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Hình ảnh- Sinh hoạt Hội Người Việt Montreal ................. 53 
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Hình ảnh- Sinh hoạt Liên Hội Người Việt Canada ........... 139 
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Như gốc cây khô (Nguyễn Sỹ Thùy Ngân) ....................... 182 
Văn Tế 30 tháng Tư (Ngô Văn Giai) ................................. 185 
Oh... Canada (Kim Loan) ................................................... 187 
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Kính thưa quý vị,

Tháng 4 năm 1975, Sài Gòn bị thất thủ, cộng sản bắc Việt đã cưỡng chiếm miền nam. hàng vạn người Việt Nam 
đã liều chết trốn thoát ra đi.  Thế giới mở rộng vòng tay để đón nhận những người anh dũng đã ra đi tìm sự sống 
trong cái chết, vượt biên, vượt biển để tìm tự do.  Canada cũng đã tiếp nhận những người tỵ nạn Việt Nam từ đó.

Năm 1980 Liên Hội Người Việt Canada được thành lập, Liên Hội là một tổ chức không có tính cách vụ lợi, tôn 
giáo, đảng phái hay nghề nghiệp, được thành lập nhằm kết hợp các tổ chức người Việt Quốc Gia tại các địa 
phương trong những sinh hoạt có liên quan tới toàn thể người Việt tại Canada trong tinh thần tôn trọng tính cách 
độc lập của các hội địa phương.

40 năm qua, Liên Hội đã thành lập Trung Tâm Người Việt Canada năm 1987, xây dựng Trung Tâm Văn Lang tại 
Ottawa năm 1992, xây dựng đài tưởng niệm Mẹ Bồng Con tại Ottawa năm 1995, khởi xướng dự án Viện Bảo Tàng 
Thuyền Nhân tại Ottawa năm 2005, mở chương trình “đến bờ tự do” năm 2007 đã đưa được 278  người Việt tỵ 
nạn bị kẹt tại Philippines gần 20 năm đến được Canada, đồng hành với chương trình CAMSA giúp đở đồng bào 
tỵ nạn, lao động xuất khẩu, và phụ nữ Việt Nam kết hôn với người ngoại quốc tại Á Châu năm 2011.  Liên Hội 
tham gia phát triển văn hóa đa diện Canada, làm lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 và Lễ Thượng kỳ tại 
tiền đình Quốc Hội Canada hàng năm, dâng thỉnh nguyện thư lên chính phủ, và có những buổi điều trần về nhân 
quyền tại quốc hội Canada.  Không những thế Liên Hội còn kết hợp với các cộng đồng người Việt Quốc Gia trên 
thế giới như Úc Châu, Âu Châu, Mỹ cùng lên tiếng yểm trợ cho các phong trào đấu tranh trong nước vì nhân 
quyền, dân chủ, và vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam, tham dự những buổi điều trần tại Liên Hiệp Quốc để trình bày 
những bất công, đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, và tham gia diễn 
hành Văn Hoá Quốc Tế tại thành phố New York, Hoa Kỳ.

Tuy có những hạn chế, và khó khăn với tình hình hiện tại, nhưng chặng đường 40 năm phục vụ của Liên Hội 
Người Việt Canada cho thấy đã trải qua bao nhiêu thời của các Tổng Thư Ký, những ban chấp hành, ban kiểm 
soát và chủ tịch đoàn đã tích cực trong công việc để cho  Liên Hội được tồn tại cho đến ngày hôm nay.  Dù có 
những người đã ra đi và cũng có những người vẫn còn tiếp tục với Liên Hội, tất cả đều có một tâm huyết phục 
vụ cộng đồng.

Nhiệm kỳ làm việc có 2 năm, vậy hôm nay chúng ta đang là nhiệm kỳ lần thứ 20,  năm nay chúng ta tổ chức lễ 
kỷ niệm 40 năm trong lúc dịch Vũ Hán “COVID-19” đang hoành hành trên thế giới, nó như sự bành trướng của 
trung cộng đe dọa trên khắp cả địa cầu đã làm chậm tiến các hoạt động và ngăn cản việc tập trung đông người.  
Thế nhưng Ban tổ chức lễ Kỷ Niệm vẫn không nản lòng đã nhận trách nhiệm đứng ra tổ chức, lễ kỷ niệm 40 năm 
thành lập Liên Hội người Việt Canada năm nay đã cho thấy sư quyết tâm của một tập thể cùng nhau góp sức đó 

Thư Ngỏ 
của Tổng Thư Ký  

Liên Hội Người Việt 
Canada
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là các thiện nguyện viên, các hội thành viên, chủ tịch đoàn, 
ban kiểm soát và ban chấp hành.

Chúng tôi thay mặt cho Ban Chấp Hành Liên Hội Người 
Việt Canada vinh danh các bậc tiền bối đã có công trong 
việc thành lập Liên Hội.  Chúng tôi cũng tri ân những đóng 
góp của quý vị trong các đời Ban Chấp Hành, Ban Kiểm 
Soát và Chủ Tịch Đoàn tiền nhiệm đã lãnh đạo Liên Hội 
bước đi từng bước vững chắc cho đến ngày hôm nay và đã 
để lại những thành quả đạt được.  Chúng tôi rất mong quý 
vị tiếp tục cố vấn cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu 
mà quý vị đã trãi qua, hầu chúng tôi làm việc hiệu quả hơn.

Chúng tôi cũng không quên thách thức quý vị sẽ nối tiếp 
chúng tôi đứng ra gánh vác ngà voi như chúng ta vẫn thường 
nói “Ăn Cơm Nhà, Vác Ngà Voi”, và cũng xin chủ tịch đoàn, 
quý vị đang lãnh đạo các hội thành viên hãy tiếp tục cùng 
chúng tôi lái con thuyền của Liên Hội Người Việt Canada.  
Trong hành trình chúng ta đi, đầy cam go, thách thức, nhưng 
chúng tôi tin quý vị sẽ không bỏ cuộc, chúng ta cùng nhau 
chiến đấu, cùng nhau có một tiếng nói chung, hầu đem lại 
niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trên xứ người, để xứng 
đáng là Con Rồng Cháu Tiên.

Không những thế chúng ta còn có quê hương, nơi chúng 
ta đã trốn thoát ra đi, mong một ngày trở lại xây dựng tình 
người, vun xới lại những mãnh vườn đã cằn cỏi, trồng lại 
những bông hoa dân chủ, vựt sáng lại những ngọn đuốc sắp 
rụi tàn.  Cho quê hương đâm chồi nảy lộc, cho hương thơm 
ngan ngát bay xa, và cho dân tộc Việt Nam cùng sánh vai với 
các cường quốc năm châu.  Chúng ta sẽ trở về trong vòng 
tay chào đón của những người thân yêu.  Quê hương như 
réo gọi, tiếng sóng ngày nào tiển chúng ta đi, giờ đây cùng 
với rừng xanh đang rì rào tiếng thúc dục những người con 
không quên cội nguồn dân tộc, hãy tiếp tục tranh đấu và cho 
ngày trở về sớm đến, để cho biển và rừng xanh ca khúc khải 
hoàn đón tiếp chúng ta, nhũng người con yêu dấu của Mẹ 
Việt Nam trở về xây dựng lại quê hương, xây dựng lại nền 
dân chủ, tự do, nhân quyền và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ 
của Đất Mẹ Việt Nam.

Kính,

 

Trần Văn Đông

Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada
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Thư Ban Thực Hiện 
Đặc San Liên Hội Người Việt Canada 
Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 

40 năm là một đoạn đường dài, nhất là cho sinh hoạt của một cộng đồng Người Việt tại hải ngoại. Dù số người 
ít hay nhiều, dù hoạt động mạnh hay yếu, tất cả đều phải trải qua những thử thách, vui buồn, những kỷ niệm đáng 
nhớ. 

Theo tuần hoàn của Tạo Hóa, mỗi mùa Xuân sang thì cây cối nẩy lộc đâm chồi sau mùa đông lạnh lẽo. Muôn 
hoa đua nở thế nhưng lòng người Việt tha hương vẫn dấy lên một nỗi buồn xa xứ, nhớ hương vị quê nhà. Mùa hè 
chóng vánh trôi qua, và bây giờ là tháng 9 năm 2020, mùa Thu nơi xứ lá Phong đang bắt đầu trở về, lá bắt đầu 
vàng và sẽ rụng rơi. Trời vương vương lạnh, lại càng khó quên các sinh hoạt nơi chôn nhau cắt rốn, cũng như 
những hoạt động của người Việt tị nạn tại Canada - quê huơng thứ hai của mình - nơi đã cưu mang và có lẽ cũng 
sẽ là nơi chúng ta vĩnh viễn nằm xuống - Nơi mà văn hóa Việt, văn minh Hồng Bàng sẽ ăn sâu vào lòng đất này 
và là nơi mà lá cờ Vàng thân yêu tung bay chờ ngày trở về quê hương.. 

Trong niềm tin và lòng ái quốc, người Việt hải ngoại nói chung và Canada nói riêng vẫn cùng một tấm lòng, 
chung tinh thần trách nhiệm để bảo tồn văn hóa, hỗ trợ tinh thần nhau, giúp nhau sống tốt và an lạc trên miền đất 
mới. Vì thế từ năm 1980, Liên Hội Người Việt Canada đã được thành lập nhằm kết hợp các tổ chức Người Việt 
Quốc Gia tại các địa phương trong toàn nước Canada với nhau. Thấm thoát mà đã 40 năm, có người đã ra đi, 
nhưng cũng có những người trẻ vươn lên theo ý nghĩa “tre già măng mọc”. Chúng ta có bổn phận tiếp nối, nhắc 
nhở nhau, cũng nhau hướng dẫn giới trẻ hiểu về nguồn cội mà góp tay làm một chút gì cho đời sống tinh thần. 

Trong lúc nạn dịch Covid Vũ Hán đang hoành hành, mọi sinh hoạt, gặp gỡ đều bị ngưng trệ, nhưng Liên Hội 
Người Việt Canada vẫn cố gắng để đánh dấu đoạn đường dài. Sẽ có buổi gặp gỡ, nhìn và nói được với nhau qua 
truyền hình trực tuyến, ôn lại những buồn vui và cùng hướng về tương lai, chuẩn bị cho đoạn đường sắp tới trong 
cùng mục đích phục vụ, xây dựng và yêu thương.

Thêm vào đó, các hội thành viên cũng cùng nhau góp tay thực hiện một đặc san, để có thêm những trang sách 
ghi lại tâm tình, hình ảnh trong dịp mừng Sinh Nhật đặc biệt này. Ban Báo Chí chúng tôi dù bận rộn, dù khả năng 
hạn chế nhưng vẫn mạo muội thu thập các bài viết, các câu thơ, những hình ảnh để thành một “Tuyển Tập”, đánh 
dấu ngày thành lập Liên Hội. Mong rằng người đọc sẽ cùng đồng cảm và các cháu trẻ sẽ biết được ít nhiều về 
nguồn gốc qua các trang viết bằng Anh Ngữ và Pháp Ngữ.

Trong tâm tình đó, Ban Báo Chí xin chân thành cảm ơn các quý vị, thân hào nhân sĩ đã đóng góp bài vở, hình 
ảnh cho tờ báo, cũng như cảm ơn các cơ sở thương mại, các ân nhân đã ủng hộ mọi mặt để cuốn báo và buổi lễ 
Kỷ Niệm được hoàn thành, cũng như hỗ trợ cho các sinh hoạt của Liên Hội Người Việt Canada trong tương lai. 

Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi một vài vị có bài vở, hình ảnh rất ý nghĩa đăng trong cuốn báo này, nhưng 
dù cố gắng nhóm thực hiện cũng không thể liên lạc để xin phép sử dụng được. Mong quý vị thông cảm, chúng tôi 
rất trân trọng và tri ân. Cũng như do nhiều lý do khác nhau, nhóm cũng không thể thu thập hết các sinh hoạt, hình 
ảnh của Liên hội trong 40 qua, mong quý vị bỏ qua các thiếu sót và bổ túc cho để những cuốn báo trong tương lai, 
hoặc trang mạng của Liên Hội được cập nhật để có đầy đủ các tài liệu cần thiết.

Xin hãy nắm tay nhau xây dựng tình đồng hương và sinh hoạt Người Việt trên mảnh đất lưu vong này, cũng 
xin mạnh dạn góp phần tranh đấu cho quê hương mau tới ngày dân chủ tự do thực sự, người dân VN không còn 
phải sống dưới chế độ Cộng Sản.

 Ban Báo Chí Liên Hội Người Việt Canada
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Lời Chúc Mừng 
của Thủ tướng Canada:

Quý bạn thân mến

Tôi rất hân hạnh được gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến tất cả mọi người tham gia lễ kỷ niệm 40 
năm thành lập Liên Hội Người Việt Canada.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1980, Liên Hội Người Việt Canada đã không ngừng và cố gắng 
xây dựng, duy trì nền văn hóa và di sản người Việt trên toàn cõi Canada. Sự kiện quan trọng này 
là  một cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm những thành tích và đặt mục tiêu cho tương lai của Cộng Đồng 
quý bạn.

Năm nay là một năm đầy thử thách. Đại dịch Covid-19 đã khiến việc tổ chức cho những buổi lễ 
như thế này trở nên đặc biệt khó khăn. Đó là lý do tại sao tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những 
người đã tận tâm bỏ công sức và thời gian để tạo nên sự kiện này.

Xin hãy chấp nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho ngày lễ kỷ niệm đáng nhớ này và chúc 
Cộng Đồng quý bạn tiếp tục bước tới trong thành công.

Thủ tướng Canada -  Hon. Justin Trudeau

Bản dịch 
của Lê Hoàng Châu
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Hon  Hon Jason Kenney, Premier of Alberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

On behalf of the Government of Alberta, it is my pleasure to send greetings to this 
celebration in honour of the 40th anniversary of the Vietnamese Canadian Federation. 

As we all learn to do things a bit differently, and at a greater distance than most of us 
would like, it is more important than ever that we strengthen the bonds of 
community and find new ways to mark life’s important milestones together. I 
appreciate the efforts of all those who helped make this virtual event a success, and I 
am honoured to lend my voice to the chorus of well-wishers on this occasion.  

The Vietnamese Canadian Federation has been bringing people together and 
enriching our diverse society for 40 years. Thank you for your commitment to 
preserving Vietnamese language and heritage in Canada. I hope everyone enjoys this 
opportunity to gather, reminisce, and look ahead to an even brighter future.  

Best wishes for an enjoyable celebration.  

 

 

 

MESSAGE FROM THE 
PREMIER OF ALBERTA 
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Lời Chúc Mừng của 
Thủ Hiến Alberta:

Thay mặt cho chính quyền Alberta, chúng tôi rất vui được gửi lời chào mừng đến quý vị 
nhân dịp ngày lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội người Việt Canada.
Với hoàn cảnh hiện tại, chúng ta phải tổ chức mọi việc làm khác đi một chút, và với 
khoảng cách xa hơn mà chúng ta mong muốn, nhưng điều quan trọng hơn hết, là chúng ta 
phải cố gắng giữ mối quan hệ giữa mọi người, và cùng nhau đánh dấu những mốc quan 
trọng trong cuộc đời. Chúng tôi rất cảm kích sự nỗ lực của tất cả mọi người đã bỏ công sức 
và thời gian tổ chức và tham dự buổi lễ trực tuyến này cho được thành công mỹ mãn. Và 
Chúng tôi rất hân hạnh được hòa đồng lời chúc của chúng tôi với mọi lời chúc tốt đẹp nhất 
cho buổi lễ này.

Liên Hội người Việt Canada đã và đang nối kết mọi người lại với nhau để cùng xây dựng 
xã hội đa dạng của chúng ta cho ngày càng phong phú hơn trong 40 năm qua. Cũng xin 
được cám ơn quý vị đã không ngừng cố gắng bảo tồn ngôn ngữ và di sản người Việt tại 
Canada. Chúng tôi hy vọng mọi người thật vui nhân dịp ngày lễ này, cùng nhau hồi tưởng 
và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Xin chúc những lời tốt đẹp nhất cho ngày lễ kỷ niệm vui này

Hon. Jason Kenney

Bản dịch 
của Lê Hoàng Châu
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  1 | P a g e  

Ngày 12 tháng 09 năm 2020 
 

V/v: Đánh dấu 40 năm thành lập Liên Hội Người Việt Canada 
 

Kính thưa: 
 

• Ông Trần Văn Đông, Tổng thư ký Liên Hội Người Việt Canada 
• Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, 
• Quý vị đại diện cộng đồng người Việt Canada, 
• Quý hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, 
• Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và các tổ chức, 
• Quý vị đại diện giới truyền thông, cùng toàn thể đồng bào tại Canada 

 
Nhân dịp đánh dấu 40 năm thành lập Liên Hội Người Việt Canada, chúng tôi đại diện Cộng Đồng Người Việt 
Tự Do Úc Châu (CĐNVTD-UC) xin chia sẻ và chúc mừng đến Liên Hội Người Việt Canada đã thành công 
trong việc người Việt tỵ nạn định cư và hội nhập tại Canada. 
 
Thiết nghĩ, trong suốt 40 năm qua Liên Hội Người Việt Canada đã trải qua rất nhiều những thăng trầm và thử 
thách. Tuy nhiên, sự thành công và hợp tác của đồng bào cũng như hội đoàn, đoàn thể tại Canada đã nói lên 
được thành quả mà Liên Hội đã đạt được. 
 
Sự đại diện của người Việt tỵ nạn qua Liên Hội Người Việt nhằm phối hợp với chính phủ và các cơ quan chánh 
mạch để tạo thêm cơ hội và bảo đảm cho Cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta thành công trong việc định cư 
hội nhập tại Canada. 
 
Đương nhiên, nhờ vào sự siêng năng, cần cù làm việc và học hỏi của người Việt đã tạo ra một nền tảng rất 
vững chắc cho thế hệ 1.5 và thế hệ tiếp nối tại Canada. Ngoài ra, Liên Hội Người Việt Canada đã cùng với 
đồng bào đồng lòng đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ. Tích cực lên tiếng phản đối cộng sản Việt 
Nam vi phạm nhân quyền, bất công và đàn áp tại Việt Nam. 
 
Trong tinh thần đó, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu chân thành cám ơn và chia sẻ niềm hãnh diện này 
của toàn thể quý vị. CĐNVTD-UC sẽ tiếp tục duy trì và phối hợp chặt chẽ cùng Liên Hội Người Việt Canada 
nhằm tranh đấu cho một Việt Nam thật sự tự do và dân chủ, đồng lòng cùng bảo vệ cho sự toàn vẹn lãnh thổ 
và lãnh hải của Việt Nam. 
 
Kính chúc quý vị chân cứng, đá mềm tiếp tục những công việc tốt đẹp mà quý vị đã và đang thực hiện. Đặc 
biệt duy trì quan điểm và lập trường của người Việt quốc gia. 
 
 
Trân trọng kính chào.  
 

 
Nguyễn Văn Bon - Chủ tịch  
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (Liên Bang) 
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LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN  
tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 

 
Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge  

 in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 

Reg. Nr. 9325 Amtsgericht Frankfurt am Main 
c/o   Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, Postfach: 470435, 12313 Berlin 

                                           Mail: hoangml69@hotmail.com,  www.lienhoinvtn.de 
     
 
                      
  
                                                                         Berlin, ngày 14. 09.2020  
 
 
Kính gởi LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA, 
 
Kính thưa Nhân Sĩ Trần Văn Đông, Tổng Thư ký Liên Hội Người Việt Canada 
 
Thay mặt Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức chúng tôi xin 
được ngỏ lời chúc mừng đến Liên Hội Người Việt Canada nhân ngày  kỷ niệm 40 năm thành lập. 
 
Mặc dù hoàn cảnh địa lý xa xôi nhưng chúng ta đã nhiều lần chung tay cộng tác thực hiện những 
công việc ý nghĩa cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhất là trong các công cuộc xây dựng cộng 
đồng hải ngoại và tranh đấu cho nhân quyền , tự do, dân chủ cho người Việt tại quốc nội. 
 
Chúng tôi xin kính chúc Liên Hội Người Việt Canada luôn vững mạnh và phát triển về mọi mặt. 
Chúng tôi cũng xin kính chúc toàn thể Ban Chấp Hành và quý Hội Viên luôn thân tâm an lạc. 
 
Ngoài ra chúng tôi vẫn hằng mong sự liên kết giữa các cộng đồng người Việt trên toàn thế giới luôn 
gắn bó chặt chẽ như chúng ta đã từng khởi đầu và sẽ luôn bền vững trong tương lai. 
 
Kính thư 
 
 
 
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm 
Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V. 
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      LIÊN MẠNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TOÀN CẦU 
     Free Vietnam Global Network        

lienmang.net 
          lienmang.nguoiviettudotoancau@gmail.com 

 

 
      

 
 
 
 

 
Ngày 15 tháng 9 năm 2020 
 
Kính gởi Ô. Trần Văn Đông 
Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada 
 
 

Chúc mừng Liên Hội Người Việt Canada nhân Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập 
 
 
Thưa Ô. Đông, 
  
Nhân Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội Người Việt Canada,  
Ban Thường trực Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu hân hạnh gởi lời 
chúc mừng đến toàn thể Liên Hội cùng lời hâm mộ tinh thần phục vụ của Ô. 
Tổng Thư Ký và quí Ban Điều hành. Những nỗ lực nối kết cộng đồng người Việt 
ở Canada của quí vị đã đưa đến những thành quả tốt đẹp mà Liên Hội đã đạt 
được trong 4 thập niên qua. 
 
Chúng tôi kính chúc quí Liên Hội tiếp tục mạnh tiến trong công tác phục vụ cộng 
đồng người Việt tại Canada và trong những hoạt động liên kết với những tổ chức 
người Việt trên toàn cầu.  
 
Trân trọng, 
 
Nguyễn Quyền Tài 
Trưởng Ban Thường Trực 
Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu  
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Kính thưa ông Trần Văn Đông, TTK Liên Hội Người Việt Canada,

 

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội Người Việt Canada, chúng tôi xin 
kính gửi lời chào mừng hân hoan nhất đến ông và Liên Hội. Trong bốn thập kỷ 
qua, cộng đồng người Việt ở Canada đã tăng trưởng mạnh, không những chỉ 
về số lượng mà còn về tầm vóc trên đất nước thứ hai này. Qua những khổ đau 
của sự vượt thoát và khó khăn của sự hội nhập, Liên Hội Người Việt Canada đã 
trưởng thành để đóng góp cho đất nước Canada, gìn giữ văn hóa dân tộc và vận 
động cho tự do dân chủ ở quê nhà. Không có sự lớn mạnh nào mà không phải 
trãi qua thử thách, chúng tôi chúc mừng Ban Chấp Hành, Ban Thanh Kiểm và 
Đại Diện Hội Đồng Quản Trị đã vững tay chèo lái để Liên Hội Người Việt Can-
ada vượt qua những khó khăn để tiếp tục vai trò quan trọng của Liên Hội trong 
việc phục vụ và hướng dẫn cộng đồng hôm nay và cho những thế hệ sau.

 

Xin trân trọng chúc mừng.

 

Kính thư,

Trần Quốc Hưng

TM. Hội Đồng Điều Hành
Viện Việt Nam Dân Chủ

Thư Chúc Mừng
của Viện Việt Nam Dân Chủ
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Trong khoảng thời gian trước và sau 5 năm khi Liên 
Hội Người Việt được sáng lập năm 1980, để liên kết 
giúp đỡ nhau, để nói lên tiếng nói chung cho Cộng 
Đồng Người Việt chúng ta... nhớ lại cách đây 40 năm, 
đã có hơn một trăm ngàn người Việt đến Canada xin 
tỵ nạn Cộng Sản. Trong bước đầu, tạo dựng cuộc sống 
mới rất khó khăn, thiếu thốn, nhưng với ý chí, nghị lực 
sống mạnh mẽ, luôn kiên trì, nhẫn nại vượt qua những 
khó khăn, những thử thách của người Việt Nam.... mà 
ngày nay gần như gia đình nào cũng đạt được thành quả 
mỹ mãn, cũng AN CƯ LẠC NGHIỆP, CÔNG THÀNH 
DANH TOẠI. 

Với mong ước Cộng Đồng Người Việt chúng ta sẽ 
cùng nhau hướng về một mục tiêu chung là làm vinh 
danh và ngời sáng cho Người Canada gốc Việt, chúng 
ta cùng tiến lên tìm kiếm sự thành công trong công việc 
về mọi phương diện và trong mọi lãnh vực trong 40 
năm tới. 

Chúng tôi mong chúc Liên Hội Người Việt Canada 
cùng các Cộng Đồng Người Việt ở các địa phương trong 
đất nước Canada, cùng các tổ chức bạn ở các nước trên 
thế giới, thiết lập các chương trình huấn luyện và hướng 
dẩn đào tạo lãnh đạo giới trẻ Việt Nam {Leadership 
Programs; Excellence Search & Recognition and Ca-
reer Support} để giới trẻ Canada gốc Việt nhớ đến CỘI 
NGUỒN, có cơ hội học hỏi và tham gia trong Cộng 
Đồng để trở thành NGƯỜI CÔNG DÂN ƯU TÚ, góp 
tay lãnh đạo cho đất nước Canada. Chúng tôi cũng ước 
mong Liên Hội cùng các Cộng Đồng khắp nơi trong 
Canada sẽ cùng nhau cố gắng khuyến khích, phát huy 
và nâng đỡ những tiềm năng có triển vọng về kỹ năng 
cao trong giới trẻ Canada. 

Chúng tôi kính chúc Liên Hội Người Việt Canada 
thành công trong mọi giao dịch, liên kết với các đại diện 
Cộng Đồng Người Việt tại Canada, với chính quyền 
liên bang Canada, với các chính quyền tỉnh bang, với 
các Cơ Quan và các Hội Đoàn Quốc Tế. 

Xin kính chúc các Anh Chị trong Ban Chấp Hành và 
Ban Điều Hành nhiều sức khỏe và được mọi sự an lành.

Trương Công Hiếu, O.C., Ph.D., P.Eng
Officer of the Order of Canada

Tâm Thư
Kính Gởi Ông Trần Văn Đông

Tổng Thơ Ký

Liên Hội Người Việt Canada

Kính thưa Ban Chấp Hành và Ban Điều Hành:

Nhân dịp ngày Kỷ Niệm 40 năm thành lập Liên Hội 
Người Việt Canada, tôi xin gởi lời chào mừng và khen 
ngợi đến Liên Hội Người Việt Canada đã điều hành 
sinh hoạt cộng đồng trong một hành trình lâu dài, đã 
thực hiện rất nhiều đề án, công trình, nâng cao Văn 
Hóa Việt Nam đạt nhiều thành quả ở đất nước Canada. 
Liên Hội Người Việt Canada cũng đã hoạt động trong 
nhiều lãnh vực như thông tin, phước thiện, xã hội, y tế, 
tương trợ ... cùng thực hiện tổ chức những lễ hội sắc 
tộc đặc tính Việt Nam để phụng sự Cộng Đồng Người 
Việt khắp Canada.

Nói đến Liên Hội chắc chắn chúng ta đều nhớ đến 
tất cả những thành viên, các lãnh đạo ưu tú đã làm việc 
cần cù trong các Ban Chấp Hành và Ban Điều Hành 
tiền nhiệm và hiện hành của Liên Hội mà chúng tôi xin 
không nêu tên vì ngại có sự thiếu sót. Vào ngày kỷ niệm 
nầy, tôi xin mạn phép thay mặt tất cả đồng hương, tôi 
xin vinh danh và cám ơn tất cả các vị Trưởng Thượng, 
các Anh, các Chị trong Ban Chấp Hành và Ban Điều 
Hành của Liên Hội tiền nhiệm và hiện tại; chúng tôi 
cũng xin ghi ơn các Vị, các Ông Bà, các Anh Chị và 
các con cháu là những tình nguyện viên ở khắp nơi 
Canada đã dành nhiều thời gian, tài năng, công sức, 
hiện vật và hiện kim để làm việc cho Liên Hội và ủng 
hộ Liên Hội thực hiện các chương trình phục vụ cho 
Cộng Đồng Người Việt chúng ta tại Canada.

Hướng về tương lai, hướng về 40 năm tới, chúng 
ta nên lấy quá khứ làm kinh nghiêm để vạch hướng đi 
cho Cộng Đồng Người Việt chúng ta được càng ngày 
càng vững mạnh để chúng ta cùng nhau góp sức lo phát 
triển Cộng Đồng Người Việt trong một nước Canada 
hùng mạnh, hạnh phúc, an lành để Canada tiếp tục là 
một trong các nước tân tiến nhất trên thế giới. Chúng 
ta mong chúc Canada sẽ có sự tham gia đông đảo và 
mãnh liệt của giới trẻ Canada gốc Việt thuộc các thế hệ 
mới, lớn lên tại Canada, là con cháu của những Người 
Việt Tỵ Nạn đã may mắn vượt thoát được những thảm 
cảnh trên đường tìm Tự Do đến định cư ở Canada. 
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*/ Năm 1978, Ông vào làm việc cho Công Ty Đúc Tiền 
Kim Loại Hoàng Gia Canada (Royal Canadian Mint). 
Năm 2006 Ông được đề cử làm Tổng Giám Đốc Kỹ 
thuật của Công Ty Đúc Tiền Hoàng Gia Canada.

Nhà Máy Đúc Tiền Hoàng Gia Canada, là sở hữu của 
chính phủ Canada, chuyên sản xuất tiền kim loại và 
tinh chế vàng ròng, được nổi danh là một công ty đứng 
hàng đầu thế giới về những phát minh và kỹ thuật hiện 
đại chuyên sản xuất tiền xu lưu hành, tiền lưu niệm, tiền 
kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim, palladium cho 
hơn 80 quốc gia trên thế giới. TS Trương Công Hiếu 
được cấp hơn 10 bằng sáng chế quốc tế trong ngành 
đúc tiền.

Tiến Sĩ 

Trương Công Hiếu
Tiến Sĩ Trương Công Hiếu là người đã đóng góp rất 
nhiều cho sinh hoạt của Liên Hội trong nhiều năm qua, 
ông nguyên là cựu học sinh trường Jean-Jacques Rous-
seau ở Saigon, Ông được học bổng sang Hoa Kỳ để 
theo học ngành kỹ thuật tại trường Đại Học New York. 
Năm 1964 Ông trở về Việt Nam đi dạy ở trường Cao 
Đẳng Hóa Học và là Hiệu Trưởng của trường nầy. Sau 
đó Ông trở lại Hoa Kỳ để lấy bằng Tiến Sỉ Kỹ Sư vào 
năm 1971.
Sang định cư ở Canada Ông làm việc trong nhiều 
ngành kỹ nghệ:

*/ Ông là Giám Đốc Kỹ 
Thuật của Công Ty Groupe Victoriaville, Québec, Công 
Ty sản xuất bàn ghế lớn nhất ở Québec, Canada. 

*/ Ông là Giám Đốc Kỹ Thuật của Flakeboard, Nou-
veau Brunswick, Công Ty Đức sản xuất ván ép 
từ gổ bào.

*/ Ông là Giám Đốc Sản Xuất của Công Ty Bombar-
dier chuyên sản xuất xe chạy trên tuyết (Snowmobile), 
xe chạy dưới đường hầm (Subway), máy bay Canadair 
Regional Jet (loại máy bay jet bay đường ngắn).



Liên Hội Người Việt Canada 22

đồ của dân tộc phải hủy bỏ...

Trong 40 năm qua, Liên Hội Người 
Việt Canada đã cùng với cộng đồng 
người Việt dựng các Tượng đài danh 
nhân văn hóa Nguyễn Trãi ở Québec, 
tượng đài Thuyền nhân ở Vancouver 
đặc biệt Liên Hội Người Việt Canada 
đã vận động và xúc tiến thành lập 
Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân người 
Việt ở Thủ đô Ottawa... Cộng đồng 
người Việt có nhiều người đã đóng 
góp đáng kể trong dòng chính Canada 
trên các lãnh vực, đặc biệt nữ văn sĩ 
Kim Thúy đã viết quyển tiểu thuyết 
“RU” bằng tiếng Pháp đã đoạt giải 
thưởng giá trị Governor General1s 
Award 2010, tác phẩm nổi tiếng này 
được dịch sang tiếng Anh xuất bản 
tại 20 quốc gia trên thế giới  và được 
đề cử giải Nobel văn chương ... đã là 
niềm tự hào cho cộng đồng Việt Nam 
chúng ta. 

Xin được thay mặt cho Đại Hội 
Diên Hồng Thời Đại Việt Nam, Hội 
Đồng Liên Kết và Mặt Trận Toàn Dân 
Cứu nước chúng tôi nhiệt liệt chúc 
mừng Liên Hội Người Việt Canada 
đạt thêm nhiều thành quả trong tương 
lai, thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa 
Việt Nam để chúng ta, những người 
Việt Nam lưu vong trở về quê hương 
trong một ngày không xa. 

Trân trọng kính chào toàn thể quý 
vị.

Phạm Trần Anh

CT Mặt Trận Người Việt Tự Do 
Diệt Cộng Phục Quốc

CT Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị 
và Tôn Giáo Việt Nam

CT Đại Hội Diên Hồng Thời Đại

Đồng CT kiêm Tổng Thư Ký Hội 
Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại 
Việt Nam và Mặt Trận Toàn Dân Cứu 
Nước.

nghẹn ngào mà 5 vị tướng, một bộ 
trưởng, hàng chục sĩ quan cấp tá và 
hàng trăm quân nhân đã tuẫn tiết 
lưu lại tấm gương hào hùng dũng 
liệt, “Anh hùng tử khí hùng nào tử” 
cho muôn đời sau. Thế nhưng bên 
cạnh những mất mát thương đau, 
điều kiện khách quan của lịch sử đã 
xây dựng một Quốc gia Việt Nam 
siêu biên cương, người Việt có mặt 
khắp nơi trên thế giới và đã hội nhập 
thành công vào dòng chính của các 
quốc gia sở tại. Giới trẻ Việt Nam 
với hào khí Việt Nam cùng với ý 
chí tiến thủ đã thành công rực rỡ 
trên các phương diện. Chúng ta có 
một đội ngũ trí thức chuyên viên 
khoa học nhiều nhất thế giới với 
những phát minh đóng góp đáng kể 
trong các lãnh vực khoa học không 
gian, chế tạo vũ khí siêu đẳng, thế 
hệ trẻ Việt Nam với những nhà bác 
học, những tướng lãnh trong quân 
đội Hoa Kỳ và nhiều nhà văn đạt 
nhiều giải thưởng văn chương quốc 
tế....

Kính thưa quý vị,
Cộng đồng người Việt tại Canada 

ngày nay đã lên tới hàng trăm 
ngàn người. Năm 1980, Liên Hội 
Người Việt Canada được thành 
lập để cộng đồng người Việt sinh 
hoạt khắp các tiểu bang. Liên hội 
Người Việt Canada đã thể hiện tinh 
thần quốc gia  cao độ với những 
thế hệ trẻ Việt Nam biết noi theo 
lý tưởng Tổ Quốc danh dự và trách 
nhiệm, đã phất cao ngọn cờ vàng 
biểu trưng cho lý tưởng dân chủ 
tự do tràn ngập quốc hội Canada. 
Liên Hội Người Việt Canada cùng 
với Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh 
Hải đã tổ chức Hội nghị về Nhân 
quyền Việt Nam tại trụ sở quốc hội 
Canada với các dân biểu nghị sĩ 
Canada choàng cổ lá cờ vàng của 
Quốc gia Việt nam choáng ngợp 
đại sảnh của quốc hội và mới đây 
sức mạnh của cộng đồng Người 
Việt tự do đã khiến cho buổi ra mắt 
sách ca tụng Hồ Chí Minh, tên tội 

Lời
CHÚC MỪNG

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 
thành lập Liên Hội Người Việt 

Canada, xin được thay mặt cho Đại Hội 
Diên Hồng Thời Đại và quý vị Đồng 
Chủ Tịch Hội Đồng Liên Liên Kết 
Quốc Nội Hải Ngoại, Mặt Trận Toàn 
Dân Cứu Nước, chúng tôi trân trọng 
gửi lời nhiệt liệt chúc mừng Liên Hội 
Người Việt Canada với những thành 
quả đạt được trong thời gian qua.

Kính thưa quý vị, đất nước chúng ta 
đã trải qua những thăng trầm dâu bể mà 
Quốc nạn 1975 cách đây 45 năm, hàng 
triệu con dân Việt Nam đã phải vượt 
biên vượt biển đánh đổi cả mạng sống 
của mình gia đình mình lấy hai chữ tự 
do và ngày nay gần 5 triệu đồng bào 
Việt Nam chúng ta đang sống lưu vong 
trên khắp thế giới chờ ngày quang phục 
để trở về trên quê hương yêu dấu của 
chúng ta.

Tuy miền Nam Việt Nam bị Việt gian 
CS xâm chiếm, toàn dân Việt Nam bị 
chế độ Cộng sản bất nhân hại dân bán 
nước thống trị nhưng cả thế giới phải 
nghiêng mình cảm phục vì trong lịch 
sử thế giới chưa hề có một quốc gia 
nào, chế độ nào đã bị sụp đổ mà sau 
gần nửa thế kỷ ngọn cờ quốc gia biểu 
tượng cao cả của lý tưởng dân chủ tự 
do vẫn phất phới tung bay trên toàn thế 
giới. Cả thế giới đã phải nghiêng mình 
thán phục vì không có một quân đội 
nào đã phải buông súng trong tức tưởi 
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thuận. Không kể những cuộc họp 
bất thường, Chủ Tịch Đoàn nhóm 
họp một năm ít là một lần. Riêng 
Đại Hội Đồng Liên Hội thì họp 2 
năm 1 lần để bầu ra Ban Chấp Hành 
và Ban Kiểm Soát. Nhiệm kỳ của 
Ban Chấp Hành và Ban Kiểm Soát 
là 2 năm. Nhiệm kỳ của Đại Diện 
Chủ Tịch Đoàn là 1 năm. Liên Hội 
có Bản Điều Lệ và Nội Quy dùng 
làm kim chỉ nam cho các sinh hoạt 
của Liên Hội.

b- Nhân sự: Nhân sự là yếu tố 
quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. 
Tất cả những người làm việc trong 
Liên Hội đều là thiện nguyện viên. 
Họ là những người có tinh thần dấn 
thân rất cao, làm việc vì lý tưởng 
đoàn kết và xây dựng một cộng 
đồng người Việt vững mạnh về 
mọi mặt  trong xã hội đa sắc tộc 
Canada.

c- Sự hỗ trợ của cộng đồng:  Liên 
Hội đã nhận được sự hợp tác của 
các đoàn thể bạn và sự hỗ trợ về 
tinh thần cũng như vật chất của 
tập thể người Việt tại Canada. Nếu 
không có sự hỗ trợ này, Liên Hội 
khó có thể thực hiện được những 
mục tiêu, những công tác, những 
dự án … của Liên Hội. Sự hậu 
thuẫn của quần chúng đã tạo cho 
Liên Hội có một sức mạnh đáng kể 
và một thế đứng vững chãi trong 
đại cộng đồng người Việt tại Can-
ada.

Sau 25 năm hoạt động, Liên Hội 
đã đạt được nhiều thành quả đáng 
kể như sau:

- Sự thành lập Liên Hội Người 
Việt Canada năm 1980:

Liên Hội Người Việt Canada là 
một tổ chức cộng đồng có hoạt 
động trên toàn Canada, ra đời đúng 
lúc khi làn sóng thuyền nhân tỵ nạn 
cộng sản mới chân ướt, chân ráo 

Lịch sử của Liên Hội từ khi thành 
lập (1980) cho đến nay (2020) có 
thể chia làm bốn giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 1980-
2005: Liên Hội hình thành, phát 
triển và trưởng thành;

- Giai đoạn 2: Từ năm 2005-
2013: Liên Hội khởi xướng và đi 
gây quỹ khắp nơi cho Dự Án Viện 
Bảo Tàng Thuyền Nhân;

- Giai đoạn 3: Từ năm 2013-
2018: Khủng hoảng điều hành 
trong Liên Hội;

- Giai đoạn 4: Từ năm 2018-
2020: Thống nhất và phát triển 
Liên Hội, đặc biệt phát huy chỗ 
đứng của Liên Hội trong sinh hoạt 
của người Việt trên quy mô quốc 
tế: Bắc Mỹ, Âu Châu, Úc Châu... 
cũng như trong sinh hoạt của dòng 
chính (main stream) với tư cách là 
tập hợp những người Canada gốc 
Việt yêu Tự Do, Dân Chủ.

1/ GIAI ĐOẠN 1: Từ năm 
1980-2005: Liên Hội hình thành, 
phát triển và trưởng thành:

Theo kỷ yếu Liên Hội Người 
Việt Canada xuất bản năm 2005 kỷ 
niệm 25 năm thành lập Liên Hội, 
sở dĩ Liên Hội có thể hình thành, 
phát triển và trưởng thành là nhờ 3 
nhân tố chính sau đây: có tổ chức 
– có nhân sự - được sự hỗ trợ của 
cộng đồng:

a- Có tổ chức: Liên Hội là một 
hội đoàn có cơ cấu tổ chức chặt 
chẽ. Cơ quan đầu não của Liên Hội 
là Chủ Tịch Đoàn gồm tất cả các 
chủ tịch của các hội thành viên, có 
chức năng của một Hội Đồng Quản 
Trị. Bên cạnh Chủ Tịch Đoàn có 
Ban Kiểm Soát và Ban Cố Vấn. 
Còn Ban Chấp Hành Liên Hội là 
cơ quan thi hành những quyết định, 
những dự án do Chủ Tịch Đoàn 
đề ra hoặc do Ban Chấp Hành đề 
nghị và được Chủ Tịch Đoàn chấp 

LIÊN HỘI 
NGƯỜI VIỆT 

CANADA:
40 năm nhìn 

lại 1980-2020

Lời tòa soạn:”Ôn cố, tri tân” 
là mục đích của bài viết này, nên 
không thể tránh được những thực 
tế lắm khi phũ phàng nhưng cần 
thiết, để chúng ta có thể rút ra được 
những bài học kinh nghiệm bổ ích, 
hầu những sai lầm, những thiếu sót 
của chúng ta không bị lập lại trong 
tương lai. Chúng tôi  kính mong độc 
giả đọc với cái nhìn như chúng tôi 
đề nghị. Xin chân thành cám ơn.

Thấm thoát Liên Hội Người 
Việt Canada (Liên Hội) đã tồn 

tại 40 năm. Nếu đời người được tính 
có << 60 năm cuộc đời>> thì Liên 
Hội đã trải qua 2/3 đời người rồi. 
Nhưng đời sống của một con người 
thì chủ yếu do một mình người đó 
quyết định. Còn Liên Hội là một 
tập hợp nhiều con người của nhiều 
hội đoàn khác nhau, nên việc Liên 
Hội đứng vững 40 năm với biết bao 
nhiêu thăng trầm quả là một hành 
trình không dễ dàng chút nào. Mời 
bạn cùng chúng tôi lược qua những 
năm tháng <<không thể nào quên>> 
của Liên Hội.
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 - Tượng Đài Kỷ Niệm Thuyền 
Nhân Việt Nam:

Năm 1995, để tưởng niệm 20 
năm mất nước vào tay cộng sản, 
tượng đài Kỷ Niệm Thuyền Nhân 
đã chết trên đường vượt biên tỵ 
nạn cộng sản được dựng lên ở góc 
đường Somerset và Preston tại Ot-
tawa. Tượng đài mang hình dáng 
người mẹ bồng con đang hớt hải 
chạy. Tượng đài này vừa mang tính 
lịch sử, nhắc lại một giai đoạn đen 
tối của lịch sử Việt Nam, vừa mang 
tính chính trị, lên án chế độ độc 
tài cộng sản, nên tòa đại sứ cộng 
sản Việt Nam ở Ottawa đã nhiều 
lần can thiệp và ngăn cản việc 
xây dựng tượng đài, nhưng không 
thành công. Tác giả tượng đài này 
là điêu khắc gia Phạm Thế Trung. 
Quý ông Vũ Xuân An, tổng thư ký 
Liên Hội lúc ấy và ông Lê Duy Cấn 
là đồng chủ tịch Ủy Ban xây dựng 
tượng đài.

- Tổng Liên Hội Người Việt Tự 
Do Hải Ngoại:

Tại phiên họp Đại Hội Đồng Liên 
Hội kỳ 6 ngày 21/07/1990, các đại 
biểu đã chấp thuận dự án thành 
lập <<Cộng Đồng Người Việt Tự 
Do Hải Ngoại>> do ông Đặng Vũ 
Tuấn Kiệt, tổng thư ký Liên Hội 
lúc ấy đề nghị, sau nhiều tranh cãi 
sôi nổi.

<<Tổng Liên Hội Người Việt Tự 
Do Hải Ngoại>> chính thức ra mắt 
tại phòng họp nội các chính phủ, 
Quốc Hội Canada với 3 mục đích 
chính:

- Tạo dựng một cộng đồng người 
Việt có uy tín và thực lực tại hải 
ngoại;

- Phục vụ và tranh đấu cho quyền 
lợi của cộng đồng người Việt hải 
ngoại;

- Yểm trợ công tác đấu tranh 
chính trị để xây dựng một nước 
Việt Nam tự do, dân chủ, nhân 
quyền.

rộng việc đón nhận người tỵ nạn. 
Ông Lê Duy Cấn đóng vai trò quan 
trọng trong chương trình này.

- Trung Tâm Người Việt Canada:
Ngay từ Đại Hội Liên Hội kỳ 2 

năm 1982, Ban Chấp Hành Liên 
Hội đã đề nghị thành lập một 
Trung Tâm Văn Hóa, nhưng phải 
đợi 5 năm sau mới thực hiện được. 
Nhờ sự hỗ trợ tài chánh $119,000 
của chính phủ tỉnh bang Ontario 
cho Liên Hội và $120,000 tiền vay 
ngân hàng, Liên Hội đã mua được 
căn nhà số 249, đường Rochester, 
Ottawa làm Trung Tâm Người Việt 
Canada vào năm 1987. Đến năm 
2005, nhờ sự ủng hộ của đồng bào, 
Liên Hội đã trả hết nợ ngân hàng 
mua Trung Tâm.

Trung Tâm Văn Lang: khu nhà ở 
dành cho những người hay gia đình 
có lợi tức thấp.

Trung Tâm Văn Lang tại Ottawa 
do Hoi cao nien nguoi Viet vung 
Ottawa va Trung Tam nguoi Viet 
Canada khởi xướng và nhờ sự hỗ 
trợ của chính phủ tỉnh bang On-tar-
io, Trung Tâm Văn Lang đã khánh 
thành và đưa vào sử dụng năm 
1992, nhằm cung cấp nơi cư trú 
đàng hoàng cho các gia đình có lợi 
tức thấp với một giá thuê rất nhẹ 
nhàng. Người Việt chúng ta trong 
thời gian đầu định cư có lợi tức 
thấp nên nhiều đồng hương có nơi 
cư trú tử tế và vừa túi tiền ở Trung 
Tâm này.

Lúc đầu, Hội Đồng Quản Trị 
(HDQT) cua Trung Tâm Van Lang 
do người Việt quản lý, nhưng sau 
đó do một số mau thuan trong việc 
điều hành, nên HDQT da bị thua 
kien ra toa boi mot thanh vien 
cua HDQT va mot nhân viên của 
Trung Tâm, từ đó dua den viec giai 
tan HDQT va người Việt chúng ta 
không con điều hành Trung Tâm 
Văn Lang nữa.

đến Canada, nên Liên Hội đã giúp 
đỡ được hàng ngàn người Việt định 
cư thành công tại Canada qua các 
đóng góp hiệu quả và tích cực của 
các hội thành viên.

Liên Hội đã đóng vai trò điều 
hợp và hỗ trợ các hội người Việt 
khắp nơi trong các hoạt động liên 
quan đến tập thể người Việt tại đất 
nước này. Vào lúc cao điểm, Liên 
Hội có đến 19 hội thành viên trải 
dài từ Đông sang Tây, bao trùm 
toàn lãnh thổ Canada.

- Hội thảo toàn quốc về định cư:
Để giúp đỡ chính phủ các cấp, các 

văn phòng dịch vụ về di dân, các tổ 
chức từ thiện và các nhóm bảo trợ 
hiểu rõ nhu cầu của người tỵ nạn 
Việt Nam, Liên Hội đã tổ chức một 
cuộc hội thảo toàn quốc với đề tài: 
<<Vấn đề định cư và thích nghi 
của người Việt tỵ nạn ở Canada>> 
từ ngày 09-11/04/1982 tại Ottawa. 
Cuốn <<Ký lục hội thảo>> dày 
160 trang viết bằng tiếng Anh được 
lưu trữ tại các thư viện, trường đại 
học và các cơ quan di trú… dùng 
làm tài liệu nghiên cứu về vấn đề 
di dân.

- Giúp đỡ và bảo trợ người Việt 
tỵ nạn:

Ngay khi vừa thành lập, Liên 
Hội đã lên tiếng về thảm trạng của 
người tỵ nạn, kêu gọi các quốc gia, 
các tổ chức quốc tế trên thế giới 
ngăn chặn nạn hải tặc, cứu vớt 
thuyền nhân trên biển Đông và cho 
phép họ được định cư tại các quốc 
gia thứ ba. Nổi bật trong công tác 
bảo trợ người tỵ nạn Đông Dương 
là <<Chương Trình 4000>> do bà 
Marion Dewar, Đô Trưởng Ottawa 
lúc ấy đề xướng, kêu gọi các nhóm 
tư nhân đứng ra bảo trợ các gia 
đình người tỵ nạn  Đông Dương. 
Chương trình này đã góp phần 
thúc đẩy chính phủ Canada mở 
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buổi họp ngày 20-11-2004 tại Ot-
tawa, Liên Hội Người Việt Cana-
da đã quyết định thành lập Dự Án 
Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, và 
ủy thác cho Ban Chấp Hành Liên 
Hội lúc ấy nghiên cứu việc thực 
hiện dự án này.

Ngày 17 tháng 12 năm 2005, 
nhân dịp kỷ niệm 30 năm cộng 
đồng người Việt hiện diện tại Can-
ada và 25 năm thành lập Liên Hội, 
Liên Hội chính thức tuyên bố phát 
động Dự Án Viện Bảo TàngThuyền 
Nhân (VBTTN) , với dự định sẽ 
hoàn tất trong vòng từ 3 năm tới 
5 năm và cử ông Lê Duy Cấn làm 
Trưởng Dự Án này.

Mục đích chính của Dự án Viện 
Bảo Tàng Thuyền Nhân là để giúp 
các thế hệ người Việt mai sau, và 
dân chúng các quốc gia có người 
Việt cư ngụ - trong đó có Canada 
-  hiểu rõ lý do tại sao có phong trào 
người Việt tỵ nạn; cảm thông nỗi 
thống khổ của các thế hệ vượt biên 
tìm tự do trước đây; ý thức được 
những thử thách, khó khăn trong 
quá trình định cư của người Việt tỵ 
nạn; và tri ân tấm lòng nhân đạo, 
hào hiệp của dân chúng các quốc 
gia thâu nhận người tỵ nạn; cũng 
như hãnh diện về các đóng góp của 
cộng đồng người Việt vào xứ sớ 
mới.

Dự án Viện BảoTàng Thuyền 
Nhân là một mơ ước chung từ bao 
năm nay của hàng trăm ngàn người 
Việt tỵ nạn tại hải ngoại, dù ra đi 
tìm tự do bằng nhiều cách khác 
nhau, nhưng đều mang một hoài 
bão là giữ ngọn lửa thiêng của tự 
do, dân chủ, và nhân quyền cho các 
thế hệ mai sau.

Viện Bảo TàngThuyền Nhân vì 
thế sẽ là một tặng phẩm vô giá của 
chúng ta để lại cho các thế hệ mai 
sau, cũng như Tự Do là tặng phẩm 

tranh đấu cho nhân quyền nói 
chung, và đặc biệt quyền tỵ nạn, 
dưới nhiều hình thức khác nhau 
như biểu tình, họp báo, gởi kháng 
thư, gặp gỡ các dân biểu Quốc Hội 
và viên chức chính phủ của các Bộ 
liên hệ…

- Trao đuốc cho giới trẻ:
Năm 2010, nhân kỷ niệm 30 năm 

thành lập Liên Hội, Liên Hội đã tổ 
chức một cuộc họp mặt giới trẻ từ 
các hội thành viên Liên Hội, nhằm 
chuẩn bị hàng ngũ lãnh đạo mới cho 
Liên Hội . Đây có lẽ là cuộc họp 
mặt có nhiều bạn trẻ nhất tham gia 
cuộc gặp gỡ này. Họ vừa có tài, lại  
vừa sẵn sàng  dấn thân vào những 
hoạt động của Liên Hội. trong đó 
đặc biệt phải nhắc đến nhóm bạn 
trẻ đến từ Calgary.

Rất tiếc là lòng nhiệt tình của các 
bạn trẻ này đã chùng xuống, vì một 
số trở ngại khách quan và chủ quan.

Ngoài ra, Liên Hội còn ra được 
các Bản Tin mỗi 3 tháng, một Đặc 
san Liên Hội hàng năm vào dịp Tết 
Nguyên Đán.

Qua những thành quả trên, quả 
thật Liên Hội Người Việt Canada 
đã thật sự trưởng thành sau 25 năm 
hoạt động.

2/ GIAI ĐOẠN 2: Từ năm 
2005 – 2013: Khởi xướng và 
gây quỹ xây dựng Viện Bảo tàng 
Thuyền Nhân

Cuộc triển lãm <<Người Canada 
gốc Việt: một thời thuyền nhân>> 
vào năm 1997 ở Viện Bảo Tàng 
Văn Minh Canada, và nhất là cuộc 
triển lãm kỷ niệm 25 năm <<Proj-
ect 4000>> với chủ đề <<Tự Do: 
tặng phẩm vô giá>> vào năm 2004, 
đã gây được sự xúc động mãnh liệt 
nơi người Canada, nên trước các 
phản ứng mạnh mẽ nói trên, trong 

Rất tiếc, tổ chức này chỉ tồn tại 
có hai năm, nhưng nó đã gây phấn 
khởi cho nhiều tổ chức khác trong 
việc kết hợp các tổ chức cộng đồng 
người Việt tại hải ngoại thành 
những tổ chức liên lục địa sau này.

- Triển Lãm Thuyền Nhân Việt 
Nam tại Viện Bảo Tàng Văn Minh 
Canada:

Ngày 15/10/1997, Viện Bảo 
Tàng Văn Minh Canada cùng với 
Liên Hội đã long trọng khai mạc 
cuộc triển lãm <<Người Canada 
gốc Việt: một thời thuyền nhân>> 
dưới sự chủ tọa của ông Roméo 
Leblanc, nguyên Toàn Quyền Can-
ada với khoảng 2000 người tham 
dự. Cuộc triển lãm này kéo dài suốt 
năm và là gợi hứng cho dự án xây 
dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân 
sau này.

- Triển lãm kỷ niệm 25 năm 
<<Project 4000>>:

Năm 2004, Liên Hội Người Việt 
Canada tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm 
ngày thành lập Chương Trình 4000 
tại Ottawa bằng một cuộc triển lãm 
với chủ đề Tự do: tặng phẩm vô giá 
và một bữa dạ tiệc tại Trung Tâm 
Giải Trí Plant Recreation Centre.  
Cuộc triển lãm này được các cơ 
quan truyền thông ở Canada đặc 
biệt chú ý và loan tải rộng rãi, và 
đã tạo nên một phản ứng rất xúc 
động trong dân chúng Canada .  Do 
đó, Liên Hội đã quyết định gia hạn 
cuộc triển lãm từ 10 ngày lên tới 
5 tuần lễ, và luân  chuyển tới các 
thành phố Toronto và Vancouver .  
Ngoài ra, cuộc triển lãm này cũng 
được các cơ quan truyền thông thế 
giới như các đài phát thanh RFA ở 
Hoa Thịnh Đốn, RFI tại Paris, và 
đài BBC Luân Đôn đề cập tới.

- Tranh đấu cho nhân quyền tại 
Việt Nam:

Liên Hội trong 25 năm qua đã 
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pháp của Đại Hội Đồng Liên Hội 
tại Edmonton ngày 06/06/2014 với 
lý do không đủ túc số (4/11) thay vì 
(6/11) trong thực tế (trích Biên Bản 
Đại Hội Đồng Edmonton 2014). 
Và một Đại Hội Đồng Liên Hội thứ 
2 đã diễn ra vào tháng 12/2014 tại 
Ottawa bầu ra một Ban Chấp Hành 
Liên Hội khác. Chính vì thế, trong 
nhiệm kỳ 2014-2016, Liên Hội đã 
có 2 Ban Chấp Hành cùng tồn tại.

Điểm son của thời kỳ này là sau 
một thời gian cố gắng thống nhất 
lại Liên Hội nhưng không có kết 
quả, hai Ban Chấp Hành của ông 
Hoàng Đình Trí và của ông Trần 
Văn Đông cũng tổ chức thành công 
những sinh hoạt hữu ích cho cộng 
đồng người Việt ở Canada trong 
nhiệm kỳ của mình:

- Ban Chấp Hành của ông Hoàng 
Đình Trí, ngay tại thủ đô Ottawa, 
đã tổ chức thành công Đêm tưởng 
niệm 40 năm tỵ nạn năm 2015 và 
Kỷ niệm 30 năm nước Canada 
được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp 
Quốc tưởng  thưởng Huy Chương 
Nansen năm 2016, cũng như kết 
hợp được với Đại Học Carleton ở 
Ottawa trong chương trình Hearts 
of Freedom…

- Còn Ban Chấp Hành của ông 
Trần Văn Đông ngoài ấn bản Đặc 
San Liên Hội 2015 và 2016, ông 
Trần Văn Đông tiếp bước viễn kiến 
của ông Đặng Vũ Tuấn Kiệt năm 
1990 trong việc đại diện Liên Hội 
có mặt trong các sinh hoạt cộng 

nhất là: báo cáo tài chánh không 
chính xác; quyền sở hữu VBTTN là 
của Trung Tâm Người Việt Canada 
không phải của Liên Hội, mặc dù 
do Liên Hội khởi xướng và đi gây 
quỹ; và ông Lê Duy Cấn độc quyền 
quyết định, không theo quyết định 
của đa số trong Ban Đặc Nhiệm. 
(Trích trong Bản Tóm Lược sinh 
hoạt của Liên Hội 2013-2014)

Trong thời gian này (2013), ông 
Lê Duy Cấn lại bị đau nặng, nhưng 
vì Ban Đặc Nhiệm cần tiếp tục 
Dự Án VBTTN, do đã dự trù đầu 
năm 2014 sẽ đặt viên đá đầu tiên 
và khánh thành VBTTN vào tháng 
04/2015, nên với đa số 6/8 trong 
Ban Đặc Nhiệm, Ban Đặc Nhiệm 
quyết định vẫn tiếp tục Dự Án và 
luôn cập nhất tin tức cho ông Lê 
Duy Cấn (trích trong Biên Bản của 
Ban Đặc Nhiệm ngày 27/03/2013) 
Tuy nhiên, đối với những người 
không biết rõ nội tình, thì cho rằng 
Ban Đặc Nhiệm lợi dụng tình trạng 
sức khỏe không tốt của ông Lê Duy 
Cấn, muốn loại bỏ ông Lê Duy Cấn 
ra khỏi Dự Án VBTTN.

Năm 2014, khi ông Lê Duy Cấn 
khỏe lại, ông đơn phương giải tán 
Ban Đặc Nhiệm. Nhờ những thành 
tích đóng góp cho Liên Hội trong 
quá khứ, cộng với sự hiểu lầm là 
Ban Đặc Nhiệm muốn loại trừ ông 
Lê Duy Cấn trong Dự Án VBTTN, 
ông Lê Duy Cấn được sự ủng hộ của 
đa số các hội thành viên trong Liên 
Hội (8/11), nên đã phủ nhận sự hợp 

vô giá mà các quốc gia trên thế 
giới đã dành cho người Việt tỵ nạn 
trước đây.

Tuy nhiên, Dự Án VBTTN đã 
không thực hiện được như dự tính, 
vì kinh phí dự trù ban đầu từ hai 2 
triệu gia kim đã tăng lên đến  4,3 
triệu gia kim, trong khi đến tháng 
12/2008 (3 năm sau khi bắt đầu Dự 
Án) Liên Hội mới gây quỹ được 
265,000 gia kim. Tháng 04/2009, 
Liên Hội phải bán trụ sở Trung 
Tâm Người Việt Canada số 249, 
đường Rochester, Ottawa được 
400,000 gia kim để mua miếng đất 
dự trù xây VBTTN ở địa chỉ 105, 
đường Preston, Ottawa, đối diện 
với Tượng Đài Mẹ Bồng Con, với 
giá 600,000 gia kim.

Để có thể thực hiện được Dự 
Án VBTTN nhanh chóng hơn, từ 
năm 2010, Dự Án VBTTN có thêm 
Tân Tổng Thư Ký Liên Hội, cô 
Lâm Tuyết làm Đồng Trưởng Dự 
Án VBTTN với ông Lê Duy Cấn. 
Trong 3 năm 2011-2012-2013, 
Liên Hội đã đi rất nhiều nơi để gây 
quỹ. Cộng với số tiền đã gây quỹ 
được từ năm 2005-2010 và tiền bán 
Trung Tâm Người Việt Canada, 
Liên Hội đã quyên được trên dưới 
1 triệu gia kim chuẩn bị đầu năm 
2014 sẽ đặt viên đá đầu tiên xây 
dựng VBTTN. Tháng 3 năm 2013, 
hai vị Đồng Trưởng Dự Án thành 
lập Ban Đặc Nhiệm gồm 8 người, 
chia nhau trách nhiệm theo  chuyên 
môn để có thể hoàn thành Dự Án 
cao đẹp này.

3/ GIAI ĐOẠN 3: Nhóm ông 
Lê Duy Cấn kiện Ban Chấp Hành 
Liên Hội và Ban Chấp Hành Trung 
Tâm Người Việt Canada

Nhưng, tiếc thay Ban Đặc Nhiệm 
đang làm việc cần mẫn và có tiến 
triển tốt, thì có sự bất đồng ý kiến 
giữa nhóm ông Lê Duy Cấn (2/8) 
và đa số (6/8) trong Ban Đặc Nhiệm 
về nhiều vấn đề, nhưng quan trọng 
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Án VBTTN, nhưng ông Cấn vẫn 
bặt vô âm tín như rất nhiều lần 
trước đó Liên Hội đã kêu mời ông 
Lê Duy Cấn hợp tác.

Cuối cùng, để không mất thời 
giờ một cách vô ích nữa, Chủ Tịch 
Đoàn và Ban Chấp Hành Liên Hội 
quyết định để Dự Án VBTTN cho 
ông Lê Duy Cấn và Trung Tâm 
Người Việt Canada quyền tiến hành 
xây dựng VBTTN và chịu trách 
nhiệm trước đồng hương về tất cả 
những gì liên quan đến Dự Án này, 
kể từ ngày 31/07/2019 (trích thư 
đề ngày 12/07/2019 của Chủ Tịch 
Đoàn Liên Hội gởi cho ông Lê Duy 
Cấn và Hội Đồng Quản Trị Trung 
Tâm Người Việt Canada).

4/ GIAI ĐOẠN 4: Củng cố và 
phát triển Liên Hội trong Canada, 
cũng như trên quy mô Bắc Mỹ và 
quốc tế và liên lạc với dòng chính 
(mainstream) Canada.

Liên Hội đã và đang thực hiện 
những công tác sau đây:

- Tiếp tục tranh đấu cho tự do, 
dân chủ và nhân quyền tại Việt 
Nam bằng mọi hình thức trong khả 
năng như biểu tình, viết thư thỉnh 
nguyện, điều trần tại Quốc Hội 
Canada…;

- Mời thêm những hội đoàn người 
Việt địa phương tham gia Liên Hội 
để xây dựng một cộng đồng người 
Việt yêu Tự Do, Dân Chủ vững 
mạnh tại Canada;

- Liên Hội Người Việt Canada là 
thành viên của Hội Đồng Liên Kết 
Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, là 
thành viên của Liên Mạng Người 
Việt Tự Do Toàn cầu. Liên Hội 
tham gia tích cực vào những sinh 
hoạt chung của cộng đồng người 
Việt tự do hải ngoại như Lễ Tưởng 
Niệm 45 năm Quốc Hận do Liên 
Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu 
tổ chức vào ngày 30/04/2020 vừa 
qua.

Trung Tâm Người Việt Canada vừa 
được bầu ở Đại Hội Đồng Montre-
al ra Tòa Thượng Thẩm tại Van-
couver. Vì chỉ được báo trước có 
3 ngày và vì ở xa Vancouver, nên 
phiên tòa xử ngày 15/03/2018 tại 
Vancouver không có bị cáo nào có 
mặt ở phiên tòa. Vì thế, Tòa xử kh-
iếm diện chấp nhận tất cả những đề 
nghị của bên ông Lê Duy Cấn, căn 
bản là những điều sau đây:

- Điều Lệ hợp pháp của Liên Hội 
là Điều Lệ đã được tu chính năm 
1988;

- Đại Hội Đồng Edmonton 2014 
và Đại Hội Đồng Montreal 2016 
là bất hợp lệ. Cần có một Đại Hội 
Đồng Liên Hội khác bầu cử theo 
Điều Lệ 1988 sau 60 ngày Án Lệnh 
có hiệu lực.

- Trung Tâm Người Việt Cana-
da thuộc quyền điều hành của Hội 
Đồng Quản Trị do ông Lê Duy Cấn 
làm chủ tịch.

Án lệnh Vancouver bắt đầu có 
hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019, 
nên ngày thứ 59 sau Án Lệnh, ngày 
14/04/2019, Liên Hội đã tổ chức 
Đại Hội Đồng Liên Hội viễn liên 
để bầu lại Ban Chấp Hành, Ban 
Kiểm Soát và Đại Diện Chủ Tịch 
Đoàn Liên Hội, theo như đòi hỏi 
của Án Lệnh. Kết quả là Liên Danh 
của ông Trần Văn Đông đã đắc cử 
Ban Chấp Hành Liên Hội nhiệm 
kỳ 2019-2021 và Liên Hội bắt đầu 
một trang sử mới sau 5 năm vất vả 
vì những chia rẽ nội bộ.

Một điều cần nói là sau khi Ban 
Chấp Hành mới của Liên Hội ra mắt 
chính thức tại sảnh đường Sir John 
A. Macdonald của Thượng Viện 
Canada ngày 31/05/2019, nhân dịp 
tham dự Hội Nghị về Nhân Quyền 
do Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải 
tổ chức cùng với Uỷ Ban Quốc Tế 
cho Việt Nam Tự Do và Dân Chủ, 
Liên Hội một lần nữa đã kêu gọi 
ông Lê Duy Cấn hợp tác cùng với 
Liên Hội trong việc thực hiện Dự 

đồng Việt Nam ở Bắc Mỹ cũng như 
Châu Âu.

Tuy nhiên, nhận thấy sự chia rẽ 
trong Liên Hội vẫn là một trở ngại 
lớn trong công việc xây dựng cộng 
đồng vững mạnh, ngày 27/7/2016, 
Chủ Tịch Đoàn Liên Hội đã tổ chức 
một cuộc họp viễn liên nhằm thống 
nhất Liên Hội. 11 vị chủ tịch và đại 
diện chủ tịch của 11 hội thành viên 
đã đồng ý thành lập Ban Tổ Chức 
Đại Hội Đồng Liên Hội gồm 4 vị 
chủ tịch và 5 thành viên của 2 Ban 
Chấp Hành nhiệm kỳ 2014-2016. 
Địa điểm và thời gian tổ chức Đại 
Hội Đồng được chọn là Montréal 
từ ngày 10-11/09/2016. Mọi người 
đều mừng rỡ trước thiện chí của 2 
Ban Chấp Hành bằng lòng bỏ qua 
những khác biệt, đặt quyền lợi của 
cộng đồng và của Liên Hội lên trên, 
để Đại Hội Đồng bầu ra một Ban 
Chấp Hành Liên Hội thống nhất 
cho nhiệm kỳ 2016-2018. Đại Hội 
Đồng này cũng đã ra những nghị 
quyết giải quyết đến nơi, đến chốn 
vấn đề Trung Tâm Người Việt Can-
ada đang cần xin giấy tái hoạt động 
theo Đạo Luật mới của Canada. 
Đại Hội Đồng Montréal có 7 hội 
thành viên có mặt và 1 hội thành 
viên tham dự viễn liên (8/11) là 
một Đại Hội Đồng hoàn toàn hợp 
pháp theo Điều Lệ của Liên Hội.

Tiếc thay, ông Lê Duy Cấn lại 
cho rằng Đại Hội Đồng này bất hợp 
lệ.  Nhưng, khác với năm 2014, 
ông Cấn không còn được sự ủng 
hộ của đa số hội thành viên Liên 
Hội để có thể tiến hành một Đại 
Hội Đồng Liên Hội bầu ra một Ban 
Chấp Hành Liên Hội khác.

Ngày 28/07/2017, ông Cấn cùng 
với ông Mai Phú Hưng, Cộng 
Đồng Người Việt Vancouver và 5 
người khác trong Hội Đồng Quản 
Trị TTNVC của ông Cấn kiện 8 
thiện nguyện viên trong Ban Chấp 
Hành Liên Hội và Ban Chấp Hành 
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sự cho cộng đồng người Việt tự do 
tại Canada, không để cho những kẻ 
<<ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng 
sản>> lợi dụng quyền lập hội dễ 
dàng của luật pháp Canada, để tiếm 
danh tập thể người Việt yêu chuộng 
Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền tại 
Canada này.

Mong quý đồng hương ý thức 
hiểm họa này và tham gia tích cực 
vào và với Liên Hội Người Việt 
Canada.

Nhân dịp mừng 40 năm
thành lập Liên Hội Người Việt 

Canada.

Trần Văn Nhã

nói cổ võ cho một Việt Nam tự do, 
dân chủ và tôn trọng nhân quyền.

2/ Hướng về tương lai:
- Liên Hội cần phát triển thêm 

những cộng đồng địa phương làm 
hội thành viên của mình và mở 
rộng sự hợp tác với các hội đoàn 
cùng tôn chỉ với Liên Hội, để tính 
cách đại diện cộng đồng người Việt 
tại Canada của Liên Hội thêm rõ 
nét.

Tóm lại, trải qua 40 năm, Liên 
Hội Người Việt Canada vui mừng 
vì vẫn còn tồn tại, nhưng ảnh 
hưởng đã yếu đi nhiều vì tình trạng 
chia rẽ nội bộ, trong khi lúc này là 
lúc cần một Liên Hội mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết, để có thể  đại diện thật 

KẾT LUẬN:

1/ Những bài học:
- Ban Chấp Hành Liên Hội được 

bầu lên cần phải là những người 
thật sự làm việc, không chỉ đứng 
tên để cho những cá nhân khác 
nhân danh Liên Hội làm việc theo 
ý họ;

- Liên Hội nên là một hội đoàn 
từ thiện, để có thể tự cấp giấy khai 
thuế cho các ân nhân của Liên Hội 
trong các Dự Án của Liên Hội;

- Liên Hội cần trẻ hóa hàng ngũ 
lãnh đạo, vì thế hệ thứ 11/2 và thế 
hệ thứ 2 đã trưởng thành và vì được 
tốt nghiệp ở Canada nên các bạn trẻ 
sẽ dễ dàng tham gia vào những sinh 
hoạt của dòng chính và lên tiếng 

Tài liệu cũ - Tờ flyer năm 2013 - Các dự án
Sinh Hoạt của Liên Hội Người Việt Canada năm 2013
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Tài liệu cũ - Sinh Hoạt của 
Liên Hội Người Việt Canada
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Trung tâm Văn Lang
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ABOUT THE VIETNAMESE ASSOCIATION, TORONTO (VAT) 
 

Established in 1972 as a fraternal organization and incorporated in 1979 as a non-profit charitable 
organization, VAT has the following Mission Statements: 

 To provide settlement and adaptation services, designed to assist new immigrants to integrate and 
participate successfully in Canadian society. 

 To promote mutual understanding, tolerance and racial harmony among ethno-cultural communities. 
 To assure the preservation and promotion of the Vietnamese heritage and culture, leading to the 

enrichment of multiculturalism in Canada. 
 

SƠ LƯỢC VỀ HỘI NGƯỜI VIỆT TORONTO (HNV) 
 

Hội Người Việt Toronto đã phát triển từ một tổ chức thân hữu khi được thành lập năm 1972 thành một tổ 
chức phi lợi nhuận và từ thiện năm 1979 với các mục đích sau: 
 Cung cấp các dịch vụ nhằm trợ giúp người di dân mới đến ổn định và hội nhập thành công với cuộc 

sống xã hội tại Canada. 
 Thúc đẩy sự hiểu biết và hòa hợp giữa các cộng đồng sắc dân thiểu số. 
 Phát triển và bảo tồn di sản văn hóa của người Việt nhằm làm phong phú thêm môi trường đa văn hóa 

tại Canada. 
 

 

  
 

MAY 1, 2017: PARTICIPATED IN FLAG RAISING CEREMONY AT CANADIAN 
PARLIAMENT IN OTTAWA / THAM GIA LỄ THƯỢNG KỲ TẠI QUỐC HỘI CANADA Ở 
OTTAWA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

The followings are some community events organized / participated by VAT during the past three years 
Sau đây là vài sinh hoạt cộng đồng do HNV Toronto tổ chức / tham dự trong ba năm qua. 

 

COMMUNITY ACTIVITIES IN 2017-2020 / SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 2017-2020 

Sinh Hoạt - Hội Người Việt Toronto
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JULY 1, 2017 - PARTICIPATION IN PARADE OF NATIONS ON CANADA DAY / THAM GIA 
DIỄN HÀNH CỦA CÁC QUỐC GIA NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH CANADA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

May 1st, 2017 marked the first time the Vietnamese Canadian community raised the Heritage & Freedom Flag in front 
of Parliament Building in Ottawa. Large number of community members from Ottawa, Toronto, Mississauga, Montreal 
and other cities braved the heavy rain to attend this historic ceremony. IRCC Minister Ahmed Hussen delivered a 
greeting on behalf of Prime Minister Justin Trudeau / Ngày 1 tháng 5 năm 2017 đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng Việt 
làm Lễ Thượng Kỳ trước Quốc Hội Canada ở Ottawa. Đông đảo đồng bào đã không ngại cơn mưa tầm tã đến tham dự 
sự kiện lịch sử này. Bộ Trưởng Di Trú, Tỵ Nạn và Công Dân Vụ Canada Ahmed Hussen đã đại diện Thủ Tướng 
Canada Justin Trudeau chào mừng đoàn tham dự viên và cộng đồng. 
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FEBRUARY 4, 2018 – LUNAR NEW YEAR (TET) FESTIVAL / HỘI CHỢ TẾT MẬU TUẤT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the occasion of Canada Day to celebrate Canada 150th Anniversary, VAT participated in Parade of Nations 
organized by the Community Folk Art Council of Toronto. Our parade was successful with participation of 
many associations, groups and individuals, wearing uniforms and carrying Vietnamese Freedom Flags. Our 
parade was the largest among participating communities./ Nhân dịp Lễ Quốc Khánh Canada Kỷ Niệm 150 Năm, 
HNV Toronto tham gia “Parade of Nations” do Community Folk Art Council of Toronto tổ chức. Buổi diễn 
hành của cộng đồng người Việt thành công với sư tham gia của nhiều hội đoàn , nhóm và cá nhân mặc đồng 
phục và mang Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Trong các sắc dân tham dự cuộc diễn hành này, số người Canada gốc Việt 
tham dự là đông nhất.  

This was the first time that Tet Festival 
was held in spacious Hall 5 of the 
Interntional Centre without posts or 
partitions, giving the Festival an 
atmostphere of continuous all-activities-
in-one cohesion place. Hundreds of 
volunteers working through the night to 
transform an empty Hall into dynamic 
festival ground, and assembling lumbers  
into the  beautiful Vietnam Village 
Gate, all in less than 24 hours . / Đây là 
lần đầu tiên HCT được tổ chức tại Hội 
Trường 5 của International Centre, 
rộng rãi không cột hay vách ngăn, tạo 
khung cảnh liên tục cho tất cả sinh 
hoạt. Hàng trăm thiện nguyện viên làm 
việc suốt đêm để biến đổi một hội 
trường trống thành lễ hội sinh động 
trong 24 tiếng đồng hồ, thí dụ như ráp 
gỗ thành cổng Làng Việt Nam mỹ thuật. 
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THEME OF TET FESTIVAL 2018 / CHỦ ĐỀ HCT 2018 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

With the theme “ To Central Vietnam with Love” the 
Tet Festival dislayed models of historically unique 
Thien Mu Pagoda built by VWAT and the Flag 
Monument built by the Former Thu Duc Reserves 
Officer Cadet Association Ontario / Với chủ đề 
“Thương Về Miền Trung”, HCT năm nay có trưng 
bày các mô hình di tích lịch sử Chùa Thiên Mụ do 
Hội Phụ Nữ VN Toronto xây dựng và Kỳ Đài Huế do 
Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức 
Ontario xây dựng. 
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APRIL 28, 2018 - FLAG RAISING CEREMONY AT NATHAN PHILLIPS SQUARE, TORONTO 
CITY HALL / LỄ THƯỢNG KỲ NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANUARY 19, 2019 – LUNAR NEW YEAR (TET) FESTIVAL / HỘI CHỢ TẾT KỶ HỢI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAT participated in the Heritage & Freedom Flag Raising Ceremony at Nathan Phillips Square, co-organized by 
25 community associations. Thanks to the lobbying by Senator Thanh Hai Ngo and unanimous approval of 
Toronto City Councillors, the VNCH Flag was raised again at Toronto City Hall after being absent for more than 
12 years. / HNV Toronto tham dự Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hân lần thứ 43 do 25 hội đoàn đồng tổ 
chức tại Quảng Trường Nathan Phillips. Nhờ sự vận động của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và chấp thuận 
đồng nhất của Hội Đồng Thành Phố Toronto, Lễ Thượng Kỳ VNCH được cử hành trở lại tại Toronto City Hall 
lần đầu tiên sau hơn 12 năm. 
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THEME OF TET FESTIVAL 2019 / CHỦ ĐỀ HCT 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This was the second time that Tet Festival was held in spacious Hall 5 of Interntional Centre without posts or 
partitions, giving the Festival an atmostphere of continuous all-activities-in-one place. / Đây là lần thứ nhì HCT 
được tổ chức tại Hội Trường 5 của International Centre, rộng rãi không cột hay vách ngăn, tạo khung cảnh liên 
tục cho tất cả sinh hoạt.  
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JULY 7, 2019 – VIET SUMMER FESTIVAL / LỄ HỘI MÙA HÈ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This was the third time that VAT together with community associations organized the popular Viet Summer Festival with 
free admission. In 2019 it was again at the Nathan Phillips Square, Toronto City Hall with the participation of many 
community members and government officials. VAT had information booth and promoted its settlement services. / Đây 
là lần thứ ba HNV Toronto và các hội đoàn khác trong cộng đồng tổ chức Lễ Hội Mùa Hè vào xem tự do và được nhiều 
người hâm mộ. Năm 2019 Lễ Hội này được tổ chức lại tại Quảng Trường Nathan Phillips, Tòa Đô Chính Toronto, với sự 
tham dự của đông đảo đồng bào và nhiều chính khách. HNV có bàn thông tin và quảng bá dịch vụ định cư. 
 

With the theme “ Paracel, Spartly Islands, Vietnam” the Tet Festival dislayed model of unique 
historical territorial monument of Spratly Islands erected by the Republic of Viet Nam  Government, 
on August 22nd, 1956, defining the Spratly Islands as part of Phuoc Tuy province, Republic of Viet 
Nam / Với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam”, HCT năm nay có trưng bày các mô hình di tích 
lịch sử Bia Chủ Quyền Quần Đảo Trường Sa do chính phủ Việt Nam Cộng Hoà dựng Ngày 22 Tháng 
8 Năm 1956 trên đảo Song Tử Tây. Trên bia ghi rõ: “QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA TRỰC THUỘC 
TỈNH PHƯỚC TUY. PHÁI BỘ QUÂN SỰ THỊ SÁT NGHIÊN CỨU ĐẾN VIẾNG QUẦN ĐẢO 
NÀY NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1956 DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA HẢI QUÂN VIỆT NAM” 
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NOVEMBER 9, 2019:  PARTICIPATED IN THE UNVEILING CEREMONY OF THE BOAT 
PEOPLE MONUMENT AT BURNHAMTHORPE LIBRARY IN MISSISSAUGA / THAM DỰ LỄ 
KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI THƯ VIỆN BURNHAMTHORPE, 
MISSISSAUGA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

VAT is a Platinum sponsor of this Vietnamese Boat People Monument and has an engraved plaque (top row, 
second from right) in memoriam of Vietnamese boat people who escaped from communist Vietnam and 
ultimately lost their lives while searching for freedom / HNV Toronto là nhà bảo trợ Platinum cho Tượng 
Đài Thuyền Nhân và có bảng khắc tên (hàng trên, thứ nhì từ bên phải) để tưởng niệm các thuyền nhân đã hy 
sinh trên đường tìm tự do. 
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NOVEMBER 16, 2019: ORGANIZED FUNDRAISING DINNER DANCE FOR THE TORONTO 
GTA COMMUNITY TET FESTIVAL AND SCHOLARSHIP 2020 / TỔ CHỨC TIỆC DẠ VŨ GÂY 
QUỸ CHO HỘI CHỢ TẾT CỘNG ĐỒNG VÀ HỌC BỔNG 2020 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VAT organized a dinner and dance at L’Azzurra Ballroom on November 16 to raise fund for the Toronto 
GTA Community TET Festival 2020 and scholarship prizes for Vietnamese Canadian students who 
achieve academic and community activity excellences. / HNV Toronto tổ chức buổi tiệc dạ vũ tại 
L’Azzurra Ballroom ngày 16/11 để gây quỹ cho HCT Cộng Đồng 2020 và các giải học bổng cho sinh 
viên có thành tích học lực ưu tú và sinh hoạt cộng đồng xuất sắc. 
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DECEMBER 14, 2019 - ORGANIZED COMMUNITY CHRISTMAS CELEBRATION AND GIFT 
SHARING FOR CHILDREN / TỔ CHỨC MỪNG GIÁNG SINH VÀ PHÂN PHÁT QUÀ CHO TRẺ 
EM TRONG CỘNG ĐỒNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Community Christmas Celebration and Gift-Sharing Children Event organized by VAT at its 
community room in North York office on December 14, was attended by Senator and Mrs.Thanh Hai 
Ngo, MPP Tom Rakocevic, MPP Roman Baber, Toronto City Councillor Anthony Perruzza and 
volunteers from many community organizations / Buổi sinh hoạt mừng Giáng Sinh và  phát quà cho 
100 trẻ em do HNV Toronto tổ chức ngày 14 tháng 12 tại phòng sinh hoạt của văn phòng HNV Toronto 
ở North York, với sự tham dự của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và phu nhân, MPP Tom Rakocevic, 
MPP Roman Baber, Nghị Viên Thành Phố Toronto Anthony Perruzza, và thiện nguyện viên từ  nhiều 
hội đoàn trong cộng đồng 
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JANUARY 18, 2020 – TORONTO GTA COMMUNITY LUNAR NEW YEAR (TET) FESTIVAL / 
 HỘI CHỢ TẾT CỘNG ĐỒNG CANH TÝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Toronto GTA Community TET Festival 2020 was labouriously prepared over many months by VAT, participating 
community organizations and volunteers.. Above was one of the planning sessions on Saturday January 4, 2020. Each 
year, the Community Organizing Team tried to come up with something novel to offer festival visitors. This year, it 
was complimentary Vietnamese foods for all attendees. HCT 2020 được chuẩn bị công phu qua nhiều tháng bởi HNV 
Toronto, các hội đoàn tham dự và thiện nguyện viên. Trên đây là một trong các buổi họp tổ chức, ngày thứ Bảy 4 
tháng 1, 2020. Mỗi năm Ban Tổ Chức cố gắng tìm điều gì mới lạ cho khách viếng HCT. Năm nay là tặng thức ăn Việt 
Nam miễn phí cho tất cả khách. 

To recreate the TET atmosphere, volunteers 
spent their week-ends painstakingly 
assembling hundreds of red and yellow cherry 
flowers on tree branches for decoration to be 
displayed throughout the Festival floor. 
Because these bulky “trees” were to be 
eventually discarded due to the lack of storage 
space, they have to be reconstructed anew 
annually.  However, volunteers enjoyed 
coming and working together in heart-warming 
community spirit during the cold wintry days 
in Canada.  Để tạo không khí TẾT, các thiện 
nguyện viên dùng những ngày cuối tuần để gắn 
hoa mai, hoa đào vào nhánh cây để trang trí 
tại hội trường HCT. Vì các nhánh cây này 
choán nhiều chỗ và thiếu nơi lưu trữ, nên phải 
làm lại hàng năm. Tuy nhiên, các thiện nguyện 
viên chung vui làm việc với nhau trong tinh 
thần cộng đồng ấm cúng trong những ngày 
lạnh Mùa Đông ờ Canada. 
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THE WEATHER FACTOR / YẾU TỐ THỜI TIẾT 
 
Although VAT, participating community organizations and volunteers had spent many months in 
preparation, a severe snow storm unfortunately prevented many community people from attending the 
Toronto GTA 2020 TET Festival. It was remarkable that close to 3,500 visitors still braved the adverse 
weather to visit the Festival. Mặc dù HNV Toronto, các hội đoàn tham dự và thiện nguyện viên đã làm việc 
nhiều tháng để chuẩn bị cho HCT Cộng Đồng, một trận bão tuyết nghiêm trọng đã khiến cho nhiều người 
không thể đến. Điều đáng kể là vẫn có gần 3,500 khách đã không ngại di chuyển khó khăn đến tham dự. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNOWFALL WARNING CONTINUES FOR TORONTO AS HEAVY SNOW BLANKETS CITY 
NEWS JAN 18, 2020 TORONTO.COM 
A snowfall warning continues in Toronto Saturday, Jan. 18, with heavy snow creating messy travel conditions in 
the city. …Wind gusts of up to 50 km/h are also in the forecast for Saturday, with blowing snow causing low 
visibility at times. 
https://www.toronto.com/news-story/9677751-snowfall-warning-continues-for-toronto-as-heavy-snow-blankets-city/ 
‘The roads have been terrible’: Over 250 crashes reported in GTA after snowstorm hits region 
 
GLOBAL NEWS 
Posted January 18, 2020 1:05 pm 
Ontario Provincial Police say over 250 crashes were reported in the Greater Toronto Area since the 
region started to be hit by a snowstorm Saturday morning. 
Snow began to fall in the GTA around 10 a.m. and continued into the evening, leading to snow-covered 
roads and poor driving conditions. 
“The roads have been terrible,” OPP Const. Kevin Westhead said. 
“They are totally snow-covered. The plows are out there going hard right now to try to clear them as 
quickly as possible, but obviously there’s still a lot of traffic which is causing most of the issues.”  
Westhead said in one of the collisions, an OPP cruiser was struck in the Niagara 
region.https://globalnews.ca/news/6430815/snowfall-warning-toronto/ 
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THEME OF TORONTO GTA COMMUNITY TET FESTIVAL 2020 /  
CHỦ ĐỀ HCT CỘNG ĐỒNG GTA 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

The theme of the Toronto GTA Community TET Festival 2020 was “Emperor Quang Trung’s Grand TET 
Victory”. A model of Emperor Quang Trung on horseback was displayed on the Festival floor/ Chủ đề HCT 
2020 là “Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh”, với mô hình tượng Vua Quang Trung cởi ngựa trưng bày 
tại hội trường. 

Sinh Hoạt 
Hội 

Người Việt 
Toronto
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TRADITIONAL ANCESTRAL WORSHIP CEREMONY / LỄ DÂNG HƯƠNG 
 

 
 
 
 
 
 
VIETNAM VILLAGE GATE / CỔNG LÀNG VIỆT NAM  
 

 
 
 
 
 

The new Gate of Vietnam Village designed for TET Festival 2020, stands more traditionally decorative and 
facilitates efficient assembling as well as subsequent storage comparing to the Gate used previously / Một Cổng 
Làng Việt Nam mới được thiết kế cho HCT 2020 với trang trí đẹp hơn và tiện tháo ráp và lưu trữ hơn mô hình 
dùng truóc đây 

A solemn Ancestral Worship Ceremony was performed during the Official Opening Ceremony in 
accordance with TET tradition / Một buổi Lễ Dâng Hương trang trọng được cử hành trong buổi Lễ 
Khai Mạc theo truyền thống Tết. 
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TET FESTIVAL STAGE AND AUDIENCE / SÂN KHẤU HCT VÀ KHÁN GIẢ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

TET Festival stage was livened by performers in colourful traditional costumes, warming audience hearts and the 
festival atmosphere despite the ongoing tempestuous storm outside/ Sân khấu HCT với trang phục cổ truyền đầy 
màu sắc làm ấm lòng khán giả và không khí hội trường trong cơn bão tuyết bên ngoài. 

Sinh Hoạt - Hội Người Việt Toronto
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GOVERNMENT OFFICIALS AND COMMUNITY ORGANIZATION REPRESENTATIVES 
ATENDED TOTONTO GTA COMMUNITY TET FESTVAL 2020/ 
CÁC CHÍNH KHÁCH VÀ ĐẠI DIỆN HỘI ĐOÀN THAM DỰ HCT CỘNG ĐỒNG 2020 
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SCHOLARSHIP AWARD /  HỌC BỔNG  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The scholarship winners at TET Festival 2020 / Các sinh viên thắng giải học bổng tại HCT 2020.  
Eight scholarship and four consolation recipients: Th o-Qu nh Nguy n, Michael  Minh-    Lê, 
Michelle  Uy n  Ph m, Minh Anne Than, Ann   Nguy n, Andre Dao, Tatiana  Ngoc-An  Nguy n, Ph  c 
Th nh  Nguy n, Jennifer Nguyen, Christina Nguyen, Avery Lam-Hong, Vincent Pham. 
 

Government officials and religious representatives attended the TORONTO GTA Community TET Festival 
2020 included / Các chính khách và đại diện tôn giáo tham dự HCT 2020 gồm có: Bishop Đức Giám Mục 
Vincent Nguyen Manh Hieu, Father Linh Mục Giuse Trần Văn Tập, Father Linh Mục Joseph Nguy n Cao 
Phong, Ontario Premier Doug Ford, Senator Thanh Hai Ngo, MP Michael Levitt, MP Francesco Sorbara, MP 
Peter Kent, Ontario Minister of Tourism, Culture and Sports Michael Tibolo, MPP Aris Babikian, MPP Tom 
Rakocevic, Mississauga Mayor Bonnie Crombie, Toronto Mayor John Tory (via video greeting), City 
Councillor Anthony Perruzza,  

Sinh Hoạt - Hội Người Việt Toronto
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GOVERNMENT OFFICIALS AND COMMUNITY ORGANIZATION REPRESENTATIVES 
ATENDED TOTONTO GTA COMMUNITY TET FESTVAL 2020/ 
CÁC CHÍNH KHÁCH VÀ ĐẠI DIỆN HỘI ĐOÀN THAM DỰ HCT CỘNG ĐỒNG 2020 
 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liên Hội Người Việt Canada 48

 
18 SINH HOẠT 2017-2020 - VIETNAMESE ASSOCIATION, TORONTO / HỘI NGƯỜI VIỆT TORONTO  

COMMUNITY PARADE / DIỄN HÀNH CỘNG ĐỒNG 
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PROMOTION OF VAT SERVICES / QUẢNG BÁ DỊCH VỤ HNV TORONTO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Annual Tet Festival is a good opportunity for VAT to promote its IRCC-funded settlement services 
to newcomers. VAT settlement services are being offered in English, French, Vietnamese, Tagalog, 
Mandarin, Cantonese, Tibetan and Hindi / Hội Chợ Tết hàng năm là một cơ hội tốt để HNV Toronto 
quảng bá các dịch vụ định cư miễn phí cho di dân mới đến do Bộ Di Trú tài trợ. Nhân viên phục vụ 
định cư nói tiếng Anh, Pháp, Việt, Phi, Quan Thoại, Quảng Đông, Tây Tạng và Ấn Độ. 
 
 

Eighteen GTA associations, organizations and groups participated in the community parade at TET Festival 
2020 / 18 hội đoàn, tổ chức và nhóm trong ngoài GTA tham dự diễn hành tại HCT Cộng Đồng 2020 (theo 
thứ tự abc): 
Ban Hợp Ca Cao Ni n Toronto (Toronto Vietnamese Senior Choir), Ban Hợp Ca H ơng Việt (Huong Viet 
Choir),  Vũ Đoàn  Thanh Trúc (Julia's Dance Group),  Đoàn Lân Li n Thắng (Lien Thang Lion Dance 
Group), Hội Ái Hữu Cựu SVSQ TB Thủ Đức (The Former Thu Duc Reserves Officer Cadet Association 
Ontario), Hội B o Tồn Văn Hóa Tây Sơn (Tay Son Cutural Association), Hội Cao Ni n VN North York 
(North York Vietnamese Canadian Senior Association), Hội Cờ T  ng North York (North York Chess 
Association), Hội Ng ời Việt  -W-G-C (Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge Vietnamese Association), 
Hội Từ Bi Phụng Sự GTA (Compassionate Service Society), Nhóm Hợp Ca Mãi Xanh (Always Green Choir 
Group), Thánh Thất Cao  Đài Toronto (CaoDaism Association of Toronto and Mississauga), Trung Tâm 
Cộng Đồng VN Mississauga (Vietnamese Community Centre of Mississauga), United Vietnamese Students’ 
Association of Eastern Canada,  Vietnamese Canadian Helping Hands,  Vietnamese Music & Dance,  Vũ 
Đoàn Âu Cơ (Au Co Dance Group), Hội Ng ời Việt Toronto (Vietnamese Association, Toronto) 
 

Sinh Hoạt - Hội Người Việt Toronto
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FEBRUARY 22, 2020: TET FESTIVAL VOLUNTEER APPRECIATION PARTY / TIỆC CẢM TẠ 
THIỆN NGUYỆN VIÊN HCT CỘNG ĐỒNG 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In order to convey the deep appreciation to the numerous faith-based organizations, associations, 
media, donors, sponsors, performers, and volunteers who have contributed time and financial 
commitments to make the Toronto GTA community TET Festival 2020 successful, a heart-warming 
volunteer appreciation party was held on Saturday February 22, 2020 at the Grandravine 
Community Centre / Nhằm mục đích tỏ lòng tri ân đến các Tôn giáo, Hội Đoàn, Truyền Thông, quý 
vị Ân Nhân, Bảo Trợ, các đoàn Văn Nghệ, và Thiện Nguyện Viên đã đóng góp công sức và tài 
chánh, giúp cho Hội Chợ Tết Cộng Đồng  2020 được kết quả tốt đẹp, Ban Tổ Chức đã có buổi Tiệc 
Cảm Tạ  ngày Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020 tại Grandravine Community Centre. 
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APRIL 30, 2020: FLAG COMMEMORATION / LỄ CHÀO CỜ VÀ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Link to youtube video: https://youtu.be/PQla9PHUl0Q 

Due to the emergency measures of social distancing resulted from the COVID-19 pandemic, the annual Flag 
Commemoration Ceremony could not be organized at Toronto City Hall this year as in past years. The commemorative 
event was organized online via Zoom Conference platform at 11 am on Thursday April 30, 2020. Participants included 
Senator Thanh Hai Ngo, Toronto Mayor John Tory through an official Proclamation, and attendees from community 
organizations in GTA, plus participants from Texas, Florida, Connecticut, and France. / Trong tình trạng cách ly do đại 
dịch Vũ Hán COVID-19 hiện nay, chúng ta không thể tổ chức buổi Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận tại 
Toronto City Hall như hàng năm. Tuy nhiên chúng ta đã tổ chức được Lễ Chào Cờ và Tưởng Niệm Quốc Hận trong 
một buổi phát hình qua hệ thống Zoom lúc 11 giờ sáng ngày thứ Năm 30 tháng 4 năm 2020, với sự tham gia của đồng 
bào không những chỉ ở trong vùng GTA mà còn từ Pháp, các Tiểu Bang Mỹ như Texas, Florida, và Connecticut. Buổi 
Lễ còn có thêm sự phát biểu của Thượng Nghị Sị Ngô Thanh Hải, và Bản Thông Cáo “Proclamation” từ Thị Trưởng 
John Tory được gửi ra. Nhiều Hội Đoàn trong Cộng Đồng cùng đồng hành với Hội Người Việt Toronto để tổ chức Lễ 
Chào Cờ 2020, và cùng lên tiếng phát biểu trong Buổi Lễ (theo thứ tự abc): Hội Ái Hữu CSVSQTB Thủ Đức, Hội Bảo 
Tồn Văn Hóa Hùng Vương, Hội Cao Niên VN Kitchener Waterloo, Hội Cao Niên VN North York, Hội Người Việt 
KWGC, Hội Người Việt Toronto, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Ontario, Nhóm Hoa Tình Thương, Thánh Thất Cao 
Đài Hải Ngoại Kitchener Waterloo, Vietnamese Canadian Helping Hands.  
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22 SINH HOẠT 2017-2020 - VIETNAMESE ASSOCIATION, TORONTO / HỘI NGƯỜI VIỆT TORONTO  

 
 
APRIL - JUNE 2020: DISTRIBUTION OF FACE MASKS TO SENIORS TO HELP PREVENT 
THE SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC / PHÂN PHỒI KHẨU TRANG CHO QUÝ VỊ CAO NIÊN 
ĐỂ GIÚP NGĂN NGỪA SỰ LÂY LAN ĐẠI DỊCH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khẩu trang y khoa có gi i h n chỉ dùng đ ợc một lần, nh ng th ờng đ ợc s n xuất v i tiêu chuẩn y tế. 

Khẩu trang v i có thể giặt đ ợc để dùng l i nhiều lần, nh ng không đ ợc s n xuất v i tiêu chuẩn y tế. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Comments we received included:  
“There is a senior couple with only one cloth mask, taking turns to go to the market. They have no children and don't 
know where to buy face masks. They were introduced to Vietnamese Association Toronto by my friend, giving out free 
face masks for seniors. They were so happy and asked me to register. They then received 2 bags of face masks, each 
with 6 medical masks and 3 cloth masks. They called me back to thank the Vietnamese Association Toronto for 
providing free masks for seniors. They said they were moved to tears because they desperately needed face masks to go 
to the market or go to pharmacy.” /  
Để giúp ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19, HNV Toronto đã phân phối trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020 
cho những vị cao niên từ 65 tuổi trở lên, tất cả 4,000 khẩu trang với tiêu chuẩn y tế và 2,000 khẩu trang vải có thể giặt 
và dùng lại được, trích từ ngân quỹ HNV Toronto do Chương Trình New Horizons for Seniors tài trợ. Các gói khẩu 
trang này đã được giao đến tân nhà cho những vị cao niên trong GTA.  
 
HNV nhận được vài nhận xét: 
 “Cảm ơn anh chị em hội NGƯỜI VIỆT TORONTO đã giúp những người lớn tuổi có khẩu trang trong tình trạng 

đại dịch hiện nay, mấy ngày nay tôi không ngớt nghe những lời khen ngợi về lòng nhân ái và nghĩa cử tốt đẹp này” 
 "Khẩu trang loại màu đen của HNV rất tốt, ôm sát mặt và có thể lót thêm lớp bên trong, giặt được.” 
 "Cảm ơn anh Sinh đã đem đến nhà tôi mấy khẩu trang, đây là điều rất đáng quí, thời điểm này, trong đại nạn của 

dịch cúm, ai cũng ngại ra ngoài, nhưng anh chị đã vượt trên sự sợ hãi để đem đến cho chúng tôi những thứ rất cần 
thiết trong hiện tại. Chúng tôi rất xúc động trước nghĩa cử đó, một tấm lòng vì mọi người, vì lòng yêu mến cộng 
đồng của Hội Người Việt Toronto. Chúc anh chị, gia đình và các bạn HNV TORONTO có nhiều sức khỏe để dấn 
thân trên con đường phục vụ" 

 

 

In order to help prevent the spread of COVID-19 
pandemic, VAT has distributed in May and June 2020 to 
seniors 65 years and above in the GTA, a total of 4,000 
medical face masks and 2,000 washable reusable cloth 
face masks, by re-allocating VAT funds from the New 
Horizons for Seniors Program. These masks were hand-
delivered in person to the homes of seniors in GTA.  
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tréal mà các bậc cha ông tiền nhiệm trong những năm 
đầu tiên đã luôn đặt trách nhiệm tập thể, nêu cao tinh 
thần đoàn kết và tương trợ đồng hương và nhất là luôn 
vượt lên trên nhiều thử thách khó khăn để tiếp xúc với 
chính quyền, thay mặt đồng hương hầu tạo một thế 
đứng vững vàng cho cộng đồng Việt Nam quốc gia 
sinh hoạt cùng với các cộng đồng bạn. 

Xin được một lần chân thành tri ơn các vị tiên phong 
đã khai mở để xây dựng một đường rầy vững chắc xuy-
ên thời gian nhằm gìn giữ, duy trì và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc Việt đồng thời còn tạo nên những toa 
xe lửa để chuyên chở những toa hàng thật đa dạng và 
phong phú đến mọi thế hệ qua những sinh hoạt khác 
nhau trong suốt bao năm.

 Từ chủ tịch cộng đồng đầu tiên ông Nguyễn Huân 
Khương (1976-1977), ông Nguyễn Văn Công (1985-
1987). Ông Lâm Chấn Thọ (1993-1994), đến ông 
Nguyễn Lương Tuyền (2000-2002), ông Đào Bá Ngọc 
(2011-2019)… tất cả đã cống hiến sức lực và tâm trí 
để gách vác trách nhiệm nặng nề trong nhiều lãnh vực 
văn hóa, xã hội, chính trị. Từ mọi công việc tổ chức 
Hội Chợ Tết, Giổ Tổ Hùng Vương, tưởng niệm ngày 
Quốc Hận 30-4 hàng năm đến các cuộc biểu tình chống 
Trung Cộng và bè lũ chính quyền đảng cộng sản Việt 
Nam, từ các buổi điều trần tại quốc hội Canada, đến 
diễn hành văn hóa, từ đại hội Thể Thao Bắc Mỹ, đến 
sinh hoạt văn nghệ liên trường, từ những sinh hoạt 
mang đậm nét văn hóa, lịch sử dân tộc Việt đến sự mở 
rộng và cùng hài hòa vào xã hội đa văn hóa Canada. 
Chúng ta cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh sinh hoạt 
trong nhiều năm qua để xuyên thấy được ở đó là sự tích 
tụ của những trái tim dạt dào yêu tổ quốc Việt Nam, ở 
đó là gánh nặng ưu tư về trách nhiệm và niềm tin đối 
với đồng bào trong nước cũng như hải ngoại, ở đó là 
sự quyết tâm tuyệt đối để nêu cao tinh thần quốc gia 
mà biết bao thế hệ tổ tiên, cha ông đã gầy công dựng 
nước và giữ nước mà biểu tượng mang đầy tính thiêng 
liêng, chính là lá cờ vàng chính nghĩa trong mỗi trái 
tim người con Việt Nam. 

Các bạn đã có dịp xem quyển lịch Vinh Danh Cờ 
Vàng hàng năm rồi phải không? Nếu chưa, xin hãy 
ghé vào xem quyển lịch trên để bừng bừng trong tim ta 
niềm kiêu hãnh là con dân đất Việt, để lồng lộng phất 
phới với cờ vàng bay trong gió mát trời cao tự do dân 
chủ và để cờ vàng tiếp nối cờ vàng thành một rừng 
cờ bạt ngàn lòng yêu nước. Cờ vàng rực sáng lên như 
những bó đuốc lửa thiêng sông núi. Cờ vàng tiếp nối 
cờ vàng, lửa yêu nước phía trước truyền tiếp lửa yêu tổ 
quốc cho thế hệ hậu duệ hôm nay. Chính vì vậy trong 

Lời Hứa 
Thiêng Liêng

Từ nghìn trùng xa, ai vẫn hát vang lời Việt Nam

Nhìn về đại dương, ta nhớ hướng quê nhà ở đó…

Dòng nhạc và lời bài Một Ngày Việt Nam của 
nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã đưa chúng ta bay 

về vùng ký ức với quê hương thân yêu, miền đất mà ta 
buộc phải lìa xa hơn 40, 45 năm nay. Dẫu cho bao năm 
đã trôi qua nhưng chắc chắn mỗi chúng ta đều dặn với 
lòng mình là sẽ luôn gìn giữ cội nguồn dân tộc, tình 
nghĩa đồng bào và ngọn lửa đấu tranh cho chính nghĩa 
quốc gia. Tuy nhiên, chỉ có yếu tố thời gian mới thực 
sự là câu trả lời và là thước đo mẫu mực để đánh giá 
sự kiên trì, tận tụy của chính chúng ta về lời hứa thiêng 
liêng đối với tổ quốc. Ôi đời sống trước mắt thật sự 
sao quá bận rộn cho những người con Việt Nam buộc 
phải ly hương để bước vào một bước ngoặc lớn khác 
lúc giữa cuối cuộc đời. Ôi thay đổi thăng trầm cuộc 
sống và tinh thần đoàn kết giữa mọi người luôn luôn 
là những thử thách lớn phải đối diện và ôi bao trách 
nhiệm, lời hứa với quê hương để làm sao có thể vừa 
bươn chải mưu sinh để hội nhập đời sống mới đồng 
thời có thể vừa chung sức với nhau hình thành một cơ 
cấu sinh hoạt cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại đoàn 
kết, tương trợ và phát triển.

Ngược lại dòng thời gian, vào những năm 1976, lịch 
sử cho ta thấy Hội Người Việt Canada đã ra đời, đóng 
một vai trò tích cực và vô cùng quan trọng để giúp đỡ 
những thuyền nhân Việt Nam lúc bấy giờ vừa được 
định cư tại Montréal. Đến năm 1982, hội này đã được 
đổi tên thành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng 
Montréal cho mãi đến ngày nay. Hãy cùng nhau ôn lại 
những chặng đường hoạt động để chúng ta trân quý 
hơn các đóng góp và xây dựng cho cộng đồng Mon-

Sinh Hoạt - Cộng Đồng 
Người Việt Montreal 
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tất cả những hình ảnh sinh hoạt của mọi cộng đồng 
Việt Nam hải ngoại, hình ảnh lá cờ vàng luôn mãi theo 
sát với người con xa mẹ quê hương như nhịp thở âm 
thầm khẽ bước với chúng ta trên mọi nẻo đường. Đó là 
một là niềm tin vô cùng thiêng liêng và đó chính là di 
sản vô giá từ thế hệ này trao truyền cho thế hệ tiếp nối.

Trở lại với đường rầy xe lửa xuyên thời gian và 
những toa xe lửa chuyên chở nhiều kiện hàng văn hóa, 
lịch sử và xã hội qua nhiều sinh hoạt suốt hơn 40 năm 
qua. Chúng ta xin được tạm quên đi chiếc thuyền vượt 
biển đông đã đưa ta đến miền đất hứa Montréal. Nào 
hãy cùng đến ga xe lửa Xuyên Thời Gian. Bước lên 
những toa đầu tiên, đó là những toa sinh hoạt mang 
thuần nét văn hóa lịch sử truyền thống dân tộc mà 
những người con phải xa quê hương của bất cứ một 
dân tộc nào cũng đều muốn gìn giữ và trao truyền lại 
cho con cháu về sau. Đây là những hình ảnh ghi lại các 
buổi Hội Chợ Tết Việt Nam truyền thống, Tết Trung 
Thu, Giổ Tổ Hùng Vương, Hai bà Trưng...  Những 
sinh hoạt cộng đồng mang màu sắc văn hóa này đã 
giúp ông bà, cha mẹ đưa con cháu đến tham dự như 
âm thầm gieo hạt giống trong tâm thức con thơ về cội 
nguồn dân tộc Lạc Hồng. Nó sẽ từ từ thấm dần theo 
năm tháng, chắc chắn sẽ vươn lớn hơn nếu được chăm 
sóc kỹ lưỡng. Đây cũng là một trong những trọng trách 
của thế hệ chúng ta.

Ngoài những sinh hoạt văn hóa cổ truyền kể trên, 
cộng đồng còn tổ chức nhiều buổi ra mắt sách, nói 
chuyện về văn học Việt Nam, chiếu phim của những 
nhà quay phim, đạo diễn trẻ Việt Nam cùng song song 
đó cộng đồng còn hỗ trợ các sinh hoạt nghệ thuật của 
các hội đoàn khác để phong phú thêm và thu hút đồng 
hương mọi thế hệ đến với cộng đồng. Hằng năm, Ngày 
Y Tế luôn được tổ chức để các chuyên gia trong ng-

hành y tế trình bày những đề tài thông thường hầu giúp 
đỡ đồng hương có thêm những kiến thức y khoa cần 
thiết. 

Sinh hoạt xã hội của cộng đồng ngày càng đa dạng 
với các buổi du lịch trong Québec, du lịch ngắn hạn 
rồi đến viễn du Trans-Canada 11 ngày. Chúng ta có 
thêm lòng tự hào và càng yêu thương hơn quê hương 
Canada đầy ân tình và nhân bản này. Cạnh thêm đó 
là những buổi diễn hành để cùng bảo vệ môi trường 
chung quanh, các buổi sinh hoạt ngoài trời này đã tạo 
thêm tình thân giữa các đồng hương.

Những năm về sau, các toa xe lửa chuyên chở không 
những văn hóa đặc thù tính dân tộc mà chúng ta còn 
mang hình ảnh quê hương Việt Nam hòa vào bài ca 
nhiều màu sắc đa dân tộc, đa văn hóa của xã hội Cana-
da. Đó là những lần tham gia với nhiều sắc tộc khi diễn 
hành ngày Quốc Tế Cao Niên 1 tháng 10, ngày Đa Văn 
Hóa hàng năm ở Pierrefonds, lễ hội Orientalys, ngày 
Chiến sĩ Trận Vong Canada... Cũng nên cần nhắc lại 
lần cộng đồng chúng ta đã tham gia diễn hành trong 
ngày lễ Quebec 24-6-2015,  đúng ngay vào kỷ niệm 
40 năm của hành trình tìm tự do. Cộng đồng Montréal 
đã diễn lại chuyến đi của những người Việt Nam chạy 
bỏ cộng sản đề rời quê hương bằng cộ xe như hình ảnh 
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muôn ngàn khó khăn trong nước. Chính những sinh 
hoạt này đã là chất keo gắn bó thêm tình đồng hương, 
nghĩa đồng bào chúng ta với nhau. Tuy nhiên một điểm 
khó khăn mà thế hệ chúng ta đang nhìn thấy, là đa số 
chỉ gồm thế hệ của chúng ta đến với toa xe lửa này. 
Làm sao trao truyền lại cho hậu duệ ý chí bất khuất, sự 
can trường của lòng yêu tổ quốc Việt Nam như chúng 
ta đã thừa hưởng được từ các thế hệ cha ông? Đây là 
nỗi ưu tư, câu hỏi khắc khoải không ít trong tâm trí của 
chúng ta hiện nay.

 Tuy 40 năm đã trôi qua, những trái tim Việt Nam 
vẫn còn rướm máu vì phải rời xa quê mẹ, bó đuốc sáng 
ngời lửa yêu tự do, công lý vẫn rực sáng trong tim các 
con của Mẹ Việt Nam, niềm tin cờ vàng chính nghĩa 
vẫn phất phới vươn cao trong tất cả các buổi sinh hoạt 
cộng đồng hải ngoại. Xin hãy cùng nhau nhắc lại câu 
nói sâu sắc của Phu nhân Tướng Lê Văn Hưng, bà 
Phạm Thị Kim Hoàng trong bài Giây Phút Cuối Cùng 
Của Những Anh Hùng“Một ngày chúng ta còn mang 
trong người dòng máu của dân tộc Lạc Hồng, còn hít 
thở được khí trời, là một ngày chúng ta còn nợ nần với 
quê hương”. Món nợ này thực sự quá thiêng liêng và 
cao quý.

Hơn bao giờ hết, để giúp ngọn lửa đấu tranh cho dân 
chủ, tự do và nhân quyền thêm cháy sáng, thế hệ chúng 
ta cần làm gương nhiều hơn về dân chủ, đoàn kết, biết 
lắng nghe và thay đổi cần thiết để cho toa xe lửa sinh 
hoạt cộng đồng sẽ có thể thu hút sự tin tưởng cũng như 
sự tiếp bước của tuổi trẻ, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa.

Phải chăng đó cũng là một trong nhiều cách nhằm 
làm nhẹ đi một phần nào món nợ ân tình đối với tổ 

của chiếc thuyền vượt biển đông để đến vùng đất Mon-
tréal. Ban tổ chức tỉnh Québec đã chuẩn bị chu đáo cho 
cộng đồng chúng ta một  chiếc thuyền, rồi còn cung 
cấp những trang phục cho đoàn người diễn hành như 
là những làn sóng biển trắng xóa trên đại dương mênh 
mông cùng với chiếc tàu vượt biên đang lênh đênh trên 
biển cả. Thật là một buổi diễn hành ý nghĩa và nhiều 
cảm xúc.

Tri ân cũng chính là một trong những nét đẹp văn 
hóa và đạo đức của người Việt Nam chúng ta. Vào 
ngày 28-5-2017, ngày của Hội Ngộ và Tri Ân Chương 
trình Magnet 1978-1981. Trái tim những người Việt 
Nam được tị nạn tại Canada nói chung và Montréal nói 
riêng đã có dịp được nói lên lời tri ân đến một nơi mà 
ai ai cũng không thể quên: Căn cứ Longue  Pointe, đây 
là nơi mà trên 60.000 người tị nạn Đông Nam Á đã đến 
để làm những thủ tục nhập cư Canada trước khi định 
cư khắp các tỉnh bang trong nước Canada. Buổi lễ đã 
được diễn ra trong không khí đầy ân tình và cảm động.

Bên cạnh những toa xe lửa mang màu sắc văn hóa, 
xã hội lại còn những toa xe lửa đóng một vai trò không 
kém quan trọng trong chuyến đi xuyên ngược thời 
gian. Đó là những toa mang hình ảnh sinh hoạt có ý 
nghĩa sâu sắc về lập trường chính trị. Nó nhằm khẳng 
định sự hiện diện của người Việt Nam quốc gia đang tị 
nạn cộng sản tại Canada. Các buổi lễ tưởng niệm ngày 
quốc hận 30-4, ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, lễ 
Thượng Kỳ tại các tòa thị sảnh trong thành phố Mon-
tréal hay tại Tiền Đình Quốc Hội, những buổi thắp nến 
cầu nguyện cho quê hương đã được tổ chức nhằm nhắc 
nhở nhau về lòng yêu nước sắt son sẽ không hề thay 
đổi. Mạnh mẽ và quyết liệt hơn là các buổi biểu tình 
trước tòa lãnh sự Trung Cộng tại Montréal và Otta-
wa, các cuộc đồng hành với người dân oan trong nước 
cùng lên tiếng bảo vệ nhân quyền cũng như lãnh thổ 
và lãnh hải. Sự lên tiếng tích cực của những người Việt 
Nam hải ngoại trên toàn thế giới đã và sẽ có một giá 
trị tích cực giúp cho những người dân đang đấu tranh 
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quốc Việt Nam?

Với lòng khao khát về một tương lại tươi sáng trên 
biển đông, một niềm hy vọng mùa xuân yên bình sớm 
về trên đất Mẹ thân yêu, mọi nhịp tim của người Việt 
Canada xin hãy hòa nhịp với triệu triệu con tim trên 
khắp toàn thế giới để chúng ta cùng cất tiếng hát Việt 
Nam Việt Nam muôn đời. 

Montréal, tháng 9 năm 2020

Một thiện nguyện viên - Cộng Đồng Người Việt 
Quốc Gia Montréal

Lê Kim Oanh
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trong 20 năm lại đây vì đó là những công tác mà Ban 
Chấp Hành chúng tôi đã trải qua trong thời gian này.

Trước hết sinh hoạt trong cộng đồng quan trọng nhất 
phải nói đến là Hội Chợ Tết  [HCT], đã được bắt đầu tổ 
chức vào năm 1990, và HCT đã là một ngày lễ hội lớn 
của tất cả đông đảo đồng bào người Việt đã hưởng ứng 
và đến tham dự đông nhất trong nhiều năm vừa qua.

Tại sao mọi nơi trên thế giới chỗ nào có người Việt 
định cư ở nơi đó mỗi năm đều có tổ chức Hội Chợ tết. 
Vì đó là ngày lễ truyền thống Tết Nguyên Đán lớn nhất 
của Việt Nam. Người Việt chúng ta dù cho giàu có hay 
nghèo khổ ai ai cũng đợi đến 3 ngày Tết, gia đình cùng 
nhau họp mặt đón Xuân mới. Trong những ngày Tết bà 
con nghỉ ngơi ăn uống vui chơi, gia đình bạn bè thân 
thiết đến nhà nhau chúc tụng với niềm vui hoan mong 
một năm mới mọi người an vui tràn đầy hạnh phúc và 
luôn may mắn thành công. Cho dù người việt chúng ta ở 
nơi xứ lạ tha hương, cũng vẫn duy trì tập tục văn hóa Việt 
Nam như để nhớ đến quê hương Việt Nam vậy.

Hội Chợ Tết được tổ chức ở Ottawa mỗi năm hình 
thức khác nhau và rất đa dạng những điểm chung đáng 
nói là nơi họp mặt của những người Việt tha hương, gia 
đình và bạn bè đã hẹn nhau đến để có cơ hội gặp mặt 
cùng nhau thưởng thức những món ăn Việt Nam thuần 
túy do các Hội Đoàn hoặc các chùa, nhà thờ đã làm để 
bán trong ngày Hội Chợ Tết, hầu cũng là cơ hội mỗi Hội 
Đoàn địa phương có thể gây quỹ thêm cho hội của họ ở 
Ottawa.

HCT là nơi mà tất cả các Hội Đoàn địa phuơng quy tụ 
tham dự để có một cộng đồng hợp nhất cùng nhau làm 
HCT. HCT là nơi mà các doanh nhân lớn hoặc các cơ sở 
thương mại mới có dịp mang sản phẩm của họ giới thiệu 
đến tận tay các đồng hương. Hội trường của HCT đã 
luôn sống động với một chương trình văn nghệ đặc sắc, 
mỗi năm mỗi khác mỗi đổi mới. Các thiếu nhi mầm non 

 

Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên 
Hội Người Việt Canada [LHNVC], Cộng Đồng 

Người Việt Ottawa [CDNVO] xin được tự thuật sơ 
qua những sinh hoạt của Cộng Đồng và đặc biệt là hỗ 
trợ những sinh hoạt của Liên Hội đã được tổ chức tại 
Ottawa.

Trước tiên chúng tôi xin được sơ lược về lịch sử và 
dân số của Cộng Đồng Người Việt tại Ottawa.

Trước năm 1975, số người Việt ở Ottawa chỉ có dưới 
100 người. Sau 1975 cho đến 1980, số người Việt đã 
tăng lên từ khoảng 500 người cho đến hơn 4000 người 
qua chương trình 4000 do Bà cố Đô trưởng Marion 
Dewar đã phát động cùng với một số các tổ chức tôn 
giáo và từ thiện đã cưu mang người Việt tị nạn tới định 
cư tại vùng thủ đô Ottawa. Sau 1980 cho đến bây giờ 
số người Việt sinh sống tại Ottawa đã tăng lên khoảng 
9000 người.

Từ năm 1977 sinh hoạt của người Việt ở Ottawa đã 
bắt đầu khởi sắc, đầu tiên Hội Việt Kiều Ottawa-Hull đã 
được thành lập. Và Hội cũng đã đóng vai trò then chốt 
trong việc thành lập Liên Hội Việt Kiều Canada năm 
1980. Năm 1982, Liên Hội Việt Kiều Canada đã đổi 
tên thành Liên Hội Người Việt Canada. Từ năm 1987 
đến năm 2000, Hội Việt Kiều Ottawa đã đổi tên thành 
Hội Đồng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Thủ 
Đô Ottawa. Và từ năm 2000 cho đến hôm nay 2020, tổ 
chức Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã được thành lập 
và chính thức hóa với chính phủ vào năm 2009.

Khởi đầu sinh hoạt của cộng đồng người Việt còn rời 
rạc, chỉ với một nhóm nhỏ do sự đóng góp của các Ông 
Bà Chú Bác thế hệ thứ nhất, tên tuổi của các quý vị này 
hiện nay có người đã khuất.  

Trong bài viết này, chúng tôi xin mạn phép tự thuật 
những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Ottawa 
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Ngoài hai ngày lễ lớn luôn luôn được duy trì tổ chức 
mỗi năm, qua từng thời gian, với số nhân lực và tài lực 
hạn hẹp, BCH chúng tôi cũng đã thực hiện được một số 
các công tác khác như sau đây.  

Thông Tin Văn Hóa

Những ngày tháng năm xưa khi mới khởi đầu, khi 
chưa có email, website hoặc Facebook, chúng tôi đã có 
phát hành bản tin của CDNVO mỗi kỳ 3 tháng một lần. 
Mọi liên lạc hầu hết là qua điện thoại, đối với chúng tôi 
thật là vất vả vì không thể biết hết được số phone của 
mọi người và mất rất nhiều thì giờ để gọi điện thoại nói 
chuyện đến mọi người.

Sau đó chúng tôi đã thành lập được website, và dần 
dần khi email đã thịnh hành, thì hầu hết liên lạc đã qua 
email và bà con đã thường xuyên vào website của cộng 
đồng để biết thêm tin tức.

Sau này khi Facebook là phương tiện truyền thông 
mà hầu hết mọi người đang dùng thì FB của Cộng Đồng 
đã được dùng làm phương tiện thông tin cho các tin tức 
của cộng đồng.

Công Tác Xã Hội

Từ mùa hè năm 2003, hàng năm chúng tôi đã có buổi 
picnic của cộng đồng phục vụ miễn phí. Bà con Việt 
Nam đã đến vừa được thưởng ngoạn mùa hè nắng ấm 
ngoài trời và được ăn những món thịt nướng bbq do 
chính tay bếp của BCH CDNVO làm, và thêm vào đó 
là các món ăn tráng miệng rau tươi trái cây hoa quả tươi 
mát của mùa hè. 

Nhiều năm trước đây CDNVO đã từng đóng góp tài 
chính với Hội Cao Niên Ottawa để làm giỗ tổ Hùng 
Vương mỗi năm.

Thường niên những thiện nguyện viên đã đóng góp 
thường xuyên đáng kể trong nhiều năm sẽ được cảm ơn 
và vinh danh trao giải thưởng trong dịp Hội Chợ Tết. 
Tuy vậy  chúng tôi đã nhiều lần tổ chức các buổi tiệc ăn, 
khao đãi tất cả các thiện nguyện viên để mọi người có 
một buổi tối ăn uống chung vui thoải mái trong không 
khí cộng đồng xả bớt những mệt mỏi khó nhọc mà các 
anh chị em đã trải qua trong các công tác của cộng đồng.

Việt Nam của 6 trường Việt Ngữ tại Ottawa, các thanh 
thiếu nữ của Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến, và các em 
bé thiếu nhi thánh thể của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang 
đã có điều kiện tham gia Hội Chợ Tết qua các màn múa 
truyền thống dân tộc, và các màn đơn ca hợp ca, đã 
mang lại những cảm xúc nhớ về quê hương những nét 
đặc trưng qua những bài ca bài hát Việt Nam và khán 
giả đã vỗ tay khen thưởng nồng nhiệt. Chương trình văn 
nghệ mỗi năm đặc sắc hơn nữa vì cũng là nơi để các tài 
năng mới trong cộng đồng có cơ hội được trình diễn 
múa ca trước sự đông đảo của bà con Việt Nam mình.

HCT là ngày lễ hội mà các chính khách người Gia 
Nã Đại cũng đến tham dự với đồng bào Việt Nam để 
được biết thêm về ngày lễ văn hóa này. HCT là nơi để 
các thiện nguyện viên trẻ có cơ hội làm việc trong cộng 
đồng Việt Nam lấy giờ lấy điểm cho chương trình học 
của các em. HCT là nơi mà các phụ nữ các cô gái trẻ 
trung có cơ hội mặc những chiếc áo dài Việt Nam tha 
thướt đi đi lại lại chụp hình kỷ niệm với các khung cảnh 
hoa mai hoa đào đã được trang hoàng xem như trong 
ngày Tết Việt Nam vậy. Và hơn nữa HCT là nơi đào tạo 
các thiện nguyện viên trẻ có điều kiện để học hỏi cách 
thức tổ chức lấy kinh nghiệm và có thể áp dụng ngoài 
xã hội cho bản thân họ.

Hội Chợ Tết mỗi năm rất thành công là do sự đóng 
góp nhiệt tình của tất cả các điều kiện đã kể trên và đã 
có được một Ban Tổ Chức luôn sẵn sàng hy sinh thì giờ 
bản thân hoặc của gia đình để cùng góp sức làm nên 
HCT,  và quý hơn nữa là CDNVO luôn được sự hỗ trợ 
bởi các quý vị manh thường quân về mặt tinh thần cũng 
như tài chính để BTC có thể trang trải tất cả các chi phí 
cho ngày Hội Chợ Tết. Ban Tổ Chức không có gì vui 
hơn và an ủi cho bằng khi nhìn thấy bà con được vui 
vầy trong ngày HCT.

Ngày lễ quan trọng thứ hai trong năm mà chúng tôi 
muốn nói đến đó là ngày Lễ Rằm tháng 8, Tết Trung 
Thu. Hàng năm đã được tổ chức miễn phí để các con 
em thiếu nhi Việt Nam có cơ hội vui chơi với gia đình 
bố mẹ ông bà, được biết đến về ngày rằm tháng 8 này. 
Các cháu bé có cơ hội thi hát, thi vẽ, hoặc thi làm các 
lồng đèn đẹp đủ kiểu để lấy giải thưởng v.v. Các em 
được bố mẹ mặc quần áo đẹp áo dài VN,  được lên sân 
khấu, dù chỉ là tượng trưng trong giây lát nhưng cảm 
nhận khi bố mẹ nhìn thấy con cháu được lên sân khấu 
thật vô cùng hạnh phúc. Tết Trung Thu luôn kết thúc 
với chương trình ảo thuật, với màn múa lân đi dạo xung 
quanh hội trường, được phát bánh kẹo và rước đèn.
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cưu mang người Việt đến Ottawa trong chương trình 
4000 và cũng để kỷ niệm 25 năm chương trình 4000 do 
bà cố Đô trưởng Marion Dewar đã thực hiện.

Khi bà cựu Đô Trưởng Marion Dewar qua đời, để 
tưởng niệm tri ân bà đã cho Cộng Đồng VN chúng ta 
ân huệ được đến định cư tại Ottawa qua chương trình 
4000, BCH chúng tôi cũng đã gây quỹ hơn $4000 tiền 
Gia kim đóng góp vào Oxfarm Canada, quỹ học bổng 
do bà Marion Dewar đã thực hiện hầu giúp các học sinh 
nghèo có cơ hội tiếp tục học vấn.

Mỗi năm thiên tai nạn lụt, động đất cháy nhà ở bất 
cứ nơi nào trên thế giới, BCH chúng tôi đã cố gắng 
gây quỹ hoặc trích quỹ thặng dư của Cộng Đồng từ  
$500 đến $1000 tiền Gia kim để đóng góp phần nhỏ 
cho Cộng Đồng VN của mình trong các công tác xã hội 
thiết yếu qua Canadian Red Cross.

Sinh Hoạt Thể Thao

Từ năm 2007, số thanh niên trung niên Việt Nam đã 
tham gia vào các sinh hoạt của cộng động nhiều hơn. 
Chúng tôi đã muốn mở rộng và đẩy mạnh phong trào 
sống vui sống khỏe trong cộng đồng khuyến khích bà 
con tham gia vào các sinh hoạt thể thao hầu tăng cường 
thể lực sức khỏe của bản thân của mọi người, phòng 
bệnh hơn chữa bệnh. Trong thời gian này, các sinh 
hoạt thể thao đã được thành lập theo nhu cầu của các 
nhóm tuổi khác nhau. Chúng tôi đã có 8-12 đội bóng 
chuyền, các đội cầu lông, các lớp dạy thể dục Zumba, 
Yoga, Line Dance, Taichi, khiêu vũ. Thời gian đã được 
mở vào 1-2 giờ hàng tuần mỗi tối để tất cả người Việt 
chúng ta trong mọi lứa tuổi đều có thể tham gia vào các 
chương trình theo ý thích và thì giờ thích nghi với hoàn 
cảnh và công việc làm của phần đông người Việt chúng 
ta. Sinh hoạt này đã được gắn bó trong nhiều năm và đã 
mở rộng tới các bạn người Gia nã Đại trong tinh thần 
cộng đồng cùng nhau sinh hoạt.

Chương Trình Cao Niên

Quý vị cao niên là các bậc trưởng thuợng trong cộng 
đồng, đã bao nhiêu năm tháng vất vả nuôi con lớn khôn, 
thành tài, thành nhân, một trách nhiệm thiêng liêng cao 
cả của các bậc cha mẹ.  Ông Thủ Tướng Canada cũng 
đã vinh danh cho các vị cao niên lúc ông nhận chức 
Thủ Tướng Canada, bởi vì trong xã hội tân tiến, đà phát 
triển nhanh của kỹ thuật vi tính đã làm cho con người 

Tổ chức gây quỹ cho đồng bào nghèo Việt Nam, có 
thể kể đến đó là những buổi tiệc ăn Food of VietNam, 
Thức ăn giới thiệu đến số đông người Việt và người bản 
xứ Gia nã Đại và cùng lúc gây quỹ, tất cả số tiền gom 
được đã gửi về Việt Nam cho đồng bào nghèo khổ của 
chúng ta tại quê nhà.  

CDNVO đã cùng với chùa Phổ Đà tổ chức một đêm 
văn nghệ với các ca sĩ Việt Nam nổi tiếng để gây quỹ 
cho người dân miền trung Việt Nam đã bị bão lụt. 

Năm 2015, BCH CDNVO đã gây quỹ được $10,000 
tiền Gia kim đóng góp vào chương trình Canada cảm 
ơn anh của Voice Canada, cho các anh thương phế binh 
QLVNCH.

Vào những năm gần đây vào mùa lễ Tạ Ơn, Cộng 
Đồng Người Việt Ottawa đã thực hiện những Bữa Cơm 
Tình Thương [BCTT] với mục đích gây quỹ để hỗ 
trợ cho các hội đoàn từ thiện với tâm nguyện là làm 
vơi đi phần nào nổi khổ đau và thiếu thốn của nhân 
loại. Tất cả số tiền gây quỹ được tùy theo năm,  những 
khoản tiền từ $3000 cho đến $7000 tiền Gia kim đã gởi 
tặng cho các hội từ thiện như Mắt Thương Nhìn Cuộc 
Đời, Nhà Tình Thương Cái Rắn, VOICE Canada (giúp 
đỡ Thương Phế Binh QLVNCH), Living Kindness 
Charitable Organization và Red Cross Organization 
cũng như hội đoàn địa Phương như Gia đình Phật tử 
Chánh Kiến để hội có thể vươn lên hơn trong lúc phải 
tự lực cánh sinh duy trì sinh hoạt trong nhiều năm. Mỗi 
năm có khoảng 300 người đến tham dự Bữa Cơm Tình 
Thương thưởng thức các món ăn ngon thuần túy quê 
hương và cùng với một chương trình văn nghệ cây nhà 
lá vườn rất phong phú đã làm cho khách ra về với ít 
nhiều kỷ niệm và một tâm trạng vui, hoan hỷ vì đã đóng 
góp vào một việc có ý nghĩa.

Ngoài những công tác văn hóa xã hội có tính cách 
thu hẹp trong cộng đồng Việt Nam, chúng tôi đã rất 
muốn đóng góp sức lực thêm vào các công tác của 
cộng đồng địa phương tại Ottawa. Đáng kể nhất là việc 
gây quỹ cho nhà thương Saint Vincent năm 2005. Nhà 
thương đã cần giúp để chỉnh trang lại chương trình 
phục vụ cho những người già lớn tuổi được tốt hơn, 
những bệnh nhân đã phải nằm viện trong nhà thương 
lâu năm mà trong đó cũng có người Việt Nam. Trong 
việc gây quỹ này, chúng tôi đã cùng với nhóm HELP 
gây quỹ được $25,000 tiền Gia Kim để đóng góp vào 
nhà thương như một lời tri ân đến các người bản xứ Gia 
Nã Đại, những năm xưa đã mở rộng vòng tay đón nhận 
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chương trình giảng dạy cho các trình độ, họ đã kết hợp 
một lực lượng giáo viên tận tâm và nhiều kinh nghiệm 
trong phạm vi giáo dục cho bậc tiểu học và trung học và 
đã làm cho rất nhiều phụ huynh học sinh hài lòng và tin 
tưởng vào tầm nhìn bao quát của Bộ Giáo Dục. 

Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật

1. Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã gửi văn 
thư vinh danh Tiến Sĩ Trương Công Hiếu với sự đồng 
thuận của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và Liên Hội 
Người Việt Canada, ông đã được các hội đoàn khắp 
mọi nơi trên Canada và các thân hào nhân sĩ đồng loạt 
gửi thư chấp thuận và khen ngợi ông về phủ Thống đốc 
Governor General of Canada. Tiến Sĩ Trương Công 
Hiếu đã được Her Excellency the Right Honourable 
Julie Payette trao huy chương cao quý nhất Order Of 
Canada nhân dịp Canada kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 
150.

2. Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã cộng tác với 
Library and Archives Canada trong việc tổ chức buổi ra 
mắt cuốn sách: Trắng Tay Mà Chạy: Canada và người 
tỵ nạn Đông Dương, 1975-1980- Running on Empty: 
Canada and the Indochinese Refugees, 1975-1980, tác 
giả là các ông: Peter Duschinsky, Michael J. Molloy, 
Robert J. Shalka, Kurt Frank Jensen. Trong buổi lễ có 
sự hiện diện của Thủ tướng thứ 16 của Canada, ông Joe 
Clark, ông TNS Ngô Thanh Hải, ông Paul Dewar và 
nhiều viên chức trong chính phủ Canada.

3. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Quốc Hận, Cộng 
Đồng Người Việt Ottawa đã tổ chức tuần hành Tưởng 
Niệm Quốc Hận từ sở Cảnh Sát Ottawa đến Đài Tưởng 
Niệm Quốc Gia của hai cuộc Thế Chiến và Tượng Đài 
Chiến Sĩ Vô Danh đặt vòng hoa tại đây với mục đích 
cám ơn Canada và đặt vòng hoa tại Tượng Đài Mẹ 
Bồng Con để tưởng niệm đến những đồng bào đã thiệt 
mạng trong những cuộc hành trình đi tìm tự do.

4. Cộng Đồng Người Việt Ottawa hợp tác với Liên 
Hội Người Việt Canada tổ chức buổi triển lãm hình ảnh 
và văn nghệ mang chủ đề: Thuyền Nhân Việt Nam: 40 
Năm Nhìn Lại. Với nhiều hội đoàn bạn từ xa về tham dự 
như Calgary, Edmonton, Halifax, Toronto Sherbrooke, 
Montréal, Vancouver và trước phần văn nghệ là lễ trao 
giải thưởng của Liên Hội Người Việt Canada đến các 
chức sắc trong chính phủ và những vị ân nhân của người 
Việt tỵ nạn.

thi đua chạy theo nó hằng ngày, những ai không có khả 
năng theo đưổi thì từ từ bị bỏ rơi... Đó là viễn cảnh của 
những vị cao niên Việt Nam, tình thế bắt buộc họ phải 
chấp nhận cuộc sống cô độc và cô lập.

Nhận thấy hoàn cảnh neo đơn của những vị cao 
niên, Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã phát động một 
chương trình sinh hoạt dành cho cao niên hầu mang lại 
lợi ích thiết thực cho họ.  Chúng tôi đã thực hiện những 
sinh hoạt cụ thể như sau: Bữa cơm thân hữu, thể thao, 
cắt tóc miễn phí, lớp đàm thoại anh ngữ, lớp học iPad, 
du ngoạn, các buổi hội luận về các phương pháp bảo 
vệ sức khỏe, giúp khai thuế, giúp đỡ các dịch vụ xã hội 
như giúp thông dịch tại văn phòng bác sĩ hay các cơ 
quan chuyên môn, chăm sóc sức khỏe như đo huyết áp, 
kiểm tra tiền tiểu đường, chủng ngừa cúm, nói chuyện 
về chế độ dinh dưỡng cho người lới tuổi, xe walkers 
cho người cao niên với lợi tức thấp, các buổi tiệc mừng 
thượng thọ, Tết Nguyên Đán và tiệc Giáng Sinh, v.v...

Các sinh hoạt cao niên đã được thực hiện với sự trợ 
cấp của chính phủ qua cơ quan Social Planning Council 
of Ottawa và cùng đồng hành với Trung Tâm Y Tế 
Cộng Đồng Somerset-West trong các dịch vụ y tế. Tất 
cả chúng tôi đều cùng chung một mục tiêu là làm mọi 
cách để nâng cao sức khỏe tâm thần của các vị cao niên. 
Sau 5 năm thực hiện chương trình chúng tôi đã nhận 
thấy có kết quả rất khả quan và tốt đẹp trong cuộc sống 
của người cao niên. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều 
sự khen thưởng và khích lệ tinh thần từ các cơ quan 
chính phủ và các hội đoàn bạn gởi đến các thiện nguyện 
viên. Họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để chương trình 
ngày thêm phong phú ngõ hầu đáp ứng các nhu cầu 
trong cuộc sống hằng ngày của các vị cao niên.

Chương Trình Giáo Dục

Tiếng Việt còn, người Việt còn… Các gia đình có 
con em nhỏ hiện nay sinh sống tại các vùng ngoại ô 
Ottawa. Nhu cầu cho con em học tiếng Việt đã khiến 
cho Cộng Đồng Người Việt Ottawa lưu ý và quan tâm. 
Trong những năm qua chúng tôi đã giúp đỡ và khuyến 
khích các giáo viên và các phụ huynh học sinh về việc 
thành lập các trường Việt ngữ ở ngoại ô Ottawa, ví dụ 
như Trường Lạc Việt ở thị trấn Barrhaven, Trường Duy 
Tân ở khu vục phía nam Kanata, Trường Trưng Vương 
ở khu vục phía bắc Kanata và Trường Thăng Long ở 
vùng Gloucester. Dưới sự kiểm soát và điều hợp của 
Bộ Giáo Dục tỉnh bang Ontario, ngoài việc tạo dựng 
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sự thống trị của đảng cộng sản Việt Nam.

10. Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã tham gia dự 
án nghiên cứu mang tên Dự án Trái Tim Tự Do của Đaị 
Học Carleton “Hearts of Freedom” nhằm ghi lại kinh 
nghiệm của những người tỵ nạn trốn khỏi quê hương 
và đến Canada trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến 
năm 1985 sau khi chiến tranh Đông Dương được kết 
thúc. Dự án cũng ghi lại câu chuyện của người Canada 
chào đón người tỵ nạn đến Canada như thế nào. Dự án 
này đã phỏng vấn trên 200 người tỵ nạn Việt Nam, Lào 
và Cam Bốt đang sinh sống tại Canada.

Sinh Hoạt Văn Hóa Với Các Cộng Đồng 
Bạn

Năm 2005 là năm đầu tiên chúng tôi đã được biết 
đến tháng 5 là tháng di sản văn hoá Á Châu. Hội văn 
hóa di sản Á Châu tại Ottawa đã tổ chức các chương 
trình trong tháng 5 và Cộng Đồng Việt Nam tại Ottawa 
cũng đã đóng góp vào chương trình này, để giới thiệu 
đến văn hóa và thức ăn Việt Nam đến các cộng đồng 
bạn. CDNVO cũng đã tham dự vào sinh hoạt văn hóa 
đa dạng của các cộng đồng bạn đã được tổ chức tại 
thành phố Gatineau –Hull

Những năm gần đây, vào mùa hè mỗi năm ở khu 
Somerset (hay còn gọi là phố tàu) các cơ sở thương 
mại, tiệm ăn, họ đã tổ chức một ngày họp chợ đêm, 
Cộng Đồng Người Việt Ottawa cũng tham dự với một 
bàn triển lãm giới thiệu thủ công nghệ Việt Nam và đã 
đóng góp thêm trong phần văn nghệ để ngày họp chợ 
được thêm phần đặc sắc.

Hỗ trợ các công tác của Liên Hội

Chương trình bảo trợ Việt Phi: mặc dù CDNVO 
không đứng ra bảo lãnh các đồng bào Việt Phi nhưng 
BCH chúng tôi đã đóng góp chút ít bằng cách thu góp 
các đồ đạc quần áo hoặc các thứ nhu cầu cần thiết cho 
các gia đình Việt Phi khi họ mới đến định cư ở Ottawa

Hỗ trợ nhân lực trong việc tổ chức và tham dự các 
công tác do Liên Hội tổ chức trong các dịp như tổ chức 
Đại Hội Đồng Liên Hội ở Ottawa, kỷ niệm 25 năm 
chương trình 4000, tổ chức hội thảo dạ tiệc và triển lãm 
kỷ niệm 30 năm người Việt đi tìm tự do,  tưởng niệm 
40 năm Quốc Hận toàn quốc,  tổ chức NANSEN Medal 
kỷ niệm 30 năm, các buổi Lễ Thượng Kỳ VN tại Tiền 

5. Tổ chức buổi nói chuyện của nhà văn, ký giả 
Andrew Lam Quang, Giải Ký Giả Trẻ Xuất Sắc của Hội 
Ký Giả Chuyên Nghiệp (1993), Giải Hội Viên Ký Giả 
John S. Knight của Đại Học Stanford (2001-2002), Giải 
Connie L. Lurie về Nhà Văn Cư Trú Xuất Sắc của ĐH 
San José (2015) với đề tài: Hành trình trong ký ức: từ 
Việt Nam sang Bắc Mỹ.

6. Cộng Đồng Người Việt Ottawa hợp tác với 
VOICE Canada tổ chức một buổi chiếu phim tựa đề 
Chân Trời Tím và chương trình văn nghệ với phần trình 
diễn thời trang với chủ đề Mẹ, Miền ký ức. Số tiền 
quyên góp được đã ủng hộ cho việc gây quỹ cho các 
Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

7. Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã tổ chức buổi 
nói chuyện của Tiến Sĩ Nguyễn Võ Long, Sáng Lập 
Viên cũng là Chủ Tịch Phong Trào Việt Hưng. Đây là 
chuyến công du đầu tiên ngoài Hoa Kỳ của ông và Ban 
Chấp Hành Phong Trào Việt Hưng, ông đã trình bày 
về mục tiêu, tôn chỉ và đường lối của Phong Trào Việt 
Hưng dưới phương châm: Đuổi Tàu Cứu Nước.

8. Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã mời Học 
Viện Công Dân đến Ottawa tham dự Ngày văn hóa đặc 
biệt. Chúng tôi đã có nhiều đề tài khác nhau nhằm mục 
đích phổ biến và tăng cường kiến thức cho các thành 
viên trong cộng đồng. Cô Judy Trịnh, phóng viên của 
đài truyền hình CBC đã chia sẻ các kinh nghiệm với đề 
tài: Thông Minh Xúc Cảm: Một yếu tố chính trong cuộc 
sống cá nhân và trong nghề nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Phúc 
Anh Lan, thành viên Liên Hội Huấn Luyện Viên Quốc 
Tế (ICF certified Professional Transformation Coach) 
đến từ Houston, Texas, đã cho các thành viên trong cử 
tọa các kiến thức căn bản của Emotional Intelligence. 
Ba diễn giả là giáo Sư TS Nông Duy Trường, sáng lập 
viên của Học Viện Công Dân, giáo sư Đỗ Khánh Hoan 
từ Toronto và giáo sư Trần Lương Ngọc đã giới thiệu 
về HVCD và những tác phẩm kinh điển của triết học 
chính trị, khoa học chính trị, kinh tế, luật pháp của Tây 
phương đã được dịch sang Việt ngữ.

9. Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã tổ chức buổi 
nói chuyện của tiến sĩ Lê Đình Thông với đề tài TỪ 
THÀNH ĐÔ ĐẾN ĐÔ THÀNH: một lộ trình tái lập 
tự do và dân chủ. Đây là một buổi mạn đàm về hiệp 
ước Thành Đô mà cộng sản Việt Nam đã ký kết với 
cộng sản Trung Quốc. Buổi nói chuyện cũng đã được 
rất nhiều thân hào nhân sĩ tham dự và đã đóng góp về 
những hướng nhìn của họ trước hiện tình đất nước dưới 
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Đình Quốc Hội, và quan trọng đã 
hỗ trợ với Liên Hội trong mọi tình 
huống của Liên Hội trong những 
năm gần đây.

Năm 2020 đã đánh dấu hai 
mươi năm sinh hoạt của Cộng 
Đồng Người Việt Ottawa. Trong 
20 năm qua với số nhân lực và tài 
lực hạn hẹp của tổ chức CDNVO, 
chúng tôi đã cố gắng và hy vọng 
là đã đạt được một số thành quả 
khiêm tốn trong việc phục vụ 
cho cộng đồng.  Chúng tôi chỉ là 
những tình nguyện viên làm việc 
không lương, mang tất cả thì giờ 
và thiện chí của chúng tôi có được 
để đóng góp một bàn tay, làm nhịp 
cầu tiếp nối giữa các bậc trưởng 
thượng của thế hệ thứ nhất và thế 
hệ trẻ thứ ba. 

Giờ đây sau 20 năm, chúng tôi 
cũng đang đứng ở vị trí của các quý 
vị cao niên những năm trước đây 
và luôn mong mỏi thế hệ trẻ thứ ba 
thứ tư có thể tiếp sức cùng chúng 
tôi tiếp nối hành trình này trong 
những năm sắp tới. Hành trình của 
người Việt Nam là hy vọng truyền 
thống văn hoá Việt Nam sẽ tiếp tục 
duy trì dù ở đâu hay trong hoàn 
cảnh nào. Vì vậy những ai có thiện 
chí đóng góp nhiệt tình, hy sinh 
thì giờ bản thân cho quyền lợi của 
Công Đồng, chúng tôi luôn luôn 
hoan nghênh để chúng ta người 
Việt Nam còn luôn gìn giữ được 
các lễ lộc tập quán của người Việt 
cho đến đời sau và mãi mãi.

Đại diện cho Hội Đồng Quản 
Trị và Ban Chấp Hành Cộng Đồng 
Người Việt Ottawa, 

Nguyễn Danh Lam

Lời Hay Ý Đẹp 
Thay Đổi

Một người bạn vừa tròn tuổi 60, tôi hỏi anh ấy có gì mới không, anh 
ấy cho biết:
 
1. Tôi đang thay đổi. Trước đây tôi yêu bố mẹ, anh em, bà xả, con cái, 
bạn bè, giờ tôi bắt đầu yêu chính mình.
 
2. Tôi đang thay đổi. Tôi đã hiểu ra mình không phải Thượng đế, 
mình không thể gánh nổi cả thế gian.
 
3. Tôi đang thay đổi. Không mặc cả với những người bán rau bán cá 
nữa, trả thêm cho họ ít tiền không làm tôi nghèo túng, biết đâu số tiền 
đó lại góp phần nhỏ bé trong học phí của con cái của họ.
 
4. Tôi đang thay đổi. Tôi không chờ lấy tiền thối lại khi đi taxi, tiền 
boa đó biết đâu đổi lại được một nụ cười, dù sao anh ta cũng sống 
vất vả hơn mình mà.
 
5. Tôi đang thay đổi. Tôi không nói với các cụ rằng “câu chuyện này 
đã nghe nhiều lần rồi, biết rồi, nói mãi.” Hãy để các cụ thoải mái ôn 
lại kỷ niệm xưa và cảm thấy hạnh phúc.
 
6. Tôi đang thay đổi. Tôi thôi không bắt lỗi khi người khác sai, bởi vì 
mình không có trách nhiệm làm cho họ trở nên hoàn hảo.
 
7. Tôi đang thay đổi. Tôi luôn miệng khen tặng người khác, khiến 
người ta vui mình cũng được vui lây.
 
8. Tôi đang thay đổi. Thôi không bận tâm những vết bẩn trên áo 
quần, dù sao nhân cách vẫn quan trọng hơn vẻ bên ngoài.
 
9. Tôi đang thay đổi. Ngày càng xa lánh những kẻ không tôn trọng 
mình, nhất là những người mình tưởng là bạn, hoá ra chỉ là bè , 
không làm mình khôn lên mà chỉ làm mình cùn mòn, ngu đi bởi vì họ 
chẳng hiểu được giá trị của mình. 
 
10. Tôi đang thay đổi. Không vì bảo vệ quan điểm của mình mà đánh 
mất tình bạn, hãy để mọi người cùng vui hơn là thoả mãn một mình.
 
11. Tôi đang thay đổi. Tôi sẽ xem mỗi ngày là ngày cuối cùng của đời 
mình, trước sau gì ngày ấy cũng sẽ đến.
 
12. Tôi đang thay đổi. Tôi luôn làm những gì mình yêu thích để tận 
hưởng cuộc sống, đó chính là trách nhiệm lớn nhất giành cho chính 
mình.
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Hình ảnh 
Sinh Hoạt
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Hình ảnh Sinh Hoạt
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Hình ảnh Sinh Hoạt
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Hội Người Việt Saskatoon   
Hành Trình 40 Năm (1980-2020) 

  

Saskatoon với dân số 246,000 (2016 Census) là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Saskatchewan, tọa lạc 
bên giòng sông South Saskatchewan và cách thủ phủ Regina 260 km về phía tây bắc.  

Trước năm 1979, số người Việt sống ở Saskatoon chỉ độ chục người, đa số là sinh viên du học và các 
người tỵ nạn cộng sản sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975.  

Năm 1980 khi làn sóng “thuyền nhân” tỵ nạn cộng sản được chính phủ Canada đón nhận, số người Việt 
định cư tại Saskatoon tăng lên vài trăm người. Trong một cuộc họp đông đảo của đồng hương ngày 26 
tháng 7 năm 1980, Hội Ái Hữu Người Việt Saskatoon được thành lập sau cuộc bầu cử Ban Chấp Hành 
gồm có 5 thành viên: Nguyễn Thái Trung, Phan Thế Ngọc, Nguyễn Trọng Huỳnh, Lý Giang Tĩnh, và 
Nguyễn Văn Hữu. Sau đó Hội ghi danh hoạt động vào tháng 10 năm 1980 như một tổ chức bất vụ lợi 
cho cộng đồng người Việt xa quê hương có thể họp mặt và tương trợ lẫn nhau. 

Trong suốt thập niên 1980, Hội Người Việt Saskatoon (HNVS) thường thực hiện những hoạt động như 
sau: 

 Đón tiếp đồng hương đến định cư tại Saskatoon 
 Hợp tác với tổ chức Saskatoon Open Door Society (SODS) trong chương trình định cư những 

người tỵ nạn mới đến với dịch vụ thông dịch và hội nhập xã hội 
 Thành lập đội túc cầu cho thanh niên người Việt đi đấu giao hữu với các đội banh của người gốc 

Chile và Lào trong thành phố, cũng như với các đội banh người Việt ở Regina, Edmonton và 
Calgary 

 Tổ chức tiệc văn nghệ mừng Tết hằng năm 
 Tổ chức lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 
 Ấn hành đặc san Tết và bản tin (newsletters) về tin tức liên quan đến cộng đồng người Việt 
 Thỉnh thoảng Hội tham gia Lễ hội Saskatoon Folkfest để giới thiệu văn hóa và món ăn của Việt 

Nam  
 Năm 1980 đại diện Hội được mời tham dự (với tư cách quan sát viên) Đại Hội Thành Lập Liên 

Hội Người Việt Canada tại Ottawa ngày 11 và 12 tháng 10, 1980 để chứng kiến cuộc bầu cử Ban 
Chấp Hành đầu tiên của Liên Hội  

 HNVS chính thức gia nhập Liên Hội vào năm 1982 
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 Năm 1982 Hội thành lập Trường Việt ngữ để dạy tiếng Việt cho các trẻ em gốc Việt nhằm tạo 
điều kiện cho các thế hệ sau biết đến nguồn cội. Trường có khoảng 60 học sinh 

 
Những thập niên sau đó thấy số người Việt tỵ nạn cộng sản đến định cư tại Saskatoon giảm nhiều trong 
khi những đồng hương định cư trước đây dần dần di chuyển đến các thành phố lớn của Canada. Trong 
thời gian gần đây số người Việt đến cư trú tại Saskatoon lại tăng lên với đa số thuộc diện gia đình bảo 
lãnh, hoặc du học sinh, hay thường trú dân diện đầu tư và chuyên nghiệp. Do đó những dịch vụ giúp tân 
thường trú nhân người Việt được chuyển đến tổ chức SODS.  
 
Hiện nay số người gốc Việt định cư tại Saskatoon ước chừng 1,200. Tuy số thành viên không nhiều, Hội 
vẫn tiếp tục những sinh hoạt về văn hóa và nguồn cội như dạy tiếng Việt và tổ chức các lễ hội cộng 
đồng, cũng như tham gia các hoạt động của những tổ chức đa văn hóa trong thành phố, hầu giữ gìn 
truyền thống quốc gia của người Việt tỵ nạn cộng sản tại Canada.    
 
Song song với Hội Người Việt Saskatoon, một số hội đoàn tôn giáo như Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, 
Hội Phật Giáo Chánh Tâm, và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã được thành lập để tạo điều kiện cho 
người Việt tại Saskatoon họp mặt và thờ phượng tín ngưỡng của mình. Tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa 
các hội đoàn tại Saskatoon luôn được thân mật và tốt đẹp.   
 
Năm 2002 Hội Người Việt Saskatoon tham gia và ủng hộ chương trình phát thanh tiếng Việt trên đài 
CFCR-FM 90.5 vào mỗi chiều Chúa nhật để cung cấp thông tin hữu ích và âm nhạc Việt Nam cho cộng 
đồng người Việt tại Saskatoon và các vùng lân cận. Người điều hành chương trình phát thanh tiếng Việt 
từ khởi sự đến nay là ông Trần Kỳ Sơn, hiện cũng là một thành viên của Ban Chấp Hành Hội Saskatoon.          
 
Năm 2007 hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hội tham gia chương trình Tới Bờ Tự Do, HNVS đã tổ chức 
gây quỹ để bảo trợ gia đình anh Trần Văn Đông đến định cư tại Saskatoon ngày 29 tháng 6, 2008 sau 19 
năm lưu lạc trên đất tạm dung Phi Luật Tân. Cộng đồng người Việt Saskatoon rất hân hạnh đón tiếp anh 
Đông và vui mừng rằng anh đã là một thành viên hoạt động đắc lực cho Hội Người Việt Saskatoon và 
Liên Hội từ ngày anh đến Canada.  
 
Từ khi gia nhập Liên Hội đến nay, Hội Người Việt Saskatoon đã thường xuyên tham gia các hoạt động 
phát huy văn hóa dân tộc và tranh đấu cho nhân quyền, cũng như việc gây quỹ cho các chương trình và 
dự án của Liên Hội. Trong thời gian khó khăn vừa qua, Hội đã đóng góp tích cực cho việc hòa giải và 
xây dựng lại Liên Hôi. Hiện tại một vài thành viên của Hội Người Việt Saskatoon được bầu vào các 
chức vụ trong Chủ Tịch Đoàn (Nguyễn Thái Trung) và Ban Chấp Hành (Trần Văn Đông) của Liên Hội.    
 
Cũng như Liên Hội Người Việt Canada, năm 2020 đánh dấu 40 năm thành lập Hội Người Việt 
Saskatoon. Chương trình kỷ niệm 40 năm dự định tổ chức trong tháng 5 vừa qua đã phải hủy bỏ vì đại 
dịch COVID-19. Hướng về tương lai chúng tôi hy vọng rằng Hội Người Việt Saskatoon sẽ tiếp tục tồn 
tại để có tiếng nói của người Việt quốc gia tự do tại thành phố Saskatoon trong tỉnh bang Saskatchewan, 
một vựa lúa mì quan trọng cho Canada và thế giới. 
 
Sau đây là vài hình ảnh ghi lại các họat động của Hội Người Việt Saskatoon trong 40 năm qua. 
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                Ban Chấp Hành đầu tiên của Hội Người Việt Saskatoon (26/07/1980) 
 

 
Văn nghệ Tết Tân Dậu 1981 

 

Hình ảnh Sinh Hoạt Hội 
Người Việt Saskatoon
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Hình ảnh Sinh Hoạt Hội 
Người Việt Saskatoon

 
                    Đội túc cầu đầu tiên của Hội Người Việt Saskatoon (1981)     
 

  
            Ban múa của Trường Việt ngữ tham gia Lễ hội Saskatoon Folkfest 1984 
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       Cộng đồng người Việt đón tiếp anh Trần Văn Đông đến Saskatoon (29/06/2008) 
 
 

 
                         Gian hàng Việt Nam tại Lễ hội Saskatoon Folkfest 2017  
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                Đội Múa Lân của Hội Người Việt Saskatoon tham dự Folkfest 2017   
 

 

 
                           Tiệc Tết Mậu Tuất 2018  
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Hình ảnh Sinh Hoạt Hội 
Người Việt Saskatoon

 

 
Buổi bế giảng Trường Việt ngữ Saskatoon (2018) 

 

 
                             Màn múa quạt trong Tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 
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Hình ảnh Sinh Hoạt 
Hội Người Việt Sherbrook
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Hình ảnh Sinh Hoạt 
Hội Người Việt Calgary



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 85



Liên Hội Người Việt Canada 86

Hình Ảnh Sinh Hoạt  
Cộng Đồng Người Việt Windsor

CHÚC MỪNG 
LIÊN HỘI 
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Hình Ảnh Sinh Hoạt - 
Cộng Đồng Người Việt Windsor
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Hình Ảnh Sinh Hoạt  
Cộng Đồng Người Việt Edmonton
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Hình Ảnh Sinh Hoạt 
Cộng Đồng Người Việt Edmonton
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Hình Ảnh Sinh Hoạt 
Cộng Đồng Người Việt Edmonton
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Liên Hội Người Việt Canada 

 

Vietnamese Canadian Federation 

Fédération vietnamienne du Canada 

 
ĐẠI HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA 

Ngày 14 tháng 4 năm 2019 

Để thi hành án lịnh của tòa Thượng Phẩm Bristish Columbia về vụ thưa kiện của Cộng Đồng Người Việt 
vùng Greater Vancouver với các thành viên trong Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada nhiệm kỳ 
(2016-2018).  Chủ Tịch Đoàn gồm 11 hội thành viên của Liên Hội đã quyết định tổ chức Đại Hội Đồng Bất 
Thường bầu lại ban lãnh đạo chính thức theo những điều được nêu rõ trong án lịnh. 

Vào lúc 2 giờ chiều (giờ Ottawa) ngày chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019, Liên Hội Người Việt Canada đã tổ 
chức một Đại Hội Đồng Bất Thường bằng viễn liên (tele-conference Zoom Meeting) gồm 45 đại biểu và 
ủy quyền của 11 hội thành viên sau đây: 

- Hội Người Việt Nova Scotia 3 đại biểu 
- Hội Người Việt Sherbrooke 3 đại biểu 
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal 5 đại biểu 
- Cộng Đồng Người Việt Ottawa 4 đại biểu 
- Hội Người Việt Toronto 5 đại biểu 
- Hội Người Việt Windsor 3 đại biểu 
- Hội Người Việt Manitoba 4 đại biểu 
- Hội Người Việt Saskatoon 3 đại biểu 
- Hội Người Việt Edmonton 5 đại biểu 
- Hội Người Việt Calgary 5 đại biểu 
- Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver 5 đại biểu 

Bầu Đại Diện Chủ Tịch Đoàn và 2 dự khuyết cho nhiệm kỳ 1 năm (2019 – 2020) 

Các nhân sự được đề cử gồm: 

1. Ông Mai Phú Hưng - chủ tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver, 
2. Ông Nguyễn Thái Trung - hội trưởng Hội Người Việt Saskatoon, 
3. Bác sĩ Lê Thuần Kiên - hội trưởng Hội Người Việt Toronto, 
4. Bác sĩ Đào Bá Ngọc - chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal 
5. Ông Trần Văn Nhã - hội trưởng Hội Người Việt Sherbrooke 

Kết quả đắc cử: 

- Bác sĩ Lê Thuần Kiên - Đại Diện Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada 
- Bác Sĩ Đào Bá Ngọc - Đại Diện dự khuyết 1  
- ông Trần Văn Nhã - Đại diện dự khuyết 2. 



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 95

Bầu Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada nhiệm kỳ 2 năm (2019 – 2021): 

Có hai liên danh ứng cử cho Ban Chấp Hành 

1. Liên danh 1 do Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver giới thiệu, gồm có: 
 

- Cô Nguyễn Khuê Tú (đại biểu CĐNV vùng Greater Vancouver) vào chức vụ Tổng Thư Ký 
- Bà Đỗ Rain Nhiêm (đại biểu CĐNV vùng Greater Vancouver) vào chức vụ Phó Tổng Thư Ký 
- Bà Bùi Thị Phú (đại biểu CĐNV vùng Greater Vancouver) vào chức vụ Thủ Quỹ 

 
2. Liên danh 2 do Hội Người Việt Saskatoon giới thiệu, gồm có: 

 
- Ông Trần Văn Đông (đại biểu Hội Người Việt Saskatoon) vào chức vụ Tổng Thư Ký 
- Ông Trương Minh Trí (đại biểu CĐNV Ottawa) vào chức vụ Phó Tổng Thư Ký 
- Bà Huỳnh Thiên Hà (đại biểu Hội Người Việt Toronto) vào chức vụ Thủ Quỹ 

Kết quả:  Liên danh 2 đắc cử Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada 

- Ông Trần Văn Đông - Tổng Thư Ký 
- Ông Trương Minh Trí - Phó Tổng Thư Ký 
- Bà Huỳnh Thiên Hà - Thủ Quỹ  

Bầu Ban Kiểm Soát:  Gồm 2 thành viên với nhiệm kỳ 2 năm (2019 – 2021) 

Các nhân sự được đề cử: 

1. Ông Phan Trường (đại biểu Hội Người Việt Manitoba) 
2. Ông Nguyễn Thành Nguyên (đai biểu Hội Người Việt Toronto) 
3. Bà Đặng Thị Danh (đại biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal) 
4. Ông Trần Trân (đại biểu Hội Người Việt Edmonton) 
5. Bác sĩ Trần Lê Hồng Phúc (đại biểu Cộng Đồng Người Việt Ottawa) 
6. Ông Nguyễn Minh Chiến (đại biểu Hội Người Việt Windsor) 

Kết quả đắc cử 2 thành viên Ban Kiểm Soát: 

- Bác sĩ Trần Lê Hồng Phúc 
- Ông Trần Trân 

Đại Hội được kết thúc lúc 6 giờ 9 phút chiều (giờ Ottawa) cùng ngày. 
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Nam là gì? Đó là cuộc đấu tranh 
không ngừng cho sự tồn vong của 
cả một dân tộc. Trải qua hơn 4000 
năm lịch sử, dân tộc Việt Nam 
đã chứng tỏ có một sức sống phi 
thường. Suốt 10 thế kỷ bị Trung 
Quốc thôn tính, người Việt Nam 
vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc và 
liên tiếp nổi dậy đánh đuổi kẻ xâm 
lược ỷ vào sức mạnh tưởng có thể 
khuất phục được họ. Lịch sử đã đặt 
lòng tin vào dân tộc ấy và đã chứng 
minh khả năng đề kháng, óc sáng 
tạo, tính kiên trì và sự thích ứng với 
mọi cuộc chiến gian khổ nhất, khó 
khăn nhất và kể cả không cân sức 
nhất. Người Việt Nam tự hào với 
quá khứ của mình, tôn vinh những 
bậc vĩ nhân đã tô điểm rạng rỡ quá 
khứ đó và quá khứ dù xa xăm hay 
gần đây luôn luôn có mặt khắp nơi 
trên đất Việt Nam, tác động mạnh 
mẽ vào hiện tại và tương lai. Việt 
Nam giữ một vị trí chiến lược rất 
quan trọng ở khu vực Đông Nam Á 
và Việt Nam có bề dày lịch sử hơn 
hẳn nhiều vương quốc châu Âu 
như Pháp, Anh, Tây Ban Nha dù 
rằng đối với phương Tây, hai tiếng 
Việt Nam vẫn còn mới mẻ”. 

 
     Nhà Việt Nam Học Paul 

Tại sao Hán tộc phải tiêu diệt 
Việt tộc bằng mọi giá mà dân 

tộc Việt vẫn tồn tại tới ngày nay? 
Chính vì vậy, Tầu Hán (TQ) là kẻ 
thù truyền kiếp của dân tộc chúng 
ta.

 
Yếu tố nào, lý do nào giúp dân 

tộc Việt vượt qua mọi gian nan thử 
thách để chiến thắng biết bao lần 
quân thù xâm lược và đặc biệt, dân 
tộc Việt vẫn giành lại độc lập sau 
gần 1 ngàn năm bị quân thù thống 
trị mà vẫn giữ nguyên được bản sắc 
truyền thống Việt Nam?

 
Đó chính là Sức Sống mãnh liệt 

của dân tộc, lòng yêu nước thương 
nòi tiềm ẩn trong dòng máu của 
tất cả chúng ta. Nói theo khoa Di 
truyền học thì mỗi con dân đất Việt 
đều có một Genome, một Gene yêu 
nước thương nòi lưu thông trong 
huyết quản... Đặt việc Nước trước 
việc Nhà, sẵn sàng hy sinh tất cả 
để bảo vệ giang 
sơn gấm vóc cho 
Tổ Quốc Việt Nam 
mãi mãi trường 
tồn, Dân tộc Việt 
Nam bất diệt ... 

 
 Bộ Bách 

khoa từ điển 
“Encyclopaedia 
Universalis” xuất 
bản ở Paris năm 
1990 do học giả 
Phillipe Devilière 
chủ biên với sự 
tham khảo hơn 60 
học giả Âu Mỹ đã 
viết: “Lịch sử Việt 

PHẠM TRẦN ANH
 

. Đốc sự Hành Chánh, Tốt nghiệp 
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh 
Việt Nam Cộng Hòa..
. Biên Khảo Lịch sử và văn hóa Dân 
tộc Việt.
. Hội viên Văn bút Việt Nam Hải 
Ngoại..
. CT Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị  
và Tôn giáo VN.
. PCT Hội Quốc Tế Nghiên Cứu 
Biển Đông Nam Á.
. CT Mặt Trận Dân Tộc Cứu Quốc.
. CT Đại Hội Diên Hồng Thời Đại.
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. Mặt Trận Toàn Dân Cứu Nước.
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12. Nền Văn Minh Việt Cổ.
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khi các nước khác là chư hầu, vua 
Trung Quốc là Thiên tử. Sau khi 
đã xâm chiếm nhà Hạ và các nước 
Bách Việt, hết Thương rồi đến Chu 
đã xâm thực văn hóa, tiếp thu tinh 
hoa của nền văn minh Việt rồi cải 
biến thành văn hóa Hán. 

 
     Là tộc người du mục hiếu 

chiến hiếu sát không có nền văn 
hóa nhưng đã chiến thắng các dân 
tộc khác nên từ mặc cảm tự ti trở 
thành tự tôn, tự cho mình là văn 
minh còn tất cả các nước là man 
di mọi rợ nên Hán sử viết tên của 
những dân tộc xung quanh họ kèm 
theo bộ khuyển (chó), bộ trãi (côn 
trùng), bộ mã (ngựa). Các sử gia 
Hán tộc với quan niệm: “Đại nhất 
thống” tự nhận là tộc người ưu việt, 
trung tâm của thế giới là cái rốn 
của nhân loại. Chủ trương trước 
sau như một của Đại Hán bành 
trướng là “Huệ thử Trung Quốc, dĩ 
tuy Tứ phương” nghĩa là: “lấy ân 
huệ Trung Quốc để yên định bốn 
phương.”. Đó là chủ trương bành 
trướng Đại Hán “Dĩ Hạ biến Di” 
nghĩa là lấy cái cao thượng, tao nhã 
của Đại Hán để cải hoá man di mọi 
rợ! 

 
     Sau khi tiếp nhận văn hóa 

Việt, chữ viết của các dân tộc Việt 
rồi lợi dụng Hán tự là văn tự duy 
nhất, các sử gia Trung Quốc từ cổ 
đại đến nay đã xuyên tạc, bóp méo 
sự thật, sửa đổi cho phù hợp với 
sử quan Đại Hán, đánh đổ lòng tự 
hào dân tộc của các dân tộc bị trị 
để dễ bề thống trị và đồng hoá. Đó 
là chủ trương trước sau như một, 
là bản chất bành trướng thâm độc 
của họ xuyên suốt dòng lịch sử từ 
xưa tới nay. Chính vì thế, lịch sử 
Trung Quốc là lịch sử của những 
cuộc chiến tranh xâm lược bành 
trướng, thôn tính và đồng hóa các 
dân tộc khác. 

 

quật khởi kiên cường đó và tại sao 
gần một ngàn năm thống trị mà 
Hán tộc vẫn không thể đồng hóa 
được một dân tộc Việt Nam và 
quan trọng hơn nữa là tại sao dân 
tộc Việt Nam vẫn giành lại nền độc 
lập dân tộc? 

 
     Lịch sử của Hán tộc là lịch 

sử của sự xâm lược, bành trướng 
và đồng hóa các dân tộc khác. Thế 
nhưng Việt Nam là một đất nước 
nhỏ bé nhưng tinh thần dân tộc 
quật cường đã liên tiếp chiến thắng 
oanh liệt hào hung để cho đế quốc 
“Đại Hán” xưa những bài học nhớ 
đời. Cho đến ngày nay, nên chính 
người Trung Quốc vẫn bị ám ảnh 
bởi mặc cảm chiến bại qua những 
trận thư hùng trong lịch sử. Tuy 
nhiên với bản chất xâm lược bành 
trướng trước sau như một nên trong 
suốt dòng lịch sử hễ khi nào Tàu 
Hán mạnh, nước ta suy yếu thì kẻ 
thù truyền kiếp lại tìm cách xâm 
lược thôn tính nước ta. Ngược lại, 
dân tộc chúng ta cũng nhân cơ hội 
Tàu Hán suy yếu thì chúng ta lại 
vùng lên giành lại độc lập dân tộc.

 
     Lịch sử Trung Quốc khởi từ 

triều Thương với lãnh thổ chỉ rộng 
bằng 2 tỉnh ngày nay mà bây giờ đã 
trở thành một đế quốc rộng lớn đô 
hộ thống trị các dân tộc Mông, Mãn, 
Tạng và Hồi. Nhà Trung Hoa học 
Terrien De LaCouperie trong tác 
phẩm “China Before the Chinese” 
đã nhận định rằng đế quốc Trung 
Hoa đã thôn tính và đồng hóa 21 
sắc dân khác. Hán tộc là một tộc 
người du mục, bản chất hiếu chiến 
hiếu sát với tư tưởng chủ đạo “Độc 
tôn Đại Hán,” tự cho mình là trung 
tâm của thiên hạ nên ngay từ triều 
Thương, sau khi đánh đuổi nhà Hạ 
của tộc Việt đã chọn tên nước là 
Trung Quốc. Trung Quốc là nước 
trung tâm của thiên hạ, triều đình 
Trung Quốc là “Thiên Triều” trong 

Mus đã viết: “Ngay từ ngày lập 
quốc, tất cả then chốt của lịch sử 
Việt Nam đều ở cái tinh thần đối 
kháng kết hợp một cách kỳ lạ, một 
bên là năng lực đồng hoá lạ lùng, 
bên kia là (Sức sống) ý chí quật 
khởi của một dân tộc không chịu 
khuất phục mặc dầu bị thua trận, bị 
phân tán, bị chinh phục. Hơn một 
ngàn năm bị sát nhập hoàn toàn 
vào Trung Quốc, từ thế kỷ thứ hai 
trước công nguyên đến thế kỷ thứ 
mười sau kỷ nguyên, thay vì làm 
cho dân tộc Việt Nam kiệt quệ thì 
ngược lại đã làm cho dân tộc Việt 
trở nên hùng cường. Việt Nam đầy 
rẫy những triết gia hiểu biết theo 
nghĩa là những con người có chiều 
sâu tư tưởng, biết suy nghĩ trăn trở. 
Càng về đồng quê, thôn cùng xóm 
vắng thì càng nhiều, đó là xã hội lý 
tưởng của Platon mơ ước đã hiện 
thực ở Việt Nam từ lâu rồi”. 

 
     Cho đến ngày nay, bất cứ một 

nhà nghiên cứu ngoại quốc nào 
quan tâm đến lịch sử Việt Nam đều 
không thể hiểu nổi, giải đáp được 
câu hỏi ngàn đời là làm sao một 
dân tộc nhỏ bé lại có thể đương 
đầu với một đất nước rộng lớn mà 
bản chất là một đế quốc xâm lược 
bành trướng từ xa xưa mà vẫn tồn 
tại mãi cho tới ngày nay. Học giả 
G. Buttinger trong tác phẩm “ The 
smaller Dragon” đã đặt vấn đề: “ 
Một việc phi thường mà không một 
sử gia nào có thể giải thích được 
một cách thỏa đáng, mặc dầu đã 
nghiên cứu rất nhiều là tại sao sau 
hơn 1 ngàn năm bị đô hộ, dân tộc 
Việt Nam vẫn không bị đồng hóa 
và Việt Nam vẫn giành lại nền độc 
lập dân tộc”. [1]

Ý chí quật khởi của một dân tộc 
không chịu khuất phục thay vì làm 
cho dân tộc Việt Nam kiệt quệ thì 
ngược lại đã làm cho dân tộc Việt 
Nam hùng cường. Thế nhưng, vấn 
đề đặt ra là điều gì đã tạo ra ý chí 
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chiến từ Tây Bắc tràn xuống đánh 
chiếm dễ dàng.

 
     Trong hầu hết các cuộc chiến 

tranh Bắc Nam thì bao giờ thì 
người du mục phương Bắc dương 
tính thiên về vũ lực nên thắng 
người phương Nam âm tính thiên 
về văn hóa. Thế nhưng sức mạnh 
của văn hóa phương Nam đã thắng 
tộc người võ biền phương Bắc. 
Thực tế lịch sử đã chứng minh là 
tộc Mông Cổ đã thắng triều Tống, 
lập ra triều Nguyên nhưng văn hóa 
phương Nam mà triều Nguyên tiếp 
thu của Bách Việt đã đồng hóa toàn 
bộ quan quân Mông Cổ, chẳng còn 
chút gì là Mông Cổ nữa. Cũng thế, 
Mãn Thanh đã thắng triều Minh, 
lập ra triều Thanh nhưng cuối cùng 
quan quân Mãn Thanh cũng chẳng 
còn gì là Mãn Thanh nữa ngoài lối 
cạo tóc để bím mà thôi. 

 
     Kết quả mới nhất thuyết phục 

nhất về genome di truyền DNA đã 
chứng minh người Trung Quốc ở 
Đông Bắc và ở miền Nam Trung 
Quốc và Việt Nam là đồng chủng. 
Tổng kết hội nghị các nhà Trung 
Hoa Học toàn thế giới, kể cả Trung 
Quốc và Đài Loan đã thừa nhận 
tộc người Di Việt làm chủ lãnh thổ 
Trung Quốc trước và người Trung 
Quốc (Hán tộc) tiếp thu nên văn 
hóa cao đẹp của Di Việt nên bị 
“Việt hóa” về sinh hoạt, phong tục 
tập quán. Như vậy, sau khi đánh 
chiếm được toàn bộ địa bàn cư trú 
của cộng đồng Bách Việt ở lãnh thổ 
Trung Quốc bây giờ, Hán tộc du 
mục đã tiếp thu di sản văn hóa Việt, 
biến cải ít nhiều trở thành cái gọi là 
nền văn minh Trung Quốc. Dân tộc 
Việt với sức sống của nền văn hóa 
cội nguồn từ phong tục tập quán, 
bản sắc truyền thống thì làm sao bị  
bị nhồi nhét bởi nền văn hóa Hán 
lai căng nền văn hóa gốc của Việt. 
Ngay bây giờ, người Trung Quốc 

hơn ở góc, 4 ngôi sao nhỏ Mông 
Mãn Tạng Hồi bao quanh nhưng 
không dám nói tới Việt vì sợ khơi 
dây sức sống Việt tiềm ẩn nơi hơn 
một nửa dân số gọi là người Trung 
Quốc gốc Việt sống dậy. Một khi 
hồn dân tộc sống lại trong những 
người Trung Quốc gốc Việt cùng 
với các tộc người bị trị Mông, 
Mãn, Tạng, Hồi cùng đứng lên thì 
đế quốc mới Trung Cộng sẽ tiêu 
vong như Liên Sô trước đây. Đây 
chính là nguy cơ tiềm tàng đe dọa 
sự sống còn của Trung Quốc nên 
triều đại nào, giới cầm quyền nào 
cũng chủ trương xâm lược tiêu diệt 
dân tộc chúng ta bằng mọi giá với 
bất cứ thủ đoạn thâm độc quỷ quyệt 
nào mà chúng không làm. 

 
     Hán tộc đã lấy văn hóa Việt cải 

biến thành văn hóa Hán, văn minh 
Hán rồi thống trị đồng hóa các chi 
tộc Việt ở miền Đông Bắc, Đông 
Nam và toàn bộ miền Nam Trung 
Quốc. Thế nhưng, những người gọi 
là người Trung Quốc gốc Việt này 
theo thời gian có phần nào giống 
người Trung Quốc nhưng vẫn giữ 
bản sắc văn hóa truyền thống Việt 
nên không bao giờ “Hóa” thành 
người Tàu Hán được. Chính vì vậy, 
bằng mọi giá đế quốc mới Trung 
Cộng phải tìm cách thôn tính xóa 
sổ dân tộc Việt mà kế hoạch thâm 
độc nhất là biến Việt Nam thành 
một khu Tự trị thuộc Trung Quốc 
qua “Mật Ước Thành Đô” 4-9-
1990.

 
     Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy 

rằng trong thời lập quốc, người 
Việt là cư dân nông nghiệp trồng 
lúa nước, mỗi chi tộc cư trú trên 
một địa bàn nằm rải rác trên khắp 
lãnh thổ Trung Quốc bây giờ và 
thường đánh lẫn nhau để giành 
quyền lãnh đạo nên cộng đồng 
Bách Việt bị phân hóa và suy yếu. 
Vì vậy, khi Hán tộc du mục thiện 

     Trong lịch sử nhân loại, không 
một dân tộc nào chịu nhiều mất 
mát trầm luân như dân tộc Việt với 
những thăng trầm lịch sử, những 
khốn khó thương đau. Ngay từ 
năm 1766 TDL, tộc Thương triều 
đại đầu tiên của Trung Quốc đã 
đánh chiếm nhà Hạ của tộc Việt, 
các triều đại Ân Chu Tần Hán với 
sức mạnh của tộc người du mục 
đã đánh đuổi Việt tộc phải rời bỏ 
địa bàn Trung nguyên Trung Quốc 
xuống phương Nam. 

 
     Các triều đại Đường, Tống, 

Nguyên, Minh, Thanh vẫn liên 
tục xâm lược nước ta. Vấn đề đặt 
ra là tại sao triều đại nào của Hán 
tộc cũng tìm cách xâm lược đánh 
chiếm nước ta? Từ đó chúng ta mới 
thấy rõ ý đồ thâm độc quỷ quyệt 
của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc 
chúng ta. Nhìn lại toàn bộ tiến trình 
lịch sử thì chúng ta thấy ngoài lý 
do vị trí địa lý chiến lược và tài 
nguyên, còn có 2 lý do chính để 
Hán tộc phải tiêu diệt Việt tộc bằng 
mọi giá:

 
1.      Lý do chính là lãnh thổ 

Trung Quốc ngày nay chính là địa 
bàn cư trú của tộc Việt mà Hán tộc 
đã xâm chiếm từ thời Thương Ân, 
triều đại đầu tiên của lịch sử Trung 
Quốc. 

 
2.      Lý do thứ hai là Tầu Hán 

du mục đã lấy văn hóa Việt với sức 
mạnh của kẻ chiến thắng đã tiếp 
thu cải biến đôi chút rồi tự nhận là 
nền văn minh Trung Quốc và quan 
trọng hơn nữa là quá nửa dân số 
Trung Quốc là người gốc Việt cổ bị 
thống trị hàng ngàn năm, với chủ 
trương “Đồng hóa, Hán hóa” bắt 
buộc phải sinh hoạt ăn mặc giống 
Tầu Hán nhưng không bao giờ trở 
thành “Hóa” người Tầu Hán được. 
Trên lá cờ Trung Quốc có 5 ngôi 
sao, ngôi sao chủ thể Tầu Hán lớn 



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 99

cao độ “Xem cái chết nhẹ như lông 
hồng”, sẵn sàng hy sinh tính mạng 
và tài sản để chống lại kẻ thù xâm 
lược. Sách “Việt” (Việt Tuyệt Thư) 
chép: “Người Việt sống trên sông 
nước mà ở trên núi, lấy thuyền làm 
xe, lấy chèo làm ngựa. Đi như gió 
thổi mà về thì khó theo. Đã đánh 
là quyết đánh không sợ chết, ấy là 
thường tánh của người Việt…”. 

 
     Sách “Tùy Thư Địa Lý Chí” 

của Trung Quốc chép: “Từ Ngũ 
Lĩnh trở về Nam, Nam Hải (Quảng 
Đông), Giao Chỉ mới là nơi đô hội, 
sinh sống ở gần biển nên có nhiều 
tê giác, voi, đồi mồi, vàng ngọc, 
trân châu quý báu nên người dân 
buôn bán giàu có. Tính khí chánh 
trực thượng tín, người dân khinh 
hãn, dũng cảm … coi thường cái 
chết, lời đã hứa thì đến chết cũng 
không thay đổi. Muốn đánh nhau 
thì cho trống dấy lên người tới như 
mây, kẻ có trống được đặt hiệu là 
Đô lão, mọi người trong làng xa 
gần đều suy phục.     

 

đã hun đúc lòng yêu nước thương 
nòi của con dân đất Việt, mỗi người 
Việt Nam sinh ra đã có một gene 
di truyền yêu nước thương nòi. 
Truyền thuyết “Trăm trứng nở trăm 
con” khởi nguyên dân tộc hun đúc 
cho mỗi con dân đất Việt ý niệm về 
2 chữ đồng bào ruột thịt. Từ ý niệm 
đồng bào dẫn đến lòng yêu “Yêu 
nước” gắn liền với tình thương nòi 
giống Việt Nam mà không một dân 
tộc nào có được. Đặc biệt là sau 
khi các chi tộc Việt phải di chuyển 
xuống phần lãnh thổ Việt Nam hiện 
tại, các chi tộc Việt đã tạo thành 
một sức mạnh tổng lực để vùng lên 
quật khởi giành lại nền độc lập dân 
tộc sau gần 1 ngàn năm nô lệ.

 
     Mặc dù là cư dân nông nghiệp, 

bản tính hiền hòa, chuộng văn hóa 
nhưng từ xa xưa người Việt cổ đã 
trải qua những thăng trầm lịch sử 
tập đại thành hồn tính Việt ngàn 
đời.  Trong suốt dòng lịch sử phải 
thường xuyên đương đầu với Hán 
tộc xâm lược để sống còn nên 
người Việt Nam có lòng yêu nước 

ở miền Đông Bắc và miền Nam dù 
bị Hán tộc thống trị hàng ngàn năm 
nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc văn 
hóa, tập tục truyền thống Việt vì 
đồng văn đồng chủng với tộc Việt. 

 
 Câu hỏi thứ hai là tại sao là 

trải qua gần 1 ngàn năm Tàu Hán 
thống trị nước ta mà dân tộc Việt 
vẫn không bị đồng hóa như các dân 
tộc khác mà ngược lại, vẫn vùng 
lên giành lại nền độc lập và vẫn giữ 
nguyên được bản sắc truyền thống 
Việt?

 
     Các cuộc xâm lược của Hán 

tộc xuyên suốt lịch sử đã khiến Việt 
tộc, cư dân nông nghiệp hiền hòa, 
đời sống thiên về văn hóa, lễ hội 
phải thiên cư xuống phương Nam. 
Xâm lược bành trướng là bản chất 
cố hữu của giặc Tầu-Hán, kẻ thù 
truyền kiếp của dân tộc nên đất 
nước chúng ta bị Tàu đô hộ gần một 
ngàn năm. Trong gần một ngàn năm 
bị Tàu Hán thống trị, dân tộc Việt 
vẫn không bị đồng hóa vì sức sống 
mãnh liệt của văn hóa Việt nhưng, 
làm sao mà dân tộc Việt lại vùng lên 
giành lại độc lập dân tộc sau gần 1 
ngàn năm bị trị. Trước đây, các chi 
tộc Việt là cư dân nông nghiệp ở rải 
rác khắp Trung nguyên không tập 
hợp được sức mạnh chống lại Hán 
tộc du mục thiện chiến xâm lược 
nên bị đẩy lùi dần xuống phương 
Nam.  Sự sống còn của dân tộc là 
một yêu cầu lịch sử nên tất cả các 
chi tộc Việt trụ lại ở phần đất Việt 
Nam hiện nay đã cùng nhau cùng 
chung lưng đấu cật, đoàn kết keo 
sơn gắn bó, tôi luyện ý chí sống 
còn tạo thành một sức mạnh tổng 
lực của cả Việt tộc nên đã đẩy lùi 
biết bao lần quân Hán xâm lược để 
tồn tại mãi tới ngày nay.

 
     Thực tế lịch sử đã trả lời là 

chính hoàn cảnh lịch sử phải đương 
đầu với giặc du mục phương Bắc 
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huy đến cao độ. Sức mạnh đó tạo 
thành phong trào rồi thành cao trào 
toàn dân yêu nước kháng chiến 
chống giặc ngoại xâm trào dâng 
như thác đổ với khí thế đạp đầu thù, 
xem cái chết “nhẹ như lông hồng” 
để cứu dân cứu nước. Lịch sử Việt 
đã chứng minh sức mạnh vô địch 
của lòng yêu nước thương nòi đã 
đánh bại bất cứ đạo quân xâm lược 
nào dù chúng nấp dưới chiêu bài 
hoa mỹ mị dân nào!

 
 Thế nhưng nếu tiền nhân chúng 

ta không tài trí siêu việt thì làm 
sao vận dụng khai thác tình hình 
suy yếu của kẻ thù phương Bắc, để 
vùng lên giành lại độc lập dân tộc?

 
     Lịch sử Việt phải trân trọng 

Khúc Thừa Dụ với tài trí phi 
thường đã nhân cơ hội Hán tộc lâm 
vào cuộc khủng hoảng của "Thời 
Ngũ Đại Thập Quốc". Năm 905, 
nhân lúc nước ta không có Tiết Độ 
Sứ, Khúc Thừa Dụ, Hào trưởng 
Chu Diên được nhân dân ủng hộ 
đem quân ra chiếm đóng phủ thành 
Đại La rồi xưng là Tiết Độ Sứ. Việt 
Sử Thông Giám Cương Mục (Tiền 
Biên, quyển 5) viết: "Họ Khúc là 
một họ lớn lâu đời ở Hồng Châu. 
Khúc Thừa Dụ tính khoan hòa, hay 
thương người, được dân chúng suy 
tôn. Gặp thời buổi loạn lạc, nhân 
danh là hào trưởng một xứ, Thừa 
Dụ tự xưng là Tiết Độ Sứ...". 

 
     Khúc Thừa Dụ hết sức khôn 

ngoan sáng suốt nên không nhân 
cơ hội này lên ngôi vua mà chỉ 
xưng là Tiết Độ Sứ và dùng chính 
sách ngoại giao mềm mỏng xin 
vua Đường sắc phong để tránh 
việc triều Đường đem quân sang 
cứu viện. Triều Đường đang phải 
lo giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng 
nên buộc phải phong cho Khúc 
Thừa Dụ làm Tĩnh Hải Quân Tiết 
Độ Sứ. Trên danh nghĩa là một viên 

Đông A cùng với đủ loại vũ khí lợi 
hại như lưỡi búa Phủ Việt và cái 
qua là khắc tinh của giặc Ân và kỵ 
binh Mông Cổ một thời.

 
     Cuối cùng là Việt Nam với 

địa hình hiểm trở cùng với thế trận 
“Thiên La Địa võng” của làng mạc  
Việt Nam bao quanh bởi lũy tre 
làng trong đó dân quân một lòng 
sống chết bảo vệ  giang sơn gấm 
vóc. Làng xóm Việt Nam đã trở 
thành một pháo đài bất khả xâm 
phạm để bảo vệ nơi chôn rau cắt 
rốn trên mảnh đất thiêng của thần 
núi thần sông và thần lúa “Xã Tắc” 
đã nuôi sống tự bao đời. Tất cả đã 
tập đại thành ý chí, tạo thành sức 
mạnh của toàn dân bảo vệ đất nước.

 Câu truyện “ Cậu bé Nhà Trời” 
sinh ra đã 3 năm nhưng chỉ nằm 
ngửa không nói không cười rồi 
đột nhiên cất tiếng  nóikhi sứ giả 
nhà vua truyền hịch báo “Tổ quốc 
lâm nguy” kêu gọi toàn dân nổi 
lên nhất tề lên đường giết giặc cứu 
nước cứu dân. Việc vua Hùng kêu 
gọi hiền tài ra giúp nước chứng tỏ 
chính sách cầu hiền, trọng dụng 
người tài ra giúp dân giúp nước. 
Hình tượng cậu bé làng Phù Đổng 
không nói suốt 3 năm biểu tượng 
cho lòng yêu nước thương nòi luôn 
luôn tiềm ẩn trong lòng mọi con 
dân nước Việt. Đột nhiên cậu bé cất 
tiếng nói khi sứ giả nhà vua kêu gọi 
hiền tài ra giúp nước chứng tỏ rằng 
khi tổ quốc lâm nguy thì tất cả mọi 
người trẻ già trai gái đều một lòng 
hi sinh cứu nước. Thật vậy khi nhà 
vua cho người đem ngựa sắt roi sắt 
nón sắt đến thì mọi người trong 
làng, kẻ mang nong cơm người 
mang vại mắm, lu cà đến để cậu 
bé ăn. Mỗi lần ăn xong, cậu bé lại 
vươn vai thân thể càng cao lớn hơn 
hàm ẩn ý nghĩa thâm sâu là một khi 
toàn dân tất cả một lòng, huy động 
hết nhân lực vật lực, tài lực thì sức 
mạnh của nhân dân ngày một phát 

     Ngay từ thời Hùng Vương, 
tộc Việt đã có truyền thống thượng 
võ qua điệu múa gọi là Vũ Đạo. 
Vũ đạo là kiểu múa có vũ khí thời 
Hùng Vương còn để lại ấn tích trên 
mặt trống đồng. Trên trống đồng, 
những người múa thường đội mũ 
có dắt lông chim, vẽ mặt hoặc đeo 
mặt nạ, tay cầm vũ khí. Mỗi tốp 
người múa thường có từ 3, 4 hoặc 
6 đến 7 người, có người thổi khèn 
còn những người còn lại biểu hiện 
theo một động tác thống nhất của 
một bài quyền cước. 

 
     Vũ nhân di chuyển từ trái sang 

phải, người sau nối tiếp người trước 
một quãng đều đặn, tất cả diễn hành 
vòng quanh mặt trời ở tâm trống. 
Vũ đạo nguyên thủy là những hoạt 
động nhằm rèn luyện thân thể dẻo 
dai tráng kiện. Sách Lã Thị Xuân 
Thu, thiên cổ nhạc chép: “Xưa họ 
Cát Thiên, họ Đào Đường là người 
sáng chế ra các điệu múa”. Về sau, 
vũ đạo dân gian xâm nhập vào 
cung đình. Hình một người được 
khắc họa trên trống đồng đang múa 
tay cầm ngọn dáo, một tay đập 
phách hoặc một tay cầm rìu chiến, 
một tay cầm khiên mộc che thân 
trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tất 
cả đã nói lên tinh thần thượng võ 
và ý chí quyết chiến quyết thắng, 
chiến đấu để sống còn của người 
Việt cổ thời Hùng Vương. Tuy là 
điệu vũ trong các lễ hội dân gian 
nhưng trong thực tế đây là võ đạo 
với những bài quyền cước độc đáo 
của tộc Việt. Hán tộc thống trị sợ 
vũ đạo phổ biến khắp nước nên đã 
phải ra lệnh cấm đoán nhưng trong 
dân gian vẫn thường luyện tập võ 
đạo. Phần đất gọi là Trung Nguyên 
trải dài xuống miền Nam Tung 
Quốc xưa kia là địa bàn cư trú của 
người Việt cổ, nơi đã sản sinh ra 
bao nhiêu môn phái võ thuật từ Võ 
Đang, Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga 
Mi, Hoa Sơn, Vạn An, Lĩnh Nam, 
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thời đại để Việt Nam là một trong 
những nền văn minh của nhân loại 
còn tồn tại mãi đến ngày nay.

 
    Lịch sử Việt là lịch sử của sự 

thăng trầm từ khi lập quốc đến 
ngày nay trải qua hàng ngàn năm 
đô hộ của giặc Tàu, gần một trăm 
năm nô lệ giặc Tây và hơn nửa thế 
kỷ chiến tranh ý thức hệ, Cộng sản 
thống trị và nô dịch dân tộc. Trong 
suốt trường kỳ lịch sử, Hán tộc 
bành trướng với ưu thế của Hán tộc 
du mục hiếu chiến, nước lớn đất 
rộng người đông đã xâm chiếm đất 
đai, đánh đuổi Việt tộc từ lãnh thổ 
Trung Quốc bây giờ chạy xuống 
phương Nam. Tầu Hán với những 
thủ đoạn thâm độc xóa đi mọi dấu 
vết cội nguồn, bóp méo sửa đổi lịch 
sử khiến thế hệ sau chỉ biết tìm về 
lịch sử trong một mớ “chính sử” 
hỗn độn mơ hồ. Xâm Lược bành 
trướng quỷ quyệt là bản chất cố 
hữu của kẻ thù truyền kiếp của dân 
tộc Việt: Tầu Hán xưa và đế quốc 
mới Trung Cộng ngày nay.

 
    Lịch sử là ngọn nguồn của lòng 

yêu nước nên chúng ta phải tìm về 
ngọn nguồn dân tộc để hiểu rõ hơn 
công lao của vua Hùng mở nước, 
của biết bao thế hệ tiền nhân đã hy 
sinh mồ hôi, nước mắt và xương 
máu để bảo vệ mảnh giang sơn gấm 
vóc cho con cháu chúng ta. Chúng 
ta phải đọc sách sử để hiểu rõ đạo 
lý cao đẹp làm người Việt Nam, 
hiểu rõ lòng yêu nước thương nòi 
của dân tộc Việt kết thành truyền 
thống kiên cường bất khuất đã tạo 
nên những kỳ tích oai hùng có một 
không hai trong lịch sử nhân loại. 

 
     Trên thế giới, không một dân 

tộc nào chịu đựng những thử thách, 
những gian nan khốn khó hơn dân 
tộc Việt. Lịch sử đã chứng minh 
dân tộc ta đã đáp ứng được những 
thách thức, vượt qua được những 

quốc gia không chịu khuất phục 
mặc dầu bị thua trận, bị phân tán, 
bị chinh phục. Hơn một ngàn năm 
bị sát nhập hoàn toàn vào Trung 
Quốc, từ thế kỷ thứ hai trước kỷ 
nguyên đến thế kỷ thứ mười sau 
kỷ nguyên, thay vì làm cho dân tộc 
Việt Nam kiệt quệ thì ngược lại đã 
làm cho dân tộc Việt trở nên hùng 
cường”.  

 
    Là người Việt Nam yêu nước, 

chúng ta phải tri ân những anh 
hùng liệt nữ đã đời đời hy sinh để tổ 
quốc trường tồn. Nhớ ơn tiền nhân 
chưa đủ mà chúng ta phải học tập, 
noi gương các danh nhân anh hùng 
khai sáng văn hoá, các anh hùng 
dân tộc của thời xa xưa thấm đậm 
trong tâm thức Việt để rồi dân tộc 
sẽ sản sinh ra những anh hùng của 
một ngày mai. Chính vì vậy, có thể 
nói lịch sử là ngọn nguồn của lòng 
yêu nước, chính lịch sử quá khứ hào 
hùng của một dân tộc sẽ là tương 
lai xán lạn huy hoàng của dân tộc 
đó. Nói theo sử gia thời danh Arnol 
Toynbee thì “Nếu thiếu những sự 
thách thức tức là thiếu yêu cầu bức 
bách đòi hỏi phải biết vận dụng 
được một cách vượt bậc khả năng 
xoay chuyển tình thế thì không có 
điều kiện để một cộng đồng người 
thể hiện được sức mạnh và sự sáng 
tạo của mình. Chính sự đáp ứng 
thích hợp trước những thách thức, 
sự vận dụng một cách vượt bậc khả 
năng xoay chuyển tình thế, đã đưa 
tới những thành tựu văn hoá lớn tạo 
nên bản lĩnh của các dân tộc và có 
thể nói lịch sử hình thành một nền 
văn minh lớn, không bao giờ diễn 
ra trên một con đường bằng phẳng 
với những bước đi bình thản”. Trên 
thế giới có lẽ không một dân tộc 
nào mà chịu đựng thử thách gian 
nan khốn khó hơn dân tộc Việt. 
Lịch sử cũng đã chứng minh dân 
tộc ta đáp ứng được những yêu cầu 
bức bách, sự thách thức của từng 

Tiết Độ Sứ của triều Đường nhưng 
trên thực tế, Khúc Thừa Dụ điều 
hành Giao Châu như một chính 
quyền độc lập do người Việt tự chủ 
hoàn toàn. Khúc Thừa Dụ đã sáng 
suốt không vội xưng vương mà chỉ 
nhận chức Tiết Độ Sứ để không 
tạo cớ cho quân Đường đem quân 
xâm lược, chính hành động vì nước 
vì dân này đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho Ngô Quyền đánh tan quân 
Nam Hán, mở ra kỷ nguyên độc lập 
Dân tộc năm 938.

Trên thế giới không có một dân 
tộc nào đã chiến đấu để giành độc 
lập sau gần một ngàn năm bị kẻ thù 
thống trị. Lịch sử nhân loại đã phải 
ghi lại “Kỳ Tích” có một không hai 
này của một dân tộc có gần năm 
ngàn năm văn hiến với nền văn 
minh đạo đức xa xưa. Chính truyền 
thống yêu nước thương nòi,của 
dòng giống Rồng Tiên, ý chí sống 
còn của dân tộc  đã viết lên những 
trang sử đẹp nhất nhân loại.    

 
    L'aurroussau một học giả Pháp 

nghiên cứu lịch sử Việt Nam đã 
nhận định về sức sống huyền diệu 
của một dân tộc nông nghiệp bị 
Hán tộc du mục thống trị gần 1 
ngàn năm mà vẫn kiên cường bất 
khuất, vùng lên chiến đấu để giành 
lại độc lập dân tộc: “Không có gì 
thắng được cái sức sống mạnh mẽ 
của người Việt Nam”.Nữ sĩ Blaga 
Dimitrova viết: “Việt Nam là xứ sở 
của địa linh nhân kiệt, một dân tộc 
với truyền thuyết đầy bí ẩn và một 
lịch sử quá oai hùng đến nỗi khó 
mà phân biệt đâu là huyền thoại, 
đâu là hiện thực nữa!” . Nhà Việt 
Nam học Paul Mus cũng phải thừa 
nhận một sự thật mà không một dân 
tộc nào có được: “Ngay từ ngày lập 
quốc, tất cả then chốt của lịch sử 
Việt Nam đều ở cái tinh thần đối 
kháng đã biết kết hợp một cách kỳ 
lạ, một bên là năng lực đồng hoá 
lạ lùng, bên kia là ý chí quật khởi 
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ba của nhân loại. Tuy nhiên, chúng 
ta không thể ngồi yên trông chờ 
vào cái gọi là “Định mệnh của Lịch 
sử” mà chúng ta phải nhớ rằng, lịch 
sử hôm nay chính là sự đóng góp 
của toàn dân trong những ngày qua 
và sự nhiệt tình đóng góp của toàn 
dân hôm nay sẽ là lịch sử ở ngày 
mai. Lịch sử là cuộc trưng cầu dân 
ý mỗi ngày của một dân tộc, thế 
nên chính chúng ta, mỗi ngày đang 
góp phần lịch sử vào tương lai của 
dân tộc chúng ta… 

 
     Người xưa nói rằng “Ôn cố 

Tri tân”, chúng ta cùng nhau ôn lại 
những trang sử hào hùng oanh liệt 
để cùng nắm chặt tay nhau quyết 
tâm “Diệt kẻ nội thù chống quân 
xâm lược: Đế quốc mới Trung 
Cộng” để cứu quốc và kiến quốc.

 
     Với sức sống vô biên của người 

Việt Nam chúng ta, với “Đại Nghĩa 
Dân Tộc Cao Cả”, chúng ta nguyện 
làm hết sức mình, quyết tâm tranh 
đấu cho:

 
Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn
Dân Tộc Việt Nam bất diệt
Đất nước Việt Nam Phú Cường                                                                                            
Toàn dân Việt Nam sung túc an 

lạc.
 
PHẠM TRẦN ANH

nước thương nòi của người Việt 
khắp nơi trên thế giới mặc dù sinh 
sống ở đâu lòng vẫn hướng về tổ 
quốc, về quê hương đất nước Việt 
Nam vẫn quây quần tụ hội trong 
tình ruột thịt, nghĩa đồng bào dưới 
“Mái Nhà Việt Nam” tại mỗi quốc 
gia, mỗi tiểu bang, mỗi quận hạt 
thành phố. Mai đây, khi lịch sử 
chuyển đổi, những người Việt Nam 
yêu nước sẽ trở về mang theo tài 
sản, vốn tri thức để đóng góp tài 
năng trong công cuộc kiến quốc và 
hưng quốc Việt Nam. Thế hệ trẻ sẽ 
ở lại hội nhập vào dòng chính của 
đất nước, quê hương thứ hai sau 
Việt Nam. Tất cả sẽ tạo nên một sức 
mạnh Việt Nam tiềm tàng, một Việt 
Nam siêu biên cương chắc chắn sẽ 
đóng góp hết sức to lớn trong công 
cuộc kiến thiết quốc gia và phục 
hưng quốc gia Đại Việt Nam trong 
tương lai.

 
     Là con dân nước Việt, chúng 

ta phải hiểu rõ tất cả những thăng 
trầm hưng phế của dòng vận động 
lịch sử mà biết bao thế hệ tiền nhân 
đã vun trồng bằng máu và nước 
mắt để viết lên những trang sử 
hào hùng của dân tộc. Chúng ta có 
quyền tự hào là người Việt Nam và 
tin tưởng hãnh tiến hướng về tương 
lai xán lạn huy hoàng của dân tộc 
trước ngưỡng cửa thiên niên kỷ thứ 

nghiệt ngã bức bách của từng thời 
kỳ để Việt Nam là một trong những 
nền văn minh cổ của nhân loại còn 
tồn tại đến ngày nay. Trải qua gần 
một ngàn năm bị Tầu Hán thống 
trị, Việt tộc vẫn vùng lên giành lại 
nền độc lập tự chủ của một dân 
tộc nhỏ bé nhưng bất khuất kiên 
cường. Lịch sử đã chứng minh sức 
sống mãnh liệt vô biên của dân tộc 
đã đánh bại kẻ thù xâm lược bạo 
tàn. Dân tộc Việt sẽ chiến thắng nội 
thù Việt gian Cộng sản và đế quốc 
mới Trung Cộng xâm lược để cứu 
quốc và hưng quốc.

 
    Đất nước Việt Nam của chúng 

ta sau ngày 30-4-1975 với sự thống 
trị của tập đoàn Việt gian Cộng Sản 
là một chuỗi những tang thương 
mất mát, lòng người ly tán, nghèo 
nàn lạc hậu, đất nước mất dần vào 
tay Tầu Cộng. Bên cạnh những mất 
mát đó, điều kiện khách quan của 
lịch sử khiến hàng triệu đồng bào 
phải rời bỏ quê hương ra đi tỵ nạn 
trên khắp thế giới. Sau gần 40 năm 
đồng bào Việt Nam cư trú tại Hải 
ngoại đã lên tới hơn 4 triệu người 
Việt Nam với số lượng trí thức 
chuyên viên giỏi nhất và nhiều 
nhất thế giới mà không một dân tộc 
nào có được. Tinh thần hiếu học 
cùng với ý chí tiến thủ, con em của 
chúng ta đã thành đạt và đã đóng 
góp rất nhiều với những quốc gia 
sở tại như những công dân danh 
dự của nước này. Điều kiện khách 
quan của lịch sử cũng đã tạo cho 
Việt Nam chúng ta có những người 
Mỹ gốc Việt, người Nga gốc Việt, 
người Nhật gốc Việt, người Đức 
gốc Việt, người Anh gốc Việt, 
người Pháp gốc Việt… 

 
     Ngày nay, người Việt chúng 

ta định cư trên khắp thế giới và 
theo các nhà nghiên cứu thì ngôn 
ngữ Việt được sử dung rộng rãi 
trên toàn cầu. Với truyền thống yêu 
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Biểu tình “99” tại Toronto
Trước việc Cộng sản Việt Nam chuẩn bị dâng đất cho Tàu Cộng, hợp 

thức hóa việc ký kết đặc quyền ba vùng đất cho Trung Cộng (Vân Đồn ở 
Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và đảo Phú Quốc ở Kiên Giang) 
mà chúng gọi là ba "Đặc Khu Kinh Tế" với thời hạn dài 99 năm, khắp mọi 
nơi đồng bào đều phẫn uất và phản đối.

Để cùng đồng hành với người Việt khắp nơi, Liên Hội Người Việt 
Canada và nhiều hội đoàn tại vùng đại thủ phủ Toronto cùng các vùng phụ 
cận, đã tổ chức một cuộc biểu tình từ 1 giờ tới 3:30 giờ trưa Chúa Nhật 10 
tháng 6, 2018 tại Đài Chiến Sĩ Trận Vong, trước Toronto Old City Hall. Việc 
biểu tình này để cùng hợp sức với đồng bào trong nước lên án đảng Cộng 
sản Việt Nam bán nước cho Tàu Cộng. Hiện giờ đồng bào khắp nơi, nhất là 
trong nước đang sôi sục phản đối nhà cầm quyền Cộng sản, đã và vẫn đồng 
loạt TỔNG BIỂU TÌNH khắp nước. Ngoài ra bọn cầm quyền VN cũng 
dùng luật an ninh mạng để khoá miệng người dân, bắt bớ đánh đập những 
đồng bào biểu tình ôn hòa tại Việt Nam.

Đồng bào Toronto và các vùng phụ cận đã nhiệt tình hưởng ứng với biểu 
ngữ và cờ Vàng thật đông đảo cùng với khí thế ngút trời. Người già, trẻ em, 
thanh niên mọi lứa tuổi đã góp mặt.

Đồng bào có mặt tại cuộc biểu tình và khắp nơi không chấp nhận việc 
cho Tàu cộng thuê đất của Việt Nam, DÙ CHỈ MỘT NGÀY. 

Hiện CSVN đăng giở nhiều trò đàn áp các buổi xuống đường, cho 
phường khóm tới ép từng nhà ký tên đồng ý việc “đặc khu”, làm giây cáp 
internet từng vùng lớn “bị sự cố” nếu biết sắp có biểu tình... Chúng ta hơn 
bao giờ hết cần quan tâm và đóng góp hữu hiệu cho đất nước Việt Nam. 

Tin: Duy Hân Hình ảnh: Tổng hợp

Hình ảnh Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt và các Hội Đoàn Toronto
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Lễ Thượng Kỳ & Tưởng Niệm 
Quốc Hận tại Ottawa

Liên Hội Người Việt Canada và các Hội 
đoàn nhiều nơi đã tổ chức rất tốt đẹp 

buổi Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận 
lần thứ 44 trước Quốc Hội Liên Bang Canada. 
Chương trình bắt đầu vào đúng 1 giờ trưa thứ 
Ba ngày 30 tháng 4, 2019. Các quan khách, đại 
diện các Tôn giáo, Hội đoàn và đồng hương 
từ nhiều thành phố khác nhau như Ottawa, 
Montreal, Sherbrooke, Mississauga, Kitchener, 
Waterloo, Guelph, Cambridge, Toronto … có 
cả người tới từ New Brunswick, Boston Hoa Kỳ 
đã tập trung trước tiền đình Quốc Hội Ottawa 
để cùng nhau cử hành ngày lễ đặc biệt này. 

Nhờ sự vận động của Thượng Nghị Sĩ Ngô 
Thanh Hải, đây là lần thứ ba sau hơn 40 năm lá 
Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ được chính thức vinh danh, 
ngạo nghễ tung bay trên bầu trời tự do, nói lên 
sự ưu ái của chính quyền Canada đối với Cộng 
Đồng Người Việt tại xứ sở đầy tình người này. 

Nhiều vị đại diện cho Chính phủ và Quốc 
Hội Thượng viện và Hạ Viện, cũng như rất 
nhiều Dân Biểu Liên bang đã đến tham dự và 
cùng chia sẻ những mối quan tâm về tình hình 
Nhân quyền, đàn áp Tôn giáo tại việt Nam.

Hình ảnh hai lá cờ Canada và Việt Nam 
Cộng Hòa tung bay dưới bầu trời xanh nắng ấm 
là một hình ảnh đẹp khó phai mờ trong ký ức 
mọi người. 

Sau lễ Thượng Kỳ & Tưởng Niệm Quốc 
Hận, các đồng bào đã cùng di chuyển đến trước 
tòa đại sứ Việt cộng, số 55 MacKay, Ottawa 
để biểu tình, lên án hành động buôn dân bán 
nước, chà đạp nhân quyền, đàn áp tôn giáo vào 
khoảng 4 giờ chiều cùng ngày. Dưới màu Cờ 
Vàng và khí thế sôi sục, mọi người đã hô vang 
khẩu hiệu, hát các bài hùng ca. Các đại diện hội 
đoàn đã lần lượt phát biểu rất sâu sắc và ý nghĩa 
cho quê hương. Mọi người cũng đi tuần hành 
quanh khu vực để người dân Canada thấy được 
tinh thần của cộng đồng Việt Nam. 

Tiếp theo, quý đồng hương ở Ottawa, 
Montreal và những người đi xe riêng đã đến tòa 
đại sứ Trung Cộng để biểu tình phản đối bọn bá 
quyền bành trướng. 

Tinh thần yêu nước, yêu màu Cờ Vàng 
thiêng liêng của tổ quốc và tấm tình dành cho 
quê hương sẽ luôn mãi vững vàng, để góp phần 
tranh đấu cho ngày quê hương không còn Cộng 
Sản.

Tin: Duy Hân

Hình ảnh: Đặng Hoàng Sơn, Báu Chính, 
Roger Trung Trương, Lê Phan

Rước hai lá Đại Kỳ Canada & Việt Nam

Nhiều vị đại diện cho Chính phủ Canada đã 
đến tham dự Lễ Thượng Kỳ 30/4/2019

Hình ảnh Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt 
và các Hội Đoàn Toronto
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Ông Bộ Trưởng Bộ Di Trú - Ahmed 
Hussen phát biểu

Các đại diện Hội đoàn lần lượt phát biểu

Biểu tình và Tuần hành trước tòa 
Đại Sứ Việt Cộng Ottawa

Biểu tình trước tòa Đại Sứ 
Tàu Cộng Ottawa
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hơn 20 năm ngăn cách, 
tóm lại toàn là những 
điều tốt do VC dàn dựng 
để lừa người ngoại quốc. 
Ông ta chẳng hề đề cập 
đến chuyện chính quyền 
CS vi phạm nhân quyền 
trầm trọng, lừa gạt sĩ quan 
và công chức miền Nam 
để đẩy họ vào các trại tù 
ở vùng rừng thiêng nước 
độc, đàn áp dã man những 
ai bất đồng ý kiến với họ 
hoặc tìm cách trốn khỏi 
VN. Khi ấy ở Montreal có 
gần mười ngàn (10,000) 
người Việt tị nạn, họ đã 
sống ở VN cả đời, biết rất 
rõ về VN và họ sẵn sàng 
nói cho mọi người biết sự 
thật về VN, họ liều chết 
đến đây không phải chỉ để 
tìm một cuộc sống nhân 
bản, tự do mà còn để nói 
cho thế giới biết về chiến 
tranh VN và nỗi thống khổ 
sau cuộc chiến, nếu trường 
Concordia muốn biết về 
VN sao không mời họ đến 
nói chuyện? Phải chăng 
trường Concordia coi 
tiếng nói của cả chục ngàn 
người Việt tị nạn không 
có gía trị bằng một ký 
gỉả Úc? Nếu đúng vậy thì 
quả thật trường Concordia 
đã kỳ thị những người 
Việt tị nạn, một sư kỳ 
thị nghiêm trọng, không 
thể chấp nhận được.

Khi Mao trạch Đông 
phát động “Bước Tiến 
Nhảy Vọt” (Great Leap 
Forward) năm 1958 để 
đưa kỹ nghệ Tàu tiến 
nhanh lên hàng đầu thế 
giới thì chúng ta cười chế 
diễu vì thấy đó là chuyện 
huyển hoặc không thể 

về tội ác của VC với hy 
vọng giúp thế giới hiểu 
rõ CS và tránh xa những 
chính quyền CS độc tài 
toàn trị , thế nhưng nổ 
lực này của thuyền nhân 
lại không được các quốc 
gia đón nhận họ quan tâm 
đến, tại sao vậy? họ không 
hiểu thuyền nhân? hay 
không tin thuyền nhân? 
Khi còn chiến tranh ác 
liệt không ai bỏ đi, nay 
hòa bình thì cả triệu người 
dân Việt Nam liều chết bỏ 
đi, hai điều này cho thấy 
rõ ràng cái hòa bình mà 
VC hô hào, mà các nước 
Tây phương đòi hỏi nó 
xấu xa, nó khủng khiếp, 
nó ác độc biết bao nhiêu, 
đơn giản vậy mà sao thế 
giới không hiểu? Không 
lẽ họ chậm hiểu, dốt nát 
đến thế? Không, tôi không 
nghĩ như vậy, trái lại tôi 
tin rằng họ không muốn 
nghe, và đây mới là sự 
kỳ thị nghiêm trọng nhất 
đối với người Việt Nam. 

Khoảng tháng 10/1979 
trường đại học Concordia 
ở Montreal, Canada mời 
một ký giả Úc sang nói 
chuyện về VN. Biết tin này 
nên tôi đến nghe, hy vọng 
sẽ biết thêm những sự thật 
về miền Bắc. Ký giả Úc 
này vừa mới đi thăm VN 
hai tuần theo lời mời của 
chính quyền Hà nội, và 
những điều ông ta nói về 
VN thì toàn là ca ngợi hòa 
bình, ca ngợi chính sách 
khoan hồng của VC, hoặc 
những niềm vui của người 
dân VN khi đất nước hết 
chiến tranh; hoặc sự đoàn 
tụ của nhiều gia đình sau 

trong những nổ lực này. 
Việt cộng (VC) được 
Tàu, Nga yểm trợ tối đa 
để đánh chiếm VNCH 
trong khi VNCH chỉ có 
Mỹ giúp để chống trả; 
các nước Âu Châu chẳng 
những không giúp VNCH 
mà còn nghiêng về phía 
VC, họ không hiểu rằng 
VNCH chống lại VC và cả 
khối CS không phải chỉ để 
bảo vệ Miền Nam VN mà 
còn ngăn chận làn sóng 
đỏ tràn xuống các nước 
ở phía Nam như Tân Gia 
Ba, Mã Lai, Nam Dương, 
Phi Luật Tân, v.v... Khi 
làn sóng người Việt tị nạn 
CS liều chết bỏ nước ra 
đi thì bộ mặt thật của VC 
lộ ra cho thấy chiến tranh 
VN không phải là chiến 
tranh giải phóng như VC 
tuyên truyền mà là chiến 
tranh khủng bố giúp mở 
rộng khối CS, từ đó các 
đảng CS ở Mã Lai, Nam 
Dương không còn chính 
nghĩa nữa và bị tan rả. 

Trong vòng 20 năm sau 
Chiến Tranh Việt Nam 
(1975-1995) gần tám trăm 
ngàn (800,000) người 
Việt liều chết vượt biển 
tìm tự do đã đến được các 
quốc gia khác, tạo nên 
thảm trạng “thuyền nhân” 
(boat people), và rất nhiều 
người vượt biển khác kém 
may mắn đã bỏ mình trên 
biển cả hay bị VC sát hại 
hoặc bỏ tù. Thảm trạng 
“thuyền nhân” đã làm 
chấn động thế giới, đã làm 
thức tỉnh lương tâm của 
nhân loại. Đa số “thuyền 
nhân” đã nói lên sự thật 
về Chiến Tranh Việt Nam, 

Thế 
sự 
qua 
cái 

nhìn 
mộc 
mạc

Trần Phố Hội

Hãy tưởng tượng 
ngày nay Việt Nam 

Cộng Hoà (VNCH) còn 
đó, Hoàng Sa và Trường 
Sa thuộc VNCH, Tàu vẫn 
lạc hậu và nghèo; nếu như 
vậy thì thế giới ra sao? 
Chắc là ổn định hơn, bình 
an hơn, không có nạn dịch 
SARS năm 2003 làm cho 
813 người chết, và chắc 
chắn không có đại dịch 
virus Vũ Hán bộc phát 
năm 2019 làm cho hơn hai 
mươi mốt (21) triệu người 
mắc bệnh và hơn 769,000  
người chết (16/8/2020), 
và còn tăng nhiều nữa.    

Sau Thế Chiến II khối 
Cộng sản (CS) đã nỗ lực 
thôn tính thế giới bằng 
cách yểm trợ các đảng 
CS ở những nước nghèo 
cướp chính quyền, chiến 
tranh Việt Nam là một 
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giết chết hơn 769 ngàn 
người, mà không đòi 
điều tra và trừng phạt 
cho thấy lãnh tụ Mỹ và 
Tây phương quá yếu 
kém, quá nhu nhược.   

Ngày 25/5/2020, George 
Perry Floyd Jr. bị cảnh 
sát viên Derek Michael 
Chauvin đè cổ chết ở 
Minneapolis, Minnesota. 
George là dân Mỹ gốc Phi 
châu, thuộc thành phần 
bất hảo, giữa năm 1997 
và 2005 y bị kết án tù tám 
lần, năm 2009 thì nhận tôi 
ăn cướp và ở tù 4 năm, 
và trước khi bị đè cổ thì 
bị bắt vì xài $20 tiền giả. 
Derek là Mỹ trắng, cảnh 
sát ở Minneapolis, kỳ thị 
da đen, dùng bạo lực đè 
cổ George đến nghẹt thở 
và George chết sau đó. 
Chuyện chỉ có vậy, liên 
quan đến hai cá nhân 
chẳng ra gì, thế mà biểu 
tình bộc phát ngày hôm 
sau rồi lan ra hơn hai ngàn 
(2000) thành phố của 50 
tiểu bang Mỹ và sáu mươi 
(60) nước khác trên thế 
giới. Những người biểu 
tình thuộc nhiều loại do 
hai nhóm AntiFa và Black 
Lives Matter (BLM) tổ 
chức. Người Mỹ biểu tình 
về chuyện này thì còn hiểu 
được chứ dân các nước 
Tây phương như UK, 
Switzerland, Italy, Spain, 
Scotland,Netherlands, 
B e l g i u m , G e r m a n y , 
France, v.v... mà biểu tình 
đòi công lý cho George 
Floyd thì chúng ta có thể 
nghi ngờ cái thiện tâm 
của họ. Otto Frederick 
Warmbier, sinh viên Mỹ, 

vòng 14 ngày trước đó.

Trước khi Tàu đóng 
cửa Vũ Hán (23/1/2020) 
có khoảng năm (5) triệu 
người bỏ Vũ Hán đi khắp 
nơi trên thế giới để tránh 
virus, đa số những người 
này chắc đã mang virus 
ra ngoài. Từ 07/1/2020 
đến 05/4/2020 có 430 
ngàn (430,000) người bay 
thẳng từ Vũ Hán đến Mỹ, 
đó là không tính những 
người bay từ Tàu sang Mỹ 
qua các quốc gia khác.

Những sự kiện xảy ra 
theo giòng thời gian trên 
đây cho thấy rõ Tàu cố 
tình để cho virus Vũ Hán 
lan truyền khắp thế giới, 
làm cho hơn 769,000 
người chết (16/8/2020) . 
Chỉ cần một người chết 
là chính quyền phải điều 
tra cho biết rõ nguyên 
nhân, vậy mà một quốc 
gia cố tình làm cho hơn 
769 ngàn người chết bằng 
cách thả virus đi khắp 
thế giới mà chỉ có Úc 
đòi điều tra tận gốc, còn 
bao nhiêu quốc gia khác 
chỉ biết lo tìm cách ngăn 
ngừa virus và chửa trị 
người nhiễm, không quan 
tâm đến việc tìm cho ra 
nguyên nhân thực sự của 
virus. Thật là lạ lùng, thật 
là khó hiểu, thật là vô lý!

Từ chuyện Tàu nghèo 
nàn, lạc hậu ở thập niên 
1950 nay giàu mạnh, văn 
minh, thành cường quốc 
thứ nhì trên thế giới đến 
chuyện Tàu xâm chiếm 
Biển Đông bất hợp pháp, 
đến chuyện Tàu thả virus 
Vũ Hán đi khắp thế giới 

nào làm được, nhưng nay 
hiểm họa một nước Tàu 
giàu mạnh có khả năng 
thôn tính nhiều quốc gia 
trên thế giới để bao vây 
Mỹ và Tây phương là 
một mối ưu tư của một số 
chính trị gia quan tâm đến 
đất nước và dân tộc họ. 

Tại sao một nước Tàu 
lạc hậu và nghèo nàn ở 
thập niên 1950’s, 10 năm 
sau khi cướp chính quyền 
đã phát động “Bước Tiến 
Nhảy Vọt” gây ra nạn đói 
lớn nhất trong lịch sử loài 
người, làm cho hơn năm 
chục (50) triệu người chết 
đói, mà nay trở thành giàu 
mạnh thứ nhì trên thế giới? 
Ai nuôi Tàu béo mập? Ai 
giúp Tàu hùng mạnh? 
Người Việt Nam chúng 
ta có trình độ Trung học 
ở miền Nam trước 1975 
đều biết rằng Tàu có tham 
vọng thống trị thế giới, 
biết rằng họ sẽ làm bất cứ 
chuyện gì để đạt mục đích 
đó, biết rằng cần phải để 
cho Tàu lạc hậu và nghèo 
nàn để tránh thảm họa đế 
quốc da vàng, vậy mà các 
lãnh tụ Tây phương và Mỹ 
không biết? hay họ biết 
nhưng họ tàn nhẫn, không 
quan tâm đến sinh mạng 
của dân Tàu và dân các 
quốc gia kế cận, vẫn giao 
tiếp và buôn bán với Tàu 
theo sự điều khiển của tài 
phiệt để cho hai bên (Tàu 
và tài phiệt) làm giàu? 
Bản chất của tài phiệt là 
kiếm tiền bằng mọi cách, 
kể cả bán nước; lãnh tụ 
của bất cứ quốc gia nào 
cũng cần biết điều này để 
có chính sách thích hợp. 

Ngày 22/1/2013 Phi 
Luật Tân kiện Tàu tại 
Tòa án Trọng tài thường 
trực (PCA) theo Công 
ước Liên Hiệp Quốc về 
Luật biển (UNCLOS) vì 
Tàu đơn phương tuyên 
bố chủ quyền Đường lưỡi 
bò đối với Biển Đông. 
Ngày 12/7/2016 Tòa án 
tuyên bố Phi Luật Tân 
thắng kiện nhưng bản án 
chẳng có giá trị gì cả. Tàu 
không tham dự vụ kiện 
và phủ nhận bản án, Mỹ 
kêu gọi hai bên nên tôn 
trọng bản án và tránh giải 
quyết vấn đề bằng quân 
sự, Tây phương cũng chỉ 
phản đôi lấy lệ. Rồi Tàu 
xây ba hòn đảo nhân tạo 
ở vùng tranh chấp và lập 
căn cứ quân sự trên đó, 
Mỹ và Tây phương không 
có hành động gì để ngăn 
cản. Ngày 31/12/2019, 
quan chức Tàu ở Vũ 
Hán xác nhận có hàng 
tá trường hợp viêm phổi 
(pneumonia) mà không 
rõ nguyên nhân. Ngày 
07/1/2020 Tàu nhận ra sự 
bộc phát là coronavirus 
mới, Ngày 11/1/2020 
Tàu báo cáo người chết 
đầu tiên vì coronavirus. 
Ngày 20/1/2020 WHO 
xác nhận có người chết 
vì coronavirus ở Thái 
Lan, Nhật và Nam Hàn. 
Ngày 21/1/2020 Mỹ công 
bố người đầu tiên chết 
vì coronavirus. Ngày 
23/1/2020 Tàu đóng cửa 
Vũ Hán, huỷ các chuyến du 
lịch bằng máy bay, xe lửa 
và bus. Ngày 31/1/2020 
Tòa Bạch Ốc cấm người 
ngoại quốc vào Mỹ nếu 
họ du lịch Tàu trong 
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một kẻ thù xấu xa, tàn ác 
rồi gán cho chính phủ, 
sau đó hô hào dân chúng 
chống kẻ thù tàn ác đó 
(tức là chống chính phủ), 
ai không làm theo thì bị 
cho là xấu xa, tàn ác; đơn 
giản như vậy nhưng có 
hiệu quả. Ngày nay đám 
thiên tả bên Mỹ gồm Dân 
Chủ, AntiFa và BLM cũng 
áp dụng sách lược này.

Ngày 12/7/2020 Fox 
News đăng tin bà Laurie 
Cardoza-Moore, sáng lập 
viên của “Proclaiming 
Justice To the Nations” 
(PJTN), nói rằng hệ thống 
Giáo Dục của Mỹ khuyến 
khích tuyên tryền chống 
Mỹ, bà dẫn chứng trong 
cuốn sách giáo khoa 
"American Democracy 
Now" tác giả viết rằng 
“Hiến pháp Mỹ xác nhận 
sự bất bình đẳng và kỳ thị 
người Mỹ gốc Phi Châu”.

Cái chết của George 
Floyd và những cuộc biểu 
tình bạo loạn ở Mỹ cho 
thấy nước Mỹ đã bị CS 
thâm nhập, tuyên truyền 
và thao túng. Trước đây, 
nhất là ở trong nước trước 
1975, nhiều người trong 
chúng ta khen ngợi CIA 
và FBI, cho rằng hai cơ 
quan này giỏi, nhưng 
chuyện CS thâm nhập 
và ảnh hưởng vào truyền 
thông và giáo dục Mỹ sau 
Thế Chiến II, chuyện Irag 
có vũ khí giết người hàng 
loạt (weapon of mass 
destruction), chuyện Tàu 
ăn cắp kỹ thuật hơn ba thập 
niên qua v.v… cho thấy 
hai cơ quan này hoàn toàn 

nhân (cảnh sát viên Derek 
Chauvin bị bắt và bị truy 
tố) thì họ vẫn tiếp tục biểu 
tình vì mục đích thật sự 
của họ là lợi dụng cái chết 
của George Floyd để lên 
án chính phủ Mỹ và gây 
rối loạn để mong chính 
phủ đương nhiệm sẽ thất 
bại trong kỳ bầu cử tới, 
còn ở Việt Nam chúng 
ta họ tự tạo ra cơ hội để 
lên án chính phủ rồi biểu 
tình để lật đổ chính phủ. 
Chuyện mấy thầy ngoài 
Huế nói với phật tử “tội 
nghiệp mấy thầy ở Nha 
Trang bị bắt bớ, đánh đập 
vì nghi mấy thầy theo 
CS”, chuyện mấy thầy ở 
Sài Gòn nói với phật tử 
“tội nghiệp cho mấy thầy 
ở ngoài Huế quá, bị an 
ninh bắt về đồn tra tấn vì 
nghi ngờ tiếp tế cho CS”, 
những sự đàn áp Phật 
Giáo như vậy không xảy 
ra ở địa phương mình mà 
xảy ra ở những nơi xa 
xôi khác, không ai kiểm 
chứng được; nhưng phật 
tử tin tưởng các thầy nên 
khi nghe tin thất thiệt như 
vậy từ các thầy thì ghét 
chính phủ, hận chính phủ, 
và muốn lật đổ chính phủ. 

Rồi Thích Quảng Đức 
tự thiêu ngày 11/6/1963 
làm cho nhiều phật tử 
và dân chúng tin chuyện 
chính phủ đàn áp Phật 
Giáo là có thật, gia tăng áp 
lực quốc tế đòi TT Diệm 
sửa đổi chính sách đối với 
Phật Giáo, và cuối cùng 
đưa đến cuộc đảo chính 
lật đổ Đệ Nhất Cộng Hòa. 

Sách lược của CS và 
đám thiên tả là dựng lên 

du lịch Bắc Hàn ngày 
29/12/2015, bốn ngày sau 
(02/1/2016) anh bị bắt ở 
phi trường trong lúc chờ 
chuyến bay rời Bắc Hàn 
với tội ăn cắp bảng yết thị 
tuyên truyền ở khách sạn, 
và bị kết án mười lăm (15) 
năm lao động khổ sai. Bị 
tra tấn trong tù đến nỗi anh 
hôn mê cả năm nên khi trả 
về Mỹ ngày 13/6/2017 thì 
sáu ngày sau (19/6/2017) 
anh qua đời. Cái chết của 
Otto bi thảm như vậy và 
do một chính quyền gây ra 
nhưng không thấy người 
dân Tây phương nào biểu 
tình đòi công lý cho Otto, 
và cũng không thấy người 
Mỹ nào biểu tình đòi công 
lý cho Otto! Điều này cho 
thấy những người biểu 
tình rầm rộ khắp thế giới 
sau cái chết của George 
Floyd chỉ đòi công lý cho 
người da đen, còn người da 
trắng có chết bi thảm cũng 
chẳng một chút quan tâm. 

Ngày 15/4/1989 sinh 
viên Tàu phát động cuộc 
biểu tình đòi tự do, dân 
chủ. Cuộc biểu tình đã 
nhanh chóng lan rộng 
đến bốn trăm (400) thành 
phố. Ngày 20/5/1989 Tàu 
ra lệnh thiết quân luật và 
điều động ba trăm ngàn 
(300,000) quân đến Bắc 
Kinh. Ngày 04/6/1989 
Tàu đã dùng lính và xe 
tăng đàn áp cuộc biểu 
tình làm cho hơn mười 
ngàn (10,000) người chết, 
trong số này có cả những 
người đi coi biểu tình. Mỹ 
và các nước Tây phương 
biểu tình phản đối nhưng 
cường độ các cuộc biểu 

tình cho cái chết của hơn 
10,000 người Tàu (đa 
số là sinh viên tranh đấu 
cho tự do dân chủ) thua 
xa các cuộc biểu tình 
cho cái chết của một anh 
Mỹ da đen. Sự khác biệt 
của hai phong trào biểu 
tình trên đây cho thấy rất 
rõ sự kỳ thị của những 
người biểu tình bạo động 
nhân danh chống kỳ thị. 

Ngày 29/5/2020 (chỉ 
4 ngày sau khi George 
chết) cảnh sát viên Derek 
Chauvin bị bắt và bị truy 
tố với tội giết người cấp 2 
(second-degree murder), 
và chuyện đòi công lý 
cho George tưởng đã 
xong nhưng không, biểu 
tình đã lan ra khắp nơi. 
Ở Porland, Oregon, biểu 
tình liên tục gần hai tháng, 
ở Minneapolis, Minnesota 
biểu tình liên tục từ 
26/5/2020 đến 04/8/2020 
và còn tiếp tục. Biểu tình 
càng lúc càng trở nên bạo 
động, phá hoại tài sản 
của chính phủ và của dân 
chúng, và làm chết người. 
Biểu tình còn chiếm khu 
phố, lập nên khu tự trị. 
Nhiều nhóm biểu tình 
đã hành hung, đánh đập 
những người chỉ trích họ. 

Tình trạng biểu tình bạo 
loạn ở Mỹ sau cái chết của 
George Floyd làm tôi liên 
tưởng đến những cuộc 
biểu tình chống chính 
phủ ở Miền Nam chúng ta 
trước 4/75. Họ biểu tình 
nhân danh những điều 
tốt đẹp như chống kỳ thị 
tôn giáo, đòi công lý cho 
một nạn nhân, nhưng khi 
đạt được công lý cho nạn 
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một hệ thống mậu dịch rất 
thuận lợi để các đại công 
ty cấu kết với những chế 
độ độc tài bóc lột người 
dân để làm lợi tối đa cho 
công ty, và làm giàu các 
trùm độc tài qua hối lộ. 
Nhiều người tin rằng Toàn 
Cầu Hóa là một nổ lực xã 
hội nhằm giúp các nước 
nghèo phát triển, nâng 
cao mức sống của người 
dân nhưng thực chất đó 
là một tiến trình kinh tế 
(economic process) nhằm 
mở rộng tư bản (capitalist 
expansion), mà mục đích 
tối thượng là làm giàu 
cho tài phiệt. Các xưởng 
may bị cháy ở Bangladesh 
trong nhiều năm cho 
thấy những điều kiện 
an toàn lao động không 
được các công ty quan 
tâm, hay cố tình vi phạm. 

Ngày 24/11/2012 
Tazreen Fashion factory 
ở Dhaka, Bangladesh bị 
cháy làm cho 117 người 
chết và 200 người bị 
thương. Trước đó công 
ty bảo công nhân đừng 
quan tâm đến báo động, 
khi cháy thật sự công 
nhân tìm lối chạy ra 
ngoài thì các cửa bị khóa 
(locked), xưởng may 
không có lối thoát cấp cứu 
(emergency exits), và cửa 
sổ ở tầng trệt thì bị chắn. 

Ngày 24/4/2013 (5 tháng 
sau) Rana Plaza building 
(cũng ở Bangladesh) bị 
sụp làm cho 1,134 thợ 
may bị chết và khoảng 
2500 người khác bị 
thương, đây là chung cư 8 
tầng, những tầng trên cao 

ý tới. Vào các thập niên 
1980, 1990 thì tôi không 
rõ các nghiệp đoàn bên 
Mỹ nhưng ở Canada và 
Âu châu thì nghiệp đoàn 
rất mạnh, công nhân của 
những công ty có nghiệp 
đoàn thì lương cao, quyền 
lợi nhiều nên lợi tức của 
các công ty này bị nghiệp 
đoàn lấy bớt một phần 
đáng kể. Khi sự xung đột 
quyền lợi giữa công ty và 
nghiệp đoàn không giải 
quyết được đưa đến đình 
công làm thiệt hại cho 
công ty thì Ban Quản Trị 
tìm cách dời công ty đi 
nơi khác hay sang quốc 
gia khác, đó cũng là một 
trong những nguyên nhân 
đưa đến Toàn Cầu Hóa. 

Qua nhiều kinh nghiệm 
chua cay với nghiệp 
đoàn ở những quốc gia 
tiên tiến, các đại công 
ty muốn mang cơ sở sản 
xuất sang các nước khác. 
Ngoài chuyện đối phó với 

thiếu khả năng, tệ hơn nữa 
là thay vì chú trọng vào 
kẻ thù thì hai cơ quan này 
dồn hết năng lực vào phe 
đối lập trong nước, để cho 
kẻ thù CS, nhất là Tàu, tha 
hồ phá hoại nước Mỹ “một 
cách êm ái”. Và cũng có 
nhiều người trong chúng 
ta khen ngợi dân Mỹ yêu 
nước, tinh thần hòa hợp 
cao, bình thường thì chỉ 
trích nhau dữ dội nhưng 
khi phải đối phó với kẻ 
thù thì hai phe Cộng Hòa 
và Dân Chủ ngồi lại với 
nhau để cùng bảo vệ đất 
nước; những nhận định 
này có thể đúng trong quá 
khứ xa xưa nhưng gần đây 
thì không được như vậy.   

Toàn cầu hóa có từ bao 
giờ là một đề tài đang còn 
tranh cải nên tôi không 
dám bàn đến, ở đây tôi chỉ 
đưa ra cái nhìn của một 
người thường dân mộc 
mạc dựa trên những sự 
kiện phủ phàng mà ít ai để 

nghiệp đoàn, các công ty 
ở Bắc Mỹ và Tây phương 
còn phải khó khăn thương 
lượng với chính quyền về 
tiền thuế, phải tuân theo 
các điều lệ về an toàn lao 
động, các điều lệ về tuyển 
dụng nhân viên v.v...rất 
phiền phức và tốn kém; 
những thứ này làm tăng 
giá thành của sản phẩm. 
Khi mang sản xuất sang 
các nước nghèo và độc 
tài thì công ty chỉ cần 
thương thuyết với một 
người có quyền thế là 
mọi chuyện sẽ được giải 
quyết dễ dàng và phí tổn 
ít hơn. Khi mang được cơ 
sở sản xuất sang các nước 
nghèo thì việc đầu tiên là 
không cho công nhân lập 
nghiệp đoàn, hay chỉ cho 
lập nghiệp đoàn giả hiệu 
chỉ có trên hình thức. Để 
đạt được điều này các đại 
công ty thường chọn các 
nước có chính quyền độc 
tài, sự thật cay đắng là 
Toàn Cầu Hóa đã trở thành 
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Woods là 560 triệu US, 
của Madonna là 560 triệu 
US, của Roger Federer là 
450 triệu US, của David 
Beckham là 450 triệu 
US, của Lionel Messi là 
400 triệu US, của Lady 
Gaga là 320 triệu US, 
của Taylor Swift là 400 
triệu US, của Brad Pitt là 
300 triệu US, v.v... Khớp 
chưa! Quý vị nghĩ rằng 
những celebrities này giàu 
nhờ tiền của những người 
hâm mộ họ, điều này đúng 
một phần. Thật ta chúng ta 
đều có đóng góp cho họ dù 
chúng ta không đọc sách 
của họ, không xem shows 
của họ, không nghe nhạc 
của họ, và không muốn 
chung tiền cho họ. Nếu 
quý vị dùng xe GM thi quý 
vị đã đóng tiền cho Tiger 
Woods, nếu quý vị đi giày 
Nike thi quý vị đã đóng 
tiền cho Roger Federer, 
hay Cristiano Ronaldo, 
hay Michael Jordan, khi 
mua áo quần thì một phần 
tiền trả cho những người 
quảng cáo mà đa số là 
những celebrities. Trong 
trận Super Bowl 2019, ½ 

mà không có xe hơi thì 
khổ lắm vì mua Đông có 
khi nhiệt độ xuống đến 
40°C dưới zero làm sao đi 
bộ được, xử dụng phương 
tiện giao thông công cộng 
thì phải chờ ở ngoài trời 
có khi lâu đến cả giờ. Thử 
tưởng tượng thế giới này 
không có bác sĩ, không 
có thuốc men thì liệu loài 
người có còn không sau 
bao lần bị đại dịch v.v... 

Nói đến những người 
nổi tiếng (celebrities) thì 
ngoài các kỹ thuật gia, 
khoa học gia chúng ta phải 
kể đến các tài tử điện ảnh, 
các văn sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, 
các cầu thủ v.v...  Những 
người này cũng có đóng 
góp cho đời nhưng những 
đóng góp của họ không cần 
thiết lắm. Tài tử đóng một 
phim hay cũng tốt, đem lại 
cho người xem vài giờ giải 
trí; nhưng không có phim 
thiên hạ vẫn sống, không 
có quyển sách hay thiên 
hạ vẫn sống, không có bài 
hát hay thiên hạ vẫn sống. 

Những khoa học gia, kỹ 
thuật gia cống hiến cho 
đời rất nhiều, rất thiết thực 
nhưng chẳng nhận lại của 
loài người bao nhiêu, họ 
không phải là triệu phú, tỷ 
phú; ngược lại các tài tử, 
nghệ sĩ, nhất là các người 
nổi tiếng ở Hollywood, 
thì chỉ giúp vui cho đời 
nhưng “chém” lại thiên hạ 
rất đẹp.  Các cầu thủ cũng 
vậy. Tài sản của Oprah 
Winfrey là 3.5 tỷ US, của 
Paul McCartney là 1.2 
tỷ US, của J.K. Rowling 
là 1 tỷ US, của Tiger 

làm chỗ ở cho công nhân. 
Một ngày trước đó người 
ta tìm thấy nhiều chỗ nứt 
và đã di tản công nhân ra 
khỏi chung cư, nhưng ban 
quản trị xưởng may buộc 
công nhân trở lại làm 
việc cho kịp giao hàng. 

Hai tai nạn trên đây và 
những tai nạn tương tự 
trong các xưởng may ở 
Nam Á Châu cho thấy tình 
trạng làm việc trong kỹ 
nghệ may mặc rất là ác độc 
và chủ nhân coi thường 
những luật lệ về an toàn 
lao động để kiếm lời tối đa.   

Từ khi hàng hóa của 
Tàu tràn ngập Bắc Mỹ, Âu 
châu và các tiệm 1 đồng 
(Dollar Stores) mọc lên 
như nấm thì dân ở Bắc Mỹ 
và Âu châu thấy dễ thở 
hơn vì cái gì cũng rẻ hơn 
trước. Một dây cáp TV dài 
6 feet mua ở Best Buy ở 
Canada cở 10 dollars thì 
Dollar Stores bán chỉ có 2 
dollars, một cái nón mùa 
Hè ở Sears bán 25 dollars 
thì Dollar Stores bán có 3 
dollars, v.v...  Sung sướng 
quá vì mua được giá hời, 
hoan hô Toàn Cầu Hóa!. 

Sau ba, bốn thập niên 
mua được hàng hóa với 
gía rẻ nhờ Toàn Cầu Hóa 
thì giới tiêu thụ ở Bắc 
Mỹ và Âu châu mới thấy 
cái hậu quả tai hại của 
nó, công việc trong nước 
đội nón ra đi đến các xứ 
nghèo hơn, hàng hóa rẻ 
nhưng nhiều thứ độc hại 
(nhất là thực phẩm và 
đồ chơi của trẻ con), mất 
việc không có thu nhập 
thì có rẻ mấy cũng thành 

đắc vì tiền đâu mà mua! 

Một trong những điều 
lệ căn bản của Toàn Cầu 
Hóa là cho phép các công 
ty được mang sản xuất 
(production) đến bất cứ 
nơi nào trên thế giới để 
giảm gía thành. Tuy Toàn 
Cầu Hóa đã đem công 
ăn việc làm đến các xứ 
nghèo, giúp nâng cao 
mức sống cho người dân 
các nước chậm tiến nhưng 
mục đích chính của Toàn 
Cầu Hóa là giúp các công 
ty (nhất là các đại công ty-
big corporations) kiếm lời 
nhiều hơn chứ không phải 
để giúp các nước nghèo. 

Sự đóng góp lớn nhất 
cho loài người chắc là từ 
giới khoa học kỹ thuật; 
những kỹ sư đã nghiên 
cứu và phát minh ra nhiều 
sản phẩm phục vụ con 
người như xe hơi, máy 
bay, tàu thuỷ, điện thoại, 
computers v.v..., những 
khoa học gia đã phát minh 
ra các loại thuốc trị những 
bịnh hiểm nghèo, và 
nhiều thứ khác nữa kể sao 
cho hết. Những người này 
đã cống hiến cho nhân 
loại những thứ cần thiết, 
giúp cải thiện cuộc đời, 
cứu sống biết bao nhiêu 
người. Thử tưởng tượng 
thế giới không có thuốc 
trụ sinh thì ngày nay nhân 
số còn được bao nhiêu? 
Thử tưởng tượng thế giới 
này không có máy bay, 
không có xe hơi, cũng 
không có xe gắn máy, 
con người di chuyển bằng 
cách đi bộ hay đi xe đạp 
thì cuộc sống sẽ khổ đến 
mức nào, sống ở Canada 
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được nguyên nhân và hậu 
quả khi ông kêu goị thế 
giới nên chọn một tương 
lai nơi đó Hiroshima được 
xem như khởi điểm của sự 
thức tỉnh đạo đức! (Barack 
Obama called on the 
world to choose a future 
where Hiroshima was 
considered “the start of our 
own moral awakening”). 
Khởi điểm là Trân Châu 
Cảng (Pearl Harbor) mới 
đúng chứ? Nếu không có 
trận Trân Châu Cảng thì 
chưa chắc có vụ thả bom 
nguyên tử ở Hiroshima. 

Và còn biết bao nhiêu 
điều tai hại nghiêm trọng 
khác vi dân chúng thiếu 
hiểu biết và vì lãnh tụ thiếu 
đạo đức kể sao cho hết!

Trần Phố Hội
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nhiều dân Mỹ và Âu 
Châu không phân biệt 
được tốt xấu, phải trái, 
trừng phạt và trả thù, 
và nghiêm trọng nhất là 
không phân biệt được 
nguyên nhân và hậu quả. 
Ngày 27/5/2016 Obama 
đi thăm Hiroshima, báo 
chí đặt vấn đề xin lỗi Nhật 
về vụ thả bom nguyên 
tử, điều này cho thấy 
ngay cả tryền thông cũng 
không phân biệt được 
nguyên nhân và hậu quả.      

Vì thiếu hiểu biết, thiếu 
đạo đức hay thiếu cả hai 
nên những người cầm 
quyền trên thế giới đã đưa 
Tàu vào ngồi chểm chệ 
trong Liên Hiệp Quốc với 
quyền phủ quyết, đã giao 
thương với Tàu để giúp 
Tàu giàu mạnh, xâm chiếm 
các nước láng giềng, 
xâm chiếm Biển Đông.

Vì thiếu hiểu biết nên 
dù bị dựng đầu dậy lúc 
3 giờ sáng khi Đặng 
Tiểu Bình muốn biết Mỹ 
có cho phép năm ngàn 
(5000) sinh viên Tàu sang 
học ở các đại học bên Mỹ 
không mà Carter đã vui vẻ 
đáp “bảo ông ta gửi một 
trăm ngàn (100,000)”.

Vì thiếu đạo đức nên 
khi máu của nạn nhân ở 
Thiên An Môn chưa khô 
mà Bush cha đã cử cố vấn 
an ninh Brent Scowcroft 
sang Tàu hai lần để 
nói chuyện buôn bán.

Vì thiếu hiểu biết nên 
trong chuyến đi thăm 
Hiroshima ngày 27/5/2016 
Obama không phân biệt 

phút quảng cáo tốn 5.25 
triệu US nên khi quý vị 
uống một lon Coke quý 
vị đã đóng tiền cho Tom 
Brady và các cầu thủ NFL. 
Tiền quảng cáo trong 
nước Mỹ trong năm 2011 
là 155 tỷ US, trong năm 
2015 là 176 tỷ US, trong 
năm 2016 là 190 tỷ US, 
2017 là 198 tỷ US, 2018 
là 217 tỷ, 2019 là 227 tỷ, 
2020 là 245 tỷ. Phần lớn 
của những số tiền khổng 
lồ này đi vào túi của các 
celebrities. Sự “đóng góp” 
lớn nhất mà các celebrities 
đã đem lại cho xã hội 
là nâng cao giá thành 
của mọi thứ hàng hóa. 

Thử tưởng tượng chúng 
ta đi làm mang theo cơm 
trưa nhưng công ty không 
có microwave, chúng ta 
sẽ có một bửa cơm nguội 
ngắt nuốt không vô, thế 
mà khi dùng microwave 
để có một bửa ăn nóng 
sốt, ngon miệng chúng ta 
chẳng hề cám ơn người 
phát minh ra microwave. 
Thậm chí đại đa số người 
trên địa cầu này không 
biết ai đã phát minh ra 
microwave, và họ cũng 
chả cần biết. Nhưng lạ 
thay một ca sĩ như Lady 
Gaga, hay Madonna, một 
cầu thủ như Lionel Messi, 
hay David Beckham, một 
tài tử như Tom Cruise, hay 
Brad Pitt thì có cả triệu 
người biết và hâm mộ, 
những người nổi tiếng này 
đã đóng góp gì cho xã hội? 
Phải chăng một ít bài hát, 
một ít trận đá banh, một ít 
cuốn phim v.v... những thứ 
mà thiếu đi nhân loại vẫn 

sống phây phây; nhưng họ 
đã lấy của chúng ta triệu 
triệu dollars! Thật là phi 
lý, thật là vô nghĩa; tôi 
thấy có cái gì điên rồ trầm 
trọng trong việc tôn thờ 
thần tượng như thế này. Vì 
có nhiều người Việt khờ 
khạo tôn thờ thần tượng 
Hồ chí Minh mà Việt Nam 
ngày nay tan tành như 
miếng giẻ rách, lệ thuộc 
ngoại bang, đạo đức suy 
đồi, con người băng hoại.  

Trên đây chỉ là một số sự 
kiện đã làm cho chúng ta 
lâm vào hoàn cảnh bất lợi, 
sa sút, nguy hiểm v.v... và 
dùng cái nhìn mộc mạc để 
tìm hiểu nguyên nhân của 
từng sự kiện. Nếu tổng 
hợp những sự kiện này và 
nhiều sự kiện tệ hại khác 
thì thấy có hai nguyên 
nhân chính là thiếu hiểu 
biết và thiếu đạo đức.

Vì thiếu hiểu biết nên 
nhiều người Việt Nam 
không thấy sự tàn ác, vô 
nhân đạo của một lãnh tụ 
đem người chồng ra Bắc 
để vợ con ở lại trong Nam 
làm hậu cần cho cuộc 
chiến thôn tính miền Nam. 

Vì thiếu hiểu biết 
nên nhiều dân Mỹ và 
Âu Châu biểu tình 
chống Chiến Tranh 
Việt Nam, ủng hộ VC. 

Vì thiếu hiểu biết nên 
nhiều dân Mỹ và Âu Châu 
nghe theo AntiFa, BLM 
biểu tình bạo động, đập 
phá tài sản dân chúng, 
đập phá công sở mà 
gọi đó là đòi công lý.

Vì thiếu hiểu biết nên 
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Cộng sản chủ trương tiêu diệt tôn giáo, vì họ là 
những người vô thần duy vật.  Hàng triệu người Việt 
Nam bỏ nước ra đi là vì sợ một chế độ chính trị hà 
khắc chứ không phải vì sợ đói khổ. Có những người 
ăn đến mấy đời không hết của mà vẫn bỏ nước ra 
đi - Hòa thượng Thích Quảng Độ 
 
Khi chủ nghĩa sai lạc mang tên Mác-xít hoành hành 
trên cả nước, bao nhiêu giá trị văn hóa đạo đức ngàn 
đời bị coi khinh, xóa bỏ - Linh mục Phan Văn Lợi

Thiên đường Mác-Lênin hiện nay đã quá lỗi thời 
và đảng Cộng sản Việt Nam chỉ dùng để nhồi sọ, ru 
ngủ thanh niên mà thôi… - Kỹ sư Đỗ Nam Hải
 
Chủ nghĩa Cộng sản thực sự đang chết dần vì những 
toan tính lợi ích riêng tư của từng đảng viên khi 
phấn đấu vào đảng… - Luật sư Lê Quốc Quân

Chế độ Cộng sản đã hoàn toàn thất bại trên toàn 
cầu về một ước mơ công bằng, hòa bình, văn minh 
thịnh vượng. Mọi người có chút lương tri đều không 
muốn chế độ này tồn tại thêm giây phút nào - Linh 
Mục Nguyễn Văn Lý

Tôi đã sống với cộng sản từ trong bụng mẹ, nếu 
cộng sản thay đổi thì họ đã không còn là cộng sản 
nữa. Nhà cầm quyền phạm tự do tôn giáo một cách 
có hệ thống - Linh Mục Nguyễn Văn Khải

  Mọi người có bổn phận tưởng nhớ hơn 100 triệu 
người đã chết dưới chế độ cộng sản trên khắp thế 
giới - Tổng thống Bush

Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. 
Họ có thể biến cái hồ cá thành tô súp cá. Cái mà 
chúng ta phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó 
trở lại thành hồ cá - Lech Walesa

Chỉ trong Tết Mậu Thân tại Huế, gần 4800 thường 
dân đã chết và mất tích. Báo cáo của tôi là bản án 
đối với người cộng sản - Douglas Pike

Hàng triệu người dân Nga đã bị tàn sát và thậm chí 
mất cả quyền được chôn cất dưới thời Stalin - Tổng 
thống Nga Dmitry Medvedev

Lời Hay Ý Đẹp về Cái 
Xấu của Cộng Sản
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Điều Trần Tại Liên Hiệp Quốc và Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế  Tại New York năm 2019 

Cứ mỗi năm vào đầu tháng sáu, tại thành phố New York của Mỹ có Lễ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.  
Cộng đồng người Việt từ khắp nơi trên nước Mỹ, Canada và nhiều nơi trên thế giới về dự, năm nay có sự 
tham dự của vợ chồng Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam đến từ Pháp, Âu Châu, Bác sĩ Nam là Ủy Viên Quốc Tế 
Vận Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.   

Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế đã sắp xếp rất chu đáo cho mọi người đến từ các nơi.  Trước 
ngày diễn hành chúng tôi đã vào gặp Tòa Đại Sứ Mỹ Tại Liên Hiệp Quốc và Cao Ủy Nhân Quyền Tại 
Liên Hiệp Quốc để điều trần về tình trạng nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. 

Lúc 10:00am ngày 7 tháng 6 năm 2019 phái đoàn vào gặp Ms. Henrietta Levin - Advisor, U.S. Mission to 
the United Nations tại thành phố New York,  gồm có: 

- Bác sĩ Võ Đình Hữu, Đồng chủ tịch kiêm trưởng ban điều hành Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải 
Ngoại Việt Nam, 

- Rev. Jimmy J Vu đến từ Denver Colorado, 
- Ông Trần Văn Đông, Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada, Đồng Chủ Tịch kiêm Phó Ban 

Điều Hành Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, 
- Cựu Chánh trị sự Bùi Văn Y, Thông sự Lê Thị Kim Cang, Phó trị sự Trương Sơn đại diện cho 

Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại, 
- Chưởng khế Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Montréal, Canada, 
- Ông Lê Văn Đạo, Ủy Viên Nhân Quyền Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, 
- Ca sĩ Thái Hà từ California 
- Bà Paula Hicks-le đến từ North Brunswick, NJ, 
- 2 thành viên đến từ thành phố Montréal, Canada,  

-  

Sinh Hoạt của Liên Hội 
Người Việt Canada



Liên Hội Người Việt Canada 114

 

Tiếp sau đó vào lúc 11:30am phái đoàn vào Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc để gặp Ms. Catherine 
Tshefu  Human Rights Officer, Office of the High Commissioner for Human Rights, gồm có: 

-  Bs. Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch kiêm trưởng ban điều hành Hội Đồng Liên kết Quốc Nội Hải 
Ngoại Việt Nam,  

- Mục sư Nguyễn Công Chính, chủ tịch Ủy Ban chống Văn Hóa và Tôn Giáo Vận cộng sản, 
- Ông Trần Văn Đông, tổng thư ký Liên Hội Người Việt Canada, đồng chủ tịch kiêm phó ban điều 

hành Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam,  
- Bà Đặng Thị Danh, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam,  
- Ông Trần Văn Nhã, chủ tịch Hội Người Việt Sherbrooke, thành viên của Liên Hội người Việt 

Canada, 
- Nha sĩ Nguyễn Ngọc Nga, phó chủ tịch Hội Nha Sĩ Canada, 
- Cựu Chánh Trị Sự Bùi Văn Y, ChánhTrị Sự Trần Quan Sĩ, Chánh trị sự Sinh Cẩm Minh và Phó 

trị sự Trương Sơn đại diện cho Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây 
Ninh Hải Ngoại, 

- Ông Lê văn Đạo, ủy viên nhân quyền của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, 
- Hai thành viên của Hội Cao Niên vùng Montréal, Canada. 

Phái đoàn người Việt Canada và Mỹ chụp hình lưu niệm với Ms. Henrietta Levin - Advisor, U.S. 
Mission to the United Nations ngày 7 tháng 6 năm 2019 
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Phái đoàn chụp hình lưu niệm với Ms. Catherine Tshefu Human Rights Officers, Office of the 
High Commissioner for Human Rights tại buổi điều trần ngày 7 tháng 6 năm 2019 

 

Tiếp sau đó vào lúc 11:30am phái đoàn vào Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc để gặp Ms. Catherine 
Tshefu  Human Rights Officer, Office of the High Commissioner for Human Rights, gồm có: 

-  Bs. Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch kiêm trưởng ban điều hành Hội Đồng Liên kết Quốc Nội Hải 
Ngoại Việt Nam,  

- Mục sư Nguyễn Công Chính, chủ tịch Ủy Ban chống Văn Hóa và Tôn Giáo Vận cộng sản, 
- Ông Trần Văn Đông, tổng thư ký Liên Hội Người Việt Canada, đồng chủ tịch kiêm phó ban điều 

hành Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam,  
- Bà Đặng Thị Danh, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam,  
- Ông Trần Văn Nhã, chủ tịch Hội Người Việt Sherbrooke, thành viên của Liên Hội người Việt 

Canada, 
- Nha sĩ Nguyễn Ngọc Nga, phó chủ tịch Hội Nha Sĩ Canada, 
- Cựu Chánh Trị Sự Bùi Văn Y, ChánhTrị Sự Trần Quan Sĩ, Chánh trị sự Sinh Cẩm Minh và Phó 

trị sự Trương Sơn đại diện cho Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây 
Ninh Hải Ngoại, 

- Ông Lê văn Đạo, ủy viên nhân quyền của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, 
- Hai thành viên của Hội Cao Niên vùng Montréal, Canada. 

Phái đoàn người Việt Canada và Mỹ chụp hình lưu niệm với Ms. Henrietta Levin - Advisor, U.S. 
Mission to the United Nations ngày 7 tháng 6 năm 2019 
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Trong hai buổỉ điều trần trên chúng tôi đã trình bày về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, trình trạng tù 
nhân lương tâm trong nước,  luật an ninh mạng của cộng sản Việt Nam, tự do báo chí và bày tỏ ý kiến, 
công an cộng sản Việt Nam sách nhiễu  người dân và việc đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, phái đoàn đã trao 
lá thư của ông Trần Văn Huỳnh  thân phụ anh Trần Huỳnh Duy Thức  viết ngày 8 tháng 4 năm 2019 cũng 
như lá đơn do chính anh đã viết trong tù gởi cho Chánh Án và Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân 
Tối Cao đề nghị miễn hình phạt còn lại theo Bộ Luật Hình Sự sửa đổi năm 2015 của nhà cầm quyền cộng 
sản Việt Nam (thư được trao tận tay cho Ms. Henrietta Levin, và Ms. Catherine Tshefu), phái đoàn cũng 
yêu cầu lên tiếng can thiệp về trường hợp Hoa Kỳ sắp trục xuất nhà hoạt động Hà Văn Thành, người 
xuống đường biểu tình và đấu tranh chống nhà máy thép Formosa hoạt động tại Hà Tĩnh đã thải chất độc 
ra làm ô nhiểm môi trường, anh đã bị truy tố và đã vượt biên sang Thái Lan, sau đó tìm cách thoát qua 
Mexico, và xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ nhưng đã bị từ chối.  Chúng tôi cũng đã trình Thỉnh Nguyện Thư xin 
can thiệp cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. 

Hôm sau ngày 8 tháng 6 năm 2019 là ngày Lễ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, năm nay Cộng Đồng Người 
Việt được đi trước dẫn đầu đoàn Diễn Hành với 2 xe hoa lớn chính, Nội Dung là Hưng Đạo Vương Đại 
Phá Quân Nguyên, Cảm Ơn Nước Mỹ, và Tương Lai của Tuổi Trẻ Việt Nam.
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Vợ chồng bác sĩ Nguyễn Quốc Nam trong Lễ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế ngày 8 tháng 6 năm 2019 

tạI New York, Hoa Kỳ 
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Ô. Đặng Tiến Phòng của Nhóm Hoa Tình Thương Toronto, Canada và 11 người bạn từ Toronto cũng đến 
tham dự Lễ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.  

 

 

Phái đoàn đến từ Canada tại buổi Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York ngày 8 tháng 6 năm 2019 
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Ô. Đặng Tiến Phòng của Nhóm Hoa Tình Thương Toronto, Canada và 11 người bạn từ Toronto cũng đến 
tham dự Lễ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.  
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Lễ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế  năm 2019 tại New York, phái đoàn Canada có sự hiện diện của Liên 
Hôi Người Việt Canada, Cộng Đồng Người Quốc Gia Vùng Montréal, Hội Phụ Nữ vùng Montréal, Võ 
Đường Sa Long Cương Montréal, Hội Người Việt Sherbrooke, Hội Người Việt Saskatoon, Nhóm Hoa 
Tình Thương Toronto và nhiều thân hữu trong cộng đồng người Việt tại Canada đến tham dự. 

Hy vọng trong tương lai Cộng Đồng Người Việt tại Canada sẽ có số người tham dự nhiều hơn cùng với 
Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên toàn thế giới, để giữ cho lá cờ vàng chính nghĩa 
Quốc Gia tiếp tục tung bay trên bầu trời New York, và đoàn người Việt Nam hiên ngang bước đi trong 
sắc phục lễ hội trên những con đường của thành phố New York vào ngày Lẽ Hội Diễn Hành Văn Hóa 
Quốc Tế hằng năm. 

 

 

Đồng Tâm – Canada 

Võ Đường Sa Long Cương Montréal,  Canada cũng có mặt tại Lễ Diễn Hành Văn Hóa và có những 
màng trình diễn thật đẹp trên đường diễn hành 
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Đình Phật Tử đã đón và lo cho một 
một tàu vừa mới trôi tới. Trong đó 
có 1 gia đình gồm: 1 mẹ & 7 đứa 
con. Cha đã chết trên biển. Sau 
khi bị cướp & bị hiếp, cướp biển 
Thailand giữ đàn bà lại trên tàu. 
Chúng đã đập đầu và ném tất cả 
đàn ông xuống biển. Người cha của 
gia đình này cố sống sót, bơi theo 
và bám boong tàu leo lên, bọn cướp 
đã dùng rìu chém và chặt các ngón 
tay của ông. Ông rơi xuống biển 
& lần này thì chết thảm. Xác của 
ông vẫn trôi theo tàu trong lúc bao 
nhiêu xác đàn ông khác đều chìm 
xuống biển.

Có lẻ nhờ hồn thiêng của ông 
và những người đã khuất, tàu trôi 
bập bềnh, lênh đênh và tấp ngay 
vào Trại Tỵ Nạn Leamsing. Đồng 
bào mang tất cả người sống sót lên 
bờ. Bà mẹ xỉu lên xỉu xuống, chết 
đi sống lại nhiều lần. Tôi nghĩ bà 
sẽ không sống được nếu không có 
7 đứa con. Đứa nhỏ nhất vẫn còn 
nách bên hông.

Người chồng được vớt lên vào 
khoảng 5g00 chiều. Ngay đêm đó, 
phải hỏa thiêu ông ta theo lệnh của 
Cao Ủy Liên Hiệp Quốc người 
Thái. Họ sợ dân Việt nổi loạn.

làm việc ở chùa cho có công việc 
trong những ngày tháng nhàn rỗi 
mới xa quê.

Ban ngày lo nhận đồ cứu trợ 
của một ông Mục Sư chở về từ 
Bangkok, đem cất và kho. Ban 
đêm, phụ các anh lo an ninh, bảo 
vệ các bà và chị em gái, khỏi bị bọn 
xấu bắt cóc & hiếp dâm.

Sau đôi ba ngày, tôi đã ổn định 
chỗ trú thân trong góc nhà sàn chị 
bạn. Tôi đã bận rộn với công việc 
kho xã hội, y tế, an ninh và nhang 
đèn trong chùa.

Một buổi chiều đẹp, trên loa kêu 
mọi người ra cầu tàu đón người 
mới tới. Tôi cùng anh chị em Gia 

Kính tặng: Kính tặng chị Lai, cô 
Tố Lan, anh Phát, anh Thản, anh 
Nhường, cô Ti, anh Đệ và toàn thể 
ace trong GĐPT Leamsing

Trước khi khung trời tự do đổ 
sập xuống và sau khi cánh 

cửa sắt CS khép lại, tôi đã có cơ hội 
để rời VN. Nhiều lần một chân tôi 
đã đặt lên boong tàu, tôi lại chùn 
bước, bỏ lỡ chuyến đi. Lý do duy 
nhất là: tôi nhát gan khi nghĩ phải 
đối mặt sự sống chết của chuyến đi 
và đời sống mịt mù ngoài kia. Đến 
khi mẹ tôi năn nỉ, "nếu con không 
đi, con có chuyện gì, má sẽ chết". 
Là mẹ, bà biết tánh khí của con bà. 
Vì thế, vâng lời bà, tôi đã chuẩn bị 
cho chuyến đi. Khi rời xa VN, tôi 
mới 23, tuổi vẫn còn "điếc không sợ 
súng".

Sau một chuyến đi không suông 
sẻ. Tôi đã vào trại Leamsing 
Thailand, trong một ngày mưa. Đón 
tôi là một chị cùng quê & bạn bè từ 
một ngôi chùa Việt Nam nhỏ trên 
dốc cao của trại.

Vào trại hôm trước thì hôm sau, 
tôi được gọi lên làm quản kho xã 
hội cho trại. Ngạc nhiên quá, sau 
mới biết người chị bạn đã giới thiệu 
tôi để thay thế anh quản kho tên là 
"ông Đạo" sắp sửa đi định cư. Tôi 
ok và kiêm luôn "chức Thủ Từ", 

Một chuyến đi, 
trại tỵ nạn & 

vài điều kỳ diệu
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đã chảy nước mắt và biết tương lai 
VN vẫn sáng và chưa bao giờ hết 
hy vọng.

Những anh chị em nào, nhất là 
GĐPT, những người đã cùng tôi lo 
chu toàn chén cơm & viên thuốc 
cho những người bất hạnh trong 
lúc khốn cùng nhất; tôi rất biết ơn 
và không bao giờ quên quý vị. 

Vancouver Hè 2020. Trân trọng 
kính chào. 

Chân Đại Nghĩa Viet Vu

-----

Các tên đã được đổi, để tôn trọng 
sự riêng tư của các nhân vật

GĐPT: Gia Đình Phật Tử

London: Đây là City of London, 
Ontario, Canada. Không phải 
London, England

mẹ vẫn ở vậy nuôi dạy 7 đứa con 
nên người. Mỗi tuần, mẹ cháu vẫn 
nấu đồ ăn Việt, mang từ London 
lên cho các con đang ăn học tại 
Toronto. Chú cháu đã cùng nhau 
ăn một bữa cơm chay trong chùa 
rồi chia tay.

Thưa các anh em, vị nào, ngày 
đó trong khoảng năm 1980, trong 
trại Leamsing đã làm những điều 
không phải với chính đồng bào 
của mình, những người cùng giòng 
máu Việt. Bây giờ các vị đã già, 
người nào trẻ nhất cũng đã hơn 60. 
Vẫn không trễ, để quý anh em sám 
hối và làm một cái gì đó chuộc lại 
lỗi lầm, trước khi đi vào cõi miên 
viễn.

Thưa anh chị em Đoàn Thanh 
Niên Chí Nguyện & GĐPT. Tôi đã 
đứng nhìn hỉnh ảnh anh em của các 
đoàn, ngâm mình trong nước, dưới 
cơn mưa bão đì đùng, để sữa nhà 
vệ sinh cho toàn trại Tỵ Nạn. Tôi 

Điều đáng nói: khi người vợ bấm 
nút lò thiêu (bằng kính, bên ngoài 
có thể nhìn thấy) thì người chết 
ngồi bật dậy. Mọi người một phen 
kinh hoàng. Chúng tôi gồm: sư cô, 
các Phật tử & anh chị em GĐPT 
vẫn giữ bình tỉnh đọc kinh cầu siêu. 
Ông chồng từ từ nằm xuống, lửa đã 
lan phủ đốt và đưa ông về với tro 
bụi.

Năm 1995, một sáng Chủ Nhật 
đến chùa lễ Bụt tại Mississauga, 
Ontario. Có tiếng gọi từ sau lưng, 
tôi quay lại: "Chú Việt, còn nhớ 
con không? Con là Hưng, con của 
mẹ Tư, đã gặp chú bên Thái Lan". 
À, thì ra cháu Hưng là con trai lớn 
của người vợ ở trên. Cháu đang 
học Đại Học Kiến Trúc, đến lễ Bụt, 
chuẩn bị đi thực tập và nghiên cứu 
về Tháp Nghiêng bên Italy.

Chú cháu mừng quá, không tin 
có ngày gặp nhau. Theo lời Hưng, 

Trại Tỵ Nạn Leamsing, Thái Lan
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Để giúp Liên Hội Người Việt Canada có chi phí hỗ trợ các 
chương trình sinh hoạt phục vụ cộng đồng, khoảng 400 đại 
diện các tôn giáo, tổ chức, hội đoàn cùng đồng hương đã đến 
tham dự, ủng hộ Chương Trình Văn Nghệ Dạ Vũ “2019 New 
Year Dance Fundraising Gala”. 

Đây cũng là buổi họp mặt đầu năm và đầu tiên do Liên 
Hội Người Việt Canada (Vietnamese Canadian Federation) tổ 
chức tại Toronto vào thứ Bảy 5 tháng 1 năm 2019 vừa qua. 
Trong bầu khí ấm cúng của Milan Banquet Hall,  Mississauga, 
mọi người đã cùng vui Xuân, bày tỏ tinh thần đoàn kết và góp 
sức để cộng đồng người Việt trong cả nước Canada được ngày 
càng vững mạnh.

Nhân buổi họp mặt này, ban tổ chức Hội Chợ Tết Cộng 
Đồng tại Toronto và các vùng phụ cận cũng đã chia sẻ các sinh 
hoạt chuẩn bị để ngày Hội Chợ 19 tháng 1, 2019 sắp tới được 
tốt đẹp. 

Các ca sĩ đã hát vừa nhạc đấu tranh, vừa nhạc quê hương, 
trữ tình và cuối cùng là phần  dạ vũ sôi động. Chương trình 
chấm dứt với niềm tin yêu trong việc bảo vệ và xây dựng cộng 
đồng.

Hình ảnh: Đặng Hoàng Sơn, Roger Trung Trương

Buổi gây quỹ do Liên Hội 
Người Việt Canada 

(Vietnamese Canadian 
Federation) tổ chức

Bác sĩ Lê Thuần Kiên, chủ tịch Liên Hội Người Việt Canada

Đại diện ban tổ chức Hội Chợ Tết Cộng Đồng 2019

Sinh Hoạt Liên Hội 
Người Việt Canada 
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Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt và các Hội Đoàn 

Hội Nghị về Nhân 
Quyền Tại Việt Nam & 

Đêm ca nhạc Việt Khang

Trong nỗ lực vận động cho Nhân Quyền Việt 
Nam, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, với sự 

hợp tác của Ủy Ban Quốc Tế Cho Việt Nam Tự Do và 
Dân Chủ (ICFDV - International Committee for a Free 
and DemocraticVietnam), đã tổ chức một cuộc hội nghị 
(Conference) vào ngày Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019 tại 
sảnh đường Sir John A. Macdonald, bên cạnh tòa nhà 
Quốc Hội Canada, thủ đô Ottawa.

Chương trình bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng với phần điểm 
tâm, giới thiệu. Sau đó các chuyên gia đã lần lượt trình 
bày cái nhìn, kinh nghiệm trong lãnh vực chuyên môn của 
mình. Đầu tiên là ông John Sifton, Giám đốc Vận động 
Á Châu thuộc tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human 
Rights Watch), kế đó là cô Irene Poetranto, nhà nghiên 
cứu thâm niên của tổ chức Citizen Lab, và cuối cùng là 
ông Marius Grinius, cựu Đại Sứ Canada tại nước Việt 
Nam XHCN.

Đặc biệt trong phần mở đầu, vì có các vị Dân Biểu 
và Thượng Nghị Sĩ từ Quốc Hội đến tham dự, nhưng họ 
phải gấp rút trở vào Quốc Hội để dự cuộc biểu quyết 
quan trọng, nên ông TNS Hải đã dời phần phát biểu mở 
đầu của mình để mời các giới chức cao cấp này trình bày 
trước. Họ đã chia sẻ mạnh mẽ sự quan tâm của mình về 
việc nhà cầm quyền cộng sản VN liên tục vi phạm nhân 
quyền, hà hiếp, bỏ tù, bóc lột, cướp tài sản của người dân 
Việt, và quyết tâm hỗ trợ thêm cho Cộng Đồng người 
Việt Tỵ Nạn tại Canada trong việc vận động nhân quyền 
cho đồng bào tại Việt Nam.

Dù cuộc hội nghị được tổ chức vào ngày Thứ Sáu 
trong tuần, khoảng 150 vị đại diện đoàn thể, chính đảng, 
nhân sĩ và đồng bào từ khắp nơi trên cả nước Canada, từ 
Hoa Kỳ, thậm chí từ Âu Châu (Pháp) đã vượt đường xa 
về tham dự. Điều đó nói lên tấm lòng tha thiết của người 
Việt hải ngoại đối với đồng bào tại quê nhà và trước vận 
mạng đất nước dưới bàn tay hung tàn và hành động bán 
nước cho Tàu cộng của đảng cộng sản Việt Nam.

Trong phần hỏi đáp, nhiều tham dự viên người Việt 
cũng như ngoại quốc đã bày tỏ sự quan tâm của mình, 
thay phiên đặt câu hỏi và các diễn giả đã trả lời tốt đẹp.

Sau phần dùng bữa trưa, khách mời đặc biệt - Nhạc 
sĩ Việt Khang - đã làm nhân chứng sống để trình bày 
về trường hợp bị đàn áp, giam tù chỉ vì sáng tác 2 bản 
nhạc yêu nước - cũng như những cảm nghĩ về tình trạng 
nhân quyền tại Việt Nam. Việt Khang đã chia sẻ bằng 
tiếng Việt rồi được dịch ra Anh, Pháp ngữ với những câu 
chuyện bị đày ải, bị áp đặt một cách bất nhân mà chính 
bản thân anh đã trải qua khiến người nghe không dấu 
được nỗi xúc động. Anh cũng chuyển cho mọi người đơn 
khiếu kiện và lời nhắn nhủ của Trần Huỳnh Duy Thức từ 

TNS Ngô Thanh Hải, ông Marius Grinius (Cựu Đại Sứ Canada tại VN), Việt 
Khang & cô Irene Poetranto (Nhà nghiên cứu của tổ chức Citizen Lab)

Một số đại biểu đến từ nhiều nơi đến tham gia Hội Nghị Ottawa
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trong ngục tù CS. Việt Khang cũng nhấn mạnh 
để đấu tranh hữu hiệu hơn, mọi người nên chấp 
nhận và tôn trọng sự khác biệt trong suy tư, cách 
làm việc của nhau.

Sau phần đúc kết của ông Trần Văn Đông tới 
từ Saskaschewan - Chủ tịch nhiệm kỳ mới của 
Liên Hội Người Việt Canada - Hội nghị đã được 
kết thúc lúc 2:30 giờ chiều. Được biết ca nhạc 
sĩ Việt Khang đã phải thay đổi một chuyến lưu 
diễn bên Úc để có thể tham dự buổi hội thảo này. 
Ngay sau đó, Việt Khang đã lên Montreal để hát 
nhạc đấu tranh cùng đồng bào tại đó. Thứ bảy 1 
tháng 6 lại chạy vội xuống Toronto -, trong một 
sảnh đường trang trọng tại Woodbridge - để cám 
ơn đồng hương, hát và tâm tình trong buổi văn 
nghệ chủ đề “Việt Nam Tôi Đâu” để giúp gây 
quỹ cho “Summer Festival” ngày 7 tháng 7 tại 
Toronto City Hall sắp tới. Các ban hợp ca và ca 
sĩ địa phương cũng đã góp phần làm đêm văn 
nghệ ý nghĩa này thêm phong phú.

Buổi hội nghị tại Ottawa và hai đêm văn nghệ 
Montreal, Toronto được đánh giá là thành công, 
nhất là buổi hội thảo tại Ottawa đã gây được sự 
chú ý với các vị dân cử và đại diện Quốc Hội 
Canada về nhân quyền tại Việt Nam, từ đó chính 
phủ Canada có thể tạo thêm áp lực với nhà cầm 
quyền cộng sản Việt Nam mỗi khi thương thảo 
về việc buôn bán hay viện trợ cho Việt Nam. 
Mọi người chia tay trong niềm tin vào một ngày 
mai tốt đẹp hơn cho đất nước và đồng bào tại 
Việt Nam.

Tin: Duy Hân
Hình ảnh: Bs Trần Văn Cương (Montreal), 

Roger Trung Trương, Đặng Hoàng Sơn

Đại diện Liên Hội 
Người Việt Canada 
chụp hình kỷ niệm với 

các diễn giả, 
giới chức cao cấp 

Canada 
& chuyên gia về 

Nhân Quyền

Một số đại diện của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội & Hải Ngoại VN tham dự Hội Nghị 
Nhân Quyền Ottawa 31 tháng 5, 2019

Ca nhạc sĩ Việt Khang và ca sĩ địa phương trong buổi văn nghệ chủ đề “Việt Nam Tôi 
Đâu”, tối thứ Bảy 1 tháng 6 tại Toronto
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Bốn mươi lăm năm miền Nam có đảng 
(một nén hương lòng để tưởng niệm ngày Quốc hận thứ 45) 
 

 

1.  
Bốn mươi lăm năm miền Nam có đảng 
Quê hương mỗi ngày lụn bại thảm thương 
Hàng triệu mãnh đời chìm trong đại nạn 
Hàng triệu con người tàn tạ thê lương. 
 
Bốn mươi lăm năm miền Nam có đảng 
Một đảng gian tham tàn ác bất nhân 
Một lũ cướp với cái đầu bịnh hoạn 
"Không chừa thứ gì chúng cướp của dân" (1) 
 
Bốn mươi lăm năm miền Nam có đảng 
Một đảng độc tài tráo trở mị dân 
Một đám quỉ đỏ vô cùng khốn nạn 
Đẩy dân tộc tới hiểm họa diệt vong! 
 
2. 
Giải phóng? Dân miền Nam có muốn đâu 
Khi họ đang sống êm ấm an hòa 
Trong một chính thể tự do dân chủ 
Và văn minh của Việt Nam Cộng Hòa. 
 
Giải phóng? Xin hỏi ai giải phóng ai 
Hãy liêm sĩ và thành thật trả lời. 



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 127

Miền Nam văn minh? Cộng sản man rợ? (2) 
Ai xứng danh để giải phóng con người! 
 
Đã là vậy, bốn mươi lăm năm trước 
Cái quái thai chủ nghĩa giết hại người 
Một trăm triệu linh hồn chưa siêu thoát (3) 
Mong đội mồ quật chủ nghĩa chết tươi. 
 
Nếu chủ nghĩa hôm nay còn sống sót 
Cũng là nhờ bạo lực chống lưng thôi 
Đánh đập giam cầm giết người dọa dẫm 
bất cứ ai dám đòi quyền làm người. 
 
Cả lũ tuyên giáo nói như con vẹt 
Có dám thẳng thừng tranh biện hay không? 
Giáo điều nào của Mác Lê siêu việt 
Nói đi. Rồi thằng con nít dạy ông! 
 
Cả chế độ cùng tung hê cộng sản 
Có dám công khai trình báo với dân 
Việc làm nào trên bước đường vô sản 
Mà không giết người tàn độc bất nhân? (4) 
 

 
 
3. 
Chuyện thống nhất? Cũng cần phân định rõ 
Nam Bắc hai miền thống nhất phải không? 
Bốn mươi lăm năm trả lời rồi đó 
Đừng có nhập nhằng man trá đánh đồng! 
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Thống nhất đất nước hợm người của đảng 
Mỹ cút ngụy nhào cưỡng chiếm huênh hoang 
Hai miền thống nhất chỉ về địa lý 
Mà lòng người thêm phân hóa tràn lan. 
 
Cưỡng chiếm miền Nam thành 'bên thắng cuộc' 
'Ngụy quân ngụy quyền' là triệu dân Nam 
Bị đày đọa xuống mấy tầng địa ngục 
Thống hận này sao có thể quên mang? 
 
Cộng sản Ba Đình gian manh trí trá 
Cướp của bỏ tù (5) dân 'ngụy' miền Nam 
'Bên thua cuộc' bị cướp quyền sinh sống 
Tội ác này cách gì để giải oan? 
 
Điều vô sỉ nơi óc tim chế độ 
Mỗi tháng tư về mở tiệc liên hoan 
Trên tóc tang của xác người vô số 
Rồi gian manh muốn hòa giải Bắc Nam! 
 
Thống nhất đất nước để dâng cho giặc 
Non nước Việt Nam xương máu xây thành 
Chế độ: Ác với dân, hèn với giặc 
Một lũ tội đồ vết nhục sử xanh. 
 
4. 
Bốn mươi lăm năm ngút trời oan nghiệt 
Đã tròng lên cổ, đã trút lên đầu 
Đã giết lần mòn trái tim tộc Việt 
Và dân miền Nam ôm hận bạc đầu. 
 
Từ cuối tháng tư của ngày Quốc hận 
Hàng triệu người đã trào máu chạy xa 
Bỏ lại cửa nhà, người thân, bè bạn 
Vì không thể nào cùng quỉ chung nhà. 
 
Hàng trăm người chết trên đường di tản 
Hàng ngàn người bỏ xác chốn rừng sâu 
Hàng trăm ngàn phải vùi thây đáy biển 
Hàng triệu rồi toan tính bước theo sau?! (6) 
 
'Ngụy quân' ở lại chịu đời tù tội 
Gãy súng tháng ba còn hận cơ đồ 
Tháng tư tan hàng đất trời sụp đỗ 
Lật ngữa ván bài hùm dữ sa cơ. 
 

Để cảm tạ công lao của quý chức sắc, quý anh 
chị và chào mừng cuộc trưng cầu ý dân lẫn hội 
nghị thành công, Tạ Dzu có bài thơ con cóc xin 
gửi đến quý chư vị. 

Rất tiếc, không thể liệt kê hết tên của mọi người 
trong ban tổ chức, chỉ nêu được một vài tên tuổi 
tiêu biểu. 

Trong không khí phấn khởi vui tươi, thơ có chút 
chất hài nên chỉ gọi tên chứ không đưa danh 
hiệu ‘anh, chị’ vô được, và xưng ‘tớ’ cho thân 
tình ấm áp. Xin quý chư vị miễn chấp.

Kính,

TD

---------------------

Chào mừng Hội Nghị 
và Trưng Cầu Dân Ý thành công
 

Trưng Cầu Dân Ý đại thành công
Anh chị khổ cực, ‘tớ’… lông bông
Trong lòng thấp thỏm mong xuông sẻ
Ngại hỏng kỹ thuật rất uổng công.

 Linh, Hải ‘em xi’ có pro không?
Nhã, Phúc, Anh, Hưng khá nhọc lòng
Oanh… vàng thỏ thẻ welcome hót
Hội Nghị Bàn Tròn dậy bể Đông.

 Việt cộng phen này trúng… cà nông
Trung cộng xem ra cũng phập phồng
Hàng triệu dân Việt vung tay ký
Quắc mắt Chệt cút khỏi Biển Đông.

Kìa bức  dư đồ rách tứ tung
Già, trẻ, nữ, nam quyết chung lòng
Dựng xây tiểu quốc thành cường quốc
Minh châu Đại Việt rực trời Đông.

 
Tú Dza LV
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Người tù lính mịt mùng đời cải tạo 
Thì gia đình cũng thảm cảnh lao lung 
Người vợ lính oằn người đời cơm áo 
Nuôi chồng, chăm con, cay nghiệt trùng trùng. 
 
Thương bệnh binh vẫn còn đang điều trị 
Đoạn trường hơn khi quỉ đỏ tràn về 
Từng đoàn người dắt dìu nhau trốn giặc 
Máu lệ tủi hờn nặng bước lê thê. 
 
Họ đổ máu nơi chiến trường hôm trước 
Còn đại bàng, còn đồng đội hậu phương 
Trận hồng thủy cuối tháng tư ập xuống 
Không còn ai, máu vương vải đầy đường (7) 
 
Thê thảm quá phận thương binh ngày đó 
Có những người mang uất hận lìa đời 
Có những người kéo lê thân tàn phế  
như hồn ma còn vất vưởng trên đời. 
 

 
 

 
 
Và còn nữa trùng trùng bao tội ác 
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Mà quỉ đỏ gian ác đã gây ra 
Miền Nam đều trời máu xương nước mắt 
Tội ác mà ...Trời đất chẳng dung tha. 
 
Cải tạo công thương, đổi tiền, đốt sách 
Mỗi việc làm đều có kế mưu thâm 
Mỗi việc làm đều y theo chính sách 
Bóp bao tử, ngu người để trị dân. 
 
Đảng muốn biến dân trở thành súc vật 
Những con thú người chỉ biết miếng ăn 
Nói như vẹt, không tim và không óc 
Cúc cung phục tùng chờ đảng cho ăn. 
 
Đảng sinh ra từ quái thai chủ nghĩa 
Được dựng lên bằng lũ cướp bất nhân 
Lũ khát máu thờ tam vô chủ nghĩa (8) 
Thì lý gì tổ quốc với nhân văn. 
 
Bốn mươi lăm năm của ngày Quốc Hận 
Đã quá đủ rồi mối hận vong thân 
Những tấm lòng son nuốt đời lưu lạc 
Xin hãy chung tay diệt lũ vô thần. 
 
Để giành lại một Việt Nam đạo nghĩa 
mà thay loài cộng phỉ rất tàn hung 
Để giành lại một Việt Nam nhân chí 
mà thay lũ vô nhân quá bạo cường (9) 
 
5. 
Bốn mươi lăm năm miền Nam có đảng 
Ai hèn ai ngụy ai chính ai tà -  
Chế độ giết người Việt gian Cộng Sản, 
hay nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa? 
 
Bốn mươi lăm năm miền Nam có đảng 
Cho hỏi cái đám quỉ đỏ tụi bây: 
Thằng, con nào còn lý tưởng Cộng sản 
Hay sách Mác Lê chôn dưới tượng đài? 
 
Đừng man trá để dấu che tội ác 
Đừng tuyên truyền để hòng tẩy não người 
Quái thai chủ nghĩa giờ thua phân rác 
Thời a còng, sự thật sẽ bày phơi. 
 
Cộng Sản Việt Nam chết rồi chưa chôn 

Mùa đại dịch Covid 19, người ta đã liệt kê 
một số việc nên làm như sau:

• Gọi cho một người thân mà bạn đã không 
nói chuyện trong một thời gian.

• Nói với thành viên trong gia đình rằng bạn 
yêu quý và trân trọng họ như thế nào.

• Pha một tách trà cho người bạn sống cùng.

• Sắp xếp để trò chuyện ảo với người bạn 
quen.

• Giúp làm việc nhà, dọn dẹp.

• Sắp xếp xem phim cùng lúc với bạn bè và 
trao đổi suy nghĩ bằng video viễn liên.

• Nói với người thân rằng bạn tự hào về họ và 
lý do tại sao bạn biết ơn họ.

• Gửi tin nhắn để động viên một người đang 
gặp khó khăn.

• Gửi một câu danh ngôn, trích dẫn tạo cảm 
hứng cho một người bạn.

• Gửi một bài báo, video thú vị cho bạn bè.

• Đóng góp cho các tổ chức từ thiện.

• Đề nghị chia sẻ kỹ năng cho một người bạn 
qua video - bạn có thể dạy guitar, khiêu vũ, 
v.v.

việc 
nên làm
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Chờ đúng lúc để tống về hỏa ngục 
Cùng độc trùng làm người bán linh hồn 
bị hư não, con tim không cảm xúc. 
 
Việt Nam Cộng Hòa chôn rồi chưa chết 
Và sẽ ngàn đời sống với núi sông 
Sẽ có một ngày đội mồ bật dậy 
Diệt cộng tham tàn giải cứu non sông. 
 
hưhao 
April 24, 2020. 
 
Chú thích: 
 
(1) Câu này diển ý từ nhìn nhận của Phó Chủ Tịch nước Nguyễn Thị Doan: “họ ăn của 
dân không chừa thứ gì”. – ‘Ăn’ ở đây được hiểu theo nghĩa ‘ăn cướp’ là đúng nhất. 
 
(2) “Tôi đã khóc ngày 30 tháng 4 75 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ”, trả lời 
của nhà văn Dương Thu Hương dành cho phỏng vấn của Đinh Quang Anh Thái ở Paris 
(https://www.vietthuc.org/toi-khoc-ngay-30-thang-t%C6%B0-75-vi-th%E1%BA%A5y-
n%E1%BB%81n-van-minh-da-thua-ch%E1%BA%BF-d%E1%BB%99-man-
r%E1%BB%A3/) 
 
(3) CNCS là nguyên nhân gây ra cái chết tức tưởi, oan khiên cho hơn 100 triệu con 
người trên khắp thế giới. Vậy thì nhân bản ở đâu với chủ nghĩa này. Vậy thì chủ nghĩa 
này không có lý do nào để tồn tại nữa trong xã hội loài người. 
 
(4) Cả lý thuyết lẫn thực hành, chủ nghĩa CS đã cho thấy rõ đây là cái quái thai của thế 
kỷ 20. Vì nó đã sai be bét ngay từ đầu. Nên nó không thể có lý do nào để cón tiếp tục 
tồn tại ở thế kỷ 21 nữa. Sớm muộn gì thì những chế độ còn lại của chủ nghĩa này sẽ bị 
diệt bởi sức mạnh không thể cản của trào lưu dân chủ tự do, thực sự phục vụ cho phúc 
lợi của con người. 
 
(5) Cướp của: Chính sách đổi tiền, cải tạo công thương nghiệp, lùa dân về kinh tế mới 
để nhà cầm quyền CS dễ bề cướp đoạt tài sản của người dân miền Nam. / Bỏ tù: học 
tập cải tạo, cú lừa khả ố vô nhân của nhà cầm quyền CSVN đối với công cán chính và 
quân đội VNCH. 
 
(6) Bốn mươi lăm năm sau, người Việt (cả hai miền Nam Bắc) vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi, 
bằng cách này hay cách khác: lao động hợp tác, kết hôn người nước ngoài, du học (và 
tìm cách ở lại sau khi học xong; không giống như thời VNCH, hầu hết đều về nước với 
lý tưởng quốc gia phục vụ đất nước), di dân theo diện đầu tư, thùng nhân, valise nhân 
(để đối với bộ nhân, thuyền nhân của 45 năm trước) v.v. Câu nói truyền miệng trong 
người dân: "Nếu cái cột đèn biết đi thì nó cũng bỏ nước ra đi" rồi, sau 45 năm, hôm nay 
vẫn vô cùng chính xác. Và đây chính là tội ác lớn nhất của CSVN đối với đất nước và 
dân tộc VN: triệt đường sống của dân tộc để bán nước cho Trung Cộng. Một đất nước 
mà con người ở đó, từ người giàu đến người nghèo, từ quan chức uy quyền đến người 
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cùng đinh, tất cả đều muốn tìm đường từ bỏ thiên đường CS thì còn ai ở lại, nối chí tiền 
nhân, để thật sự giữ nước và dựng nước? 
 
(7) “… Thảm họa gì đã đến với các thương bệnh binh còn đang điều trị, khi giặc về? Có 
ai cầm được nưóc mắt trong cảnh đoạn trường máu lệ, khi từng đoàn thương binh, nối 
gót đắt dìu ra cổng. Người sáng giắt kẻ mù, kẻ bị thương nhẹ cõng người trọng bệnh. 
Khắp lối ra vào, máu me vương vãi với nước mắt đoanh tròng của những nạn nhân bị 
bỏ rơi, không đại bàng, chẳng đồng đội và cũng hết hậu phương.Một số chết vì vết 
thương quá nặng, số khác sống trong cảnh tàn phế vĩnh viễn, vì vết thương không được 
tiếp tục điều trị. Đời thê thảm quá, cũng may lúc đó quanh họ, còn có những cô gái bán 
phấn buôn hương ở Ngã ba Chú Iá, Gò Vấp, những người xích lô ba gác, kẻ cho tiền, 
người giúp công, đưa hết những bệnh nhân xa xứ, tới bến xe về quê sống tiếp kiếp lính 
bèo …” (Trích  https://www.nguoi-viet.com/newarticle/Khong-quen-than-phan-nguoi-
thuong-phe-binh-VNCH-2739/amp/ ). 
 
(8) Tam vô chủ nghĩa = Vô gia đình, vô tồ quốc ,vô tôn giáo (vô thần) 
(9) “Đem đạo nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo” – Nguyễn Trải. 

Danh ngôn về cái xấu của Cộng Sản
Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập lấy bớt phần ăn của 
người ốm. Nhưng đây lại là cách suy nghĩ của chủ nghĩa xã hội – Khuyết danh

Ở xứ tư bản, mọi người giàu nghèo một cách bất công, nhưng ở xứ chủ nghĩa xã hội mọi người đều nghèo 
một cách công bằng – Khuyết danh

Chế độ dân chủ tìm sự công bằng trong tự do, chủ nghĩa xã hội tìm công bằng trong sự gò bó và nô lệ – 
Alexis de Tocqueville

Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự 
ghen tị – Winston Churchill.

Người cộng sản là người đọc Marx và Lenin. Người chống cộng sản là người hiểu Marx và Lenin – Ron-
ald W. Reagan

Chủ nghĩa cộng sản không thành công được vì ai cũng muốn quyền tư hữu – Frank Zappa

Kiểm soát của cải là kiểm soát sự sống – Hilaire Belloc

Dân chủ sẽ ngưng tồn tại khi bạn lấy tài sản của người đi làm để chia bớt cho người không muốn đi làm – 
Thomas Jefferson

Nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, tại sao nhà cầm quyền cộng sản phải xây dựng những bức tường để 
giữ người dân lại và cho công an bắt buộc mọi người im lặng? – Ronald Reagan

Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: Thiên đường - nơi mà không cần nó; và địa ngục - nơi mà 
đã có nó – Ronald Reagan
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Tánh, Linh Mục Phan Văn Lợi, Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa đã chia sẻ, 
cảm ơn và ủng hộ đồng bào trong buổi biểu tình qua hệ thống viễn liên. 
Rất tiếc do bị canh gác nghiêm ngặt cũng khi khó khăn về kỹ thuật, 
ông chánh trị sự đạo Cao Đài Hứa Phi và đại diện Phật Giáo Hòa Hảo 
Lê Văn Sóc cũng như vài vị đại diện khác đã không thể gởi lời chia sẽ 
trong ngày tổng biểu tình.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam - Ủy Viên Vận Động Quốc Tế ở Paris - 
Pháp, anh Nguyễn Văn Bon, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do 
Liên Bang Úc Châu cũng đã gởi lời chia sẻ đến các đồng bào trong 
cuộc tổng biểu tình tại Ottawa. Các em giới trẻ cũng đã mạnh mẽ lên 
tiếng cho quê hương.

Trong ngày biểu tình này, Thỉnh Nguyện Thư xin chính phủ Canada 
trừng phạt Công An CSVN theo luật Sergei Magnitsky cũng đã được 
nhiều người ký tên.

Đây là một buổi biểu tình khí thế hơn, nức lòng hơn trước đây và 
xảy ra cùng lúc ở nhiều nơi khác nhau, nói lên quyết tâm vì đất nước 
của con dân Việt Nam dù trong hoàn cảnh nào. Chúng ta cần tiếp tục 
lên tiếng cho quê hương mau qua khỏi vận nước điêu linh, không bị 
chìm trong hiểm họa mất nước trong tay Tàu Cộng và bị đồng hóa.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần đoàn kết, chung lòng để góp phần cho 
ngày quê hương Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Toàn vẹn lãnh thổ.

Tin: Nguyễn Ngọc Duy Hân -  Hình ảnh: Báu Chính, 
Trần Văn Cương, Roger Trung Trương

Cùng với đồng bào Việt Nam trong nước và khắp thế giới (như 
Úc Châu, Nhật Bản, Pháp, Đức, Na Uy, nhiều tiểu bang bên Hoa 

Kỳ... ) đồng loạt lên án Cộng sản Việt Nam bán nước qua việc thành lập 
"Đặc Khu" cho mướn đất, và việc dập tắt tiếng nói của người dân qua 
luật “An Ninh Mạng”, các Tôn giáo, Hội đoàn, Cơ quan Truyền thông 
và Đồng hương nhiều nơi đã cùng quy tụ về trụ sở Quốc Hội Liên Bang 
Canada để lên tiếng cho chính phủ và người dân Canada thấy rõ bộ mặt 
gian xảo, tàn ác của tập đoàn bán nước hại dân Cộng sản Việt Nam. Sau 
đó mọi người đã lên án Tàu Cộng xâm lược VN tại tòa đại sứ Trung 
Cộng ở Thủ đô Ottawa và cùng đến địa điểm thứ ba là tòa đại sứ VC để 
biểu tình, tuần hành.

Chương trình buổi Tổng biểu tình 3 nơi diễn tiến rất tốt đẹp từ 12 giờ 
trưa đến 4:30 giờ chiều Thứ Bảy 7 tháng 7, 2018 với khoảng 1000 người 
tham dự tại Ottawa, Canada. 

Ban Tổ Chức gồm có Liên Hội Người Việt Canada và 33 hội đoàn 
khắp nơi, đặc biệt các vị ở xa như Kentucky-Hoa Kỳ, Úc Châu hay người 
khách du lịch đang sống tại Việt Nam cũng đã có mặt. Các thành viên 
của Liên Hội Người Việt Canda như Sherbrooke, Edmonton, Saskatoon, 
Calgary, Montreal …. cũng tham dự trực tiếp hoặc gián tiếp qua hệ 
thống viễn liên. Ông Bà Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải cũng đã hiện 
diện và đã ký giấy bảo trợ xin phép để ban Tổ Chức được tiến hành các 
nghi thức ngay tại tiền đình Quốc Hội Canada. Đại diện các Tôn giáo, 
hội đoàn đã lần lượt phát biểu, nói lên quyết tâm.

Qua sự kết hợp của hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, 
đại diện Hội đồng Liên Tôn tại quê nhà như Hòa Thượng Thích Không 

Hình ảnh Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt 
và các Hội Đoàn Toronto



Liên Hội Người Việt Canada 134



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 135

    Khi nghe bạn nói, tuần này, thằng 
Thắng, thằng Mai...ra tù. Là chính 
bản thân Tuấn đến đón về nhà mình 
hay nhờ bạn đi đón.

    - Tao cũng không giầu có gì, 
nhưng hãy về sống với vợ chồng 
tao một thời gian, cùng làm việc 
với anh em; có rau có cháo, đều 
chia nhau. Nếu thích thì ở lại, còn 
có ý hướng riêng thì mày cứ tự do 
quyết định. Tao sẽ giúp mày, trong 
khả năng cuả tao.

   Lúc đầu, khi mới mở nhà hàng, 
khách rất ngại khi vào tiệm cuả họ. 
Vì người phục vụ, cho đến đầu bếp, 
toàn săm trổ đầy mình. Họ sợ rằng: 
Bát phở 10.000 đ, họ đòi bao nhiêu 
cũng phải trả. Ai dám cãi với dân 
anh chị, bặm trợn như vậy!

   Tuấn yêu cầu mấy ông bạn, nên 
mặc sơ - mi dài tay, và cách ăn nói 
cũng nên lịch sự hơn. 

    Dần dần, tiệm ăn đông khách và 
thành công không ngờ. Đến mức, 
xe khách thả khách ở bến xe, có 
nhiều tiệm ăn gần kề, mà khách 
không ăn, lại đi một quãng khá 
xa để ăn ở tiệm CÁC CHÚ SĂM 
TAY. Không ai nhắc tới tên tiệm là 
HOÀN LƯƠNG nữa.

    Trong số bạn anh, Tuấn đã giúp 
vài người có vợ, có chồng và cuộc 
sống ổn định. Họ mua đất gần nhà 
Tuấn, ở quây quần với nhau, như 
anh em trong một gia đình. Sáng 
sớm, nhìn mấy ông bạn, chở con đi 
học, đưa vợ đi làm, thật tận tụy và 
trá́ch nhiệm. Không ai có thể nghĩ 
họ đã từng là dân chọc trời, khuấy 
nước. Coi mạng sống cuả mình, 
nhẹ như lông hồng. Nhiều lúc nhìn 
họ, Tuấn ứa nước mắt.

    Một hôm, Tuấn nói chuyện với 
vài chiến hữu cuả mình:

    - Tôi có một ý thế này. Gần đây, 

và chị Hương. Tuấn đã có một thời 
vào tù ra khám, trấn lột, đâm chém 
người cũng như đối thủ trong thế 
giới xã hội đen, không gớm tay, để 
tồn tại. Giờ Tuấn là một người đàn 
ông khoảng 50.

   Trong những ngày cuối cùng, 
trước khi ra khỏi trại giam, anh đã 
gặp một mục sư. Họ nói chuyện 
với nhau về rất nhiều vấn đề trong 
cuộc sống, về tương lai sau khi trở 
lại cuộc sống hoàn lương. 

    Giờ Tuấn đã là một chủ tiệm ăn 
thành đạt, và có vài dẫy nhà trọ cho 
những người nghèo thuê.

    Điều ân hận nhất, làm Tuấn day 
dứt tâm can anh mãi là : Khi mẹ 
chết vì ung thư, trong cơn đau cùng 
cực, mẹ luôn nhắc tới anh - thằng 
con tháo vát, thông minh nhất nhà, 
chỉ vì đua đòi chúng bạn mà giờ 
đây đang sống khổ sở nơi hang sơn 
cùng cốc. Bà chỉ ước ao, trước khi 
chết, bà được gặp mặt thằng con; 
đã có thời, là niềm hy vọng và tự 
hào cuả bà. Trước khi chồng mất, 
ông có dặn bà cố gắng nuôi thằng 
Tuấn nên người. 

    Giờ làm lại cuộc đời. Tuấn đã 
nhận vào làm cho nhà hàng cuả 
anh, toàn là những người đã từng 
sa chân vào tù tội. Tuấn tin ở những 
người bạn này. Khi còn trong giới 
giang hồ, họ không từ một thủ đọan 
nào để kiếm tiền. Để cố vươn lên 
trong xã hội bằng mọi giá.

    Một điều, Tuấn thấy được trong 
những người Tuấn còn giữ liên 
hệ và giúp họ vượt qua khốn khó, 
sau những năm tháng dài tù tội là: 
Họ còn có cái nghĩa hiệp cuả giới 
giang hồ, sống chết có nhau. Tất cả 
bạn cuả Tuấn, chưa bao giờ trấn lột 
người thân cô thế cô. phần lớn, họ 
bị bần cùng hoá, bị trói chân , trói 
tay; tức nước vỡ bờ, nên họ làm 
liều.

KHI CÁC NGƯƠI BUỘC Ở DƯỚI 
ĐẤT, CHA TA Ở TRÊN TRỜI 
CŨNG SẼ BUỘC, CÁC NGƯƠI 
CỞI Ở DƯỚI ĐẤT, CHA TA TRÊN 
TRỜI CŨNG SẼ CỞI CHO CÁC 
NGƯƠI - < Kinh Thánh >.

      
TẤM 
LÒNG 
HOÀN 

LƯƠNG

Mỗi chiều thứ ba và thứ bẩy, 
quãng năm giờ chiều, trước 

cửa căng tin nhà thương K- Hà nội; 
lại có một chiếc xe mầu đen bóng 
đậu ở đó. 

  Một nhóm bốn người săm trổ đầy 
mình nhanh chóng xuống xe, khuân 
một thùng nhựa cách nhiệt lớn đặt 
lên bàn. Đó là thùng cháo từ thiện 
dành cho những bệnh nhân ung thư 
và người nhà họ. Những bệnh nhân 
nghèo, từ xa tới Hà Nội, để nhận sự 
chữa chạy. 

   Bất kỳ ai có việc đi qua nhà thương 
K cũng đều muốn đi nhanh, bởi nơi 
đây, chỉ dành cho những bệnh nhân 
hầu như đã ký tên vào cửa tử.

   Ngoài cổng nhà thương, cũng 
như trên các hành lang. Từng nhóm 
người mặt mày hốc hác, cằn cỗi; 
trên mặt đầy những lo lắng buồn rầu 
và tuyệt vọng lô nhô, đứng ngồi.

   Thường trong nhóm người săm trổ 
đó, có một cặp vợ chồng. Anh Tuấn 
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Lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. 
Tao trông bà tội nghiệp quá, bảo 
: Không mất tiền, bà cứ tự nhiên 
mang về phòng mà ăn với con. Mắt 
bà đỏ hoe, đưa vạt áo chùi mắt, run 
run cảm ơn tao. Mẹ kiếp, bà trông 
giống bà già tao quá! Tao cũng rớt 
nước mắt. Tao bảo bà: Đừng cảm 
ơn tôi, cảm ơn thằng Tuấn , bạn tôi. 
Lần sau, mày đi phát cháo nhớ. Tao 
chúa ghét cái kiểu : CỦA NGƯỜI, 
PHÚC TA. Nhưng thú thật với 
mày, giờ tao cũng cảm thấy vui 
khi nghĩ về bà già tao, khi chết bà 
không gặp được tao. Thằng con 
trời đánh, làm bà chết sớm. Nhưng 
giờ, tao làm việc này, bà có chứng 
kiến, chắc bà cũng đỡ buồn vì tao.

   - Mày hôm nay ăn gì mà nói nhiều 
vậy ? Hả thằng cóc mở miệng ?

   - Mày không biết con vợ tao, giờ 
mê tao, vì tao tặng nàng bài thơ con 
cóc hả ? 

   - Hùng à, tao rất khoái con người 
cuả mày bây giờ. Tí nữa, xong việc, 
ghé tao. Tao có mua vài cái cặp 
sách mới cho con tao và con mày 
và vài anh em. Thằng con mày, mới 
năm tuổi, mà hỏi tao những câu rất 
thông minh. Hãy làm cái gì đó, để 
lại cái nghiệp tốt cho chúng nó.

   - Ừ, tao sẽ dẫn thằng con tao, đi 
phát cháo cùng với tao. Cho nó biết 
nghĩ tới người khác. 

   - Tao dành cái cặp sách mầu xanh 
dương cho con mày. 

   - Sao ông biết con tôi thích cái 
mầu đó?

   - Thì mày vừa nói câu gì? Có phải 
câu : CHO NÓ BIẾT NGHĨ TỚI 
NGƯỜI KHÁC phải không ?

   - Tiên sư mày, ông không thể cãi 
được với mày.

   

    Đang giao dịch với khách, Tuấn 
nhận được Phone từ Hùng:

    - Alô, Tuấn hả. Có một con bé, 
nó cứ thập thò định đưa cái hộp 
đựng cháo ra cho tao múc cho nó, 
rồi lại thôi. Nó có vẻ sợ tao. Tao 
nói: Này, Tôi có phải thằng giết 
người đâu mà cô sợ tôi vậy? Đ... 
mẹ, có ăn không? Đưa cái hộp đó 
đây tao múc cháo cho. Nó liền ù té 
chạy. Thế có điên không chứ.

    - Ông Hùng à, tôi đã nói với 
ông rồi. Hãy quên các từ Đ..đi, nói 
năng cho tử tế chút được không? 

Cuả cho không bằng cách cho. Ông 
làm tôi buồn về ông năm phút. Ông 
bảo ông không muốn con ông có 
cuộc sống như ông, thì nó bắt đầu 
từ ngay ngôn từ cuả ông...

   - Ừ nhỉ, mẹ kiếp, tao cứ quên , 
quen miệng; tiên sư thằng tao, he 
he he.

   - Phát cháo sắp xong chưa?

   - Vô cùng đắt hàng ! Có một bà 
già mới đưa con bị ung thư mắu 
đến đây. Lần đầu nghe có cháo từ 
thiện. Đi lấy. Tao múc cháo cho bà, 
bà nưả muốn đi, nửa muốn trả tiền. 

có chi nhánh nhà thương K, chuyên 
nhận những bệnh nhân ung thư, gần 
đất xa trời. Tôi cũng mất bà già vì 
ung thư, còn mấy ông cũng mất 
cha, mẹ, khi còn trong tù. Những 
thằng đàn ông như tụi mình cũng 
thấy buồn lòng khi nghĩ lại. Giờ tôi 
nghĩ mình hãy làm một điều gì hữu 
ích, cho người khác, đang ở trong 
hoàn cảnh khốn cùng. Hôm qua, tôi 
ghé thăm nhà thương K. Bệnh nhân 
cũng như người nhà họ, nghèo lắm. 
Họ nằm vạ vật dưới đất, đói khát, 
thậm chí người nhà nhịn đói, để 
dành tiền thuốc cho con chắu họ.... 
Tuấn không ngờ, anh em ủng hộ ý 
tưởng đó hết mình.

    - Tôi cũng đã phải vào đó thăm 
bà con bên vợ tôi. Dân có tiền, có 
chức, được phòng riêng, y tá, bác sỹ 
chăm nom, hỏi han như họ mới là 
người. Còn dân nghèo từ nơi xa tới, 
hai người chung một giường, nằm 
tráo đầu nhau. Nhìn họ trong cơn 
đau ung thư, mẹ kiếp, tao là thằng 
tim đá, mà còn rớt nước mắt. Xã hội 
khốn nạn. Kẻ ăn không hết, người 
lần không ra. Tao ủng hộ cả hai tay. 
Hùng, dù mặc áo dài tay, nhưng 
cũng không che được các dấu săm 
trên các ngón tay, và cổ phẫn nộ nói.

    Lúc đầu, họ phải đi các phòng, gọi 
mọi người xuống ăn. Nhiều người 
rất đói, muốn xuống nhận cháo từ 
họ, nhưng khi trông thấy mấy chú 
săm trổ cũng sợ. Sự nghèo khó́, đói 
khát, thiếu thốn rồi cũng khiến họ 
vượt qua các sợ hãi ban đầu. Bệnh 
nhân, người nhà bệnh nhân, giờ 
ai cũng nói : Chỉ mong chóng đến 
chiều thứ ba và thứ bẩy, để được 
ăn cháo cuả mấy chú SĂM TRỔ là 
ngon nhất. Bây giờ ra ngoài ăn, đắt 
đỏ lắm.

    Thường thì Tuấn đi cùng vợ, phát 
Cháo cho mọi người. Một hôm, vì 
bận việc gì đó, anh không đi được. 
Hùng thay anh làm trưởng nhóm.
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nhiều người đang chờ món CHÁO 
CUẢ MẤY CHÚ SĂM TRỔ. Món 
cháo ngon nhất như họ nói.

    Mọi thứ đã sẵn sàng. Hương cùng 
bà bạn ra cửa nhà đứng chờ chồng 
và mấy người bạn về. Nắng hè rực 
rỡ trên phố phường. Hàng cây bàng 
lăng đang tràn đầy những cụm hoa 
tím ngát, dọc con phố.

   Chị cảm thấy yêu cuộc sống hơn, 
và yêu chồng hơn bao giờ hết. 
Dĩ vãng những ngày xưa đi thăm 
chồng tù tội, và đối diện với một 
cuộc sống không lối thoát đã trôi 
xa, như một cái bóng mờ. Mọi sự 
xẩy ra như trong mơ. Chị không 
bao giờ dám tưởng tượng, đời hai 
vợ chồng sẽ có ngày hôm nay. 
Đúng, chỉ cần mình có một tấm 
lòng.

   Mặt trời cứ hào phóng tuôn tràn 
sức sống xuống vạn vật. Những 
hàng bàng lăng tím, cũng thi nhau 
khoe sắc tím, là mầu cuả sự yêu 
thương, cuả lòng thủy chung .

   Người ta nói: Khi bằng lăng trổ 
hoa nhiều như vậy, nó thường báo 
điềm tốt lành, an bình cho người 
dân.

      Đức Hoàng

có nói không : Khi cánh cửa này 
đóng, thì Chuá lại mở cánh cửa 
khác ra cho mình. Con không lo sợ 
về bệnh tật cuả con đâu. Khi nào 
Chuá đón con về là con về. Vừa 
rồi, một nhóm anh chị, đã đến đây 
cầu nguyện cho con. Chúa không 
để cho mẹ con mình đói đâu mẹ à.

     Trên bếp lò. Nồi cháo từ thiện 
đang sôi. Chị Hương và người bạn 
đang tước những mảnh thịt nạc từ 
các vỉ sườn đã nấu chín nhừ, thả 
vào nồi cháo. Mùi nước dùng, mùi 
hành, hạt tiêu, bốc lên thơm ngào 
ngạt. Hai người đàn bà nhanh tay 
làm việc. Thỉnh thoảng, con bé con 
cuả Hương  chạy vào, cũng xé thịt 
giúp mẹ, giúp cô; nhưng nó chỉ 
làm bận chân họ thêm. Bà bạn cứ 
đuổi con bé ra ngoài cho mẹ  làm. 
Nhưng Hương bảo : Cứ để cho nó 
chạy ra chạy vào. Nó sung sướng 
được giúp mẹ, và quan trọng là, 
để nó biết, mẹ và cô đang làm cái 
gì, và cho ai. Hy vọng khi nó lớn, 
nó cũng biết nghĩ tới tha nhân. Hai 
người vừa làm vừa nói chuyện, 
công việc tiến triển rất nhanh.

    Chỉ còn một tiếng nữa là Tuấn và 
Hùng cùng hai người bạn tù ngày 
nào, sẽ giao tiệm ăn cho Hương 
và mang NỒI CHÁO TỪ THIỆN 
tới nhà thương. Họ rất vui, vì biết 

   Sáng sớm, Hương, vợ Tuấn đã 
cùng chị bạn, đi chợ. Chị chọn 
xương, sườn, và hành tươi cho nồi 
cháo từ thiện.

   - Này bà Hương, cháo muốn 
ngon, phải có chút gạo nếp, nó mới 
sánh và thơm.

   - Tôi nghĩ tới điều đó rồi. Nhưng 
những người đang chữa ung thư, đa 
số phải qua giải phẫu. Họ phải kiêng 
cuả nếp, dễ tạo mủ vết thương. Nên 
mình tránh, không được để có một 
hạt gạo nếp nào trong nồi cháo. 
Hương vưà nhanh tay chọn sườn, 
vừa nói với bạn.

   - Ừ nhỉ , tôi không nghĩ ra điều 
đó. Không hiểu sao, gần đây, tôi 
háo hức đi chợ với bà. Nhìn những 
người bệnh, tôi như được thêm sức, 
để cố giúp họ.

       - Mẹ ơi, sao mắt mẹ đỏ hoe thế?

    - Trên đường tới đây, em nó đang 
lái xe máy, chẳng biết từ đâu ra, hai 
tay công an giao thông, chặn xe nó 
lại. Họ đọc luật này, luật kia, làm 
mẹ ù cả tai. Họ đòi phạt tiền, đòi 
mang xe về bót. Mẹ phải lạy van 
mấy ông đó, phải đút cho họ tiền, 
họ mới cho đi. Thế là mẹ phải nhịn 
ăn, để ở đây trông con rồi. Mà đã 
hết đâu. Bố con đang phải đi theo 
kiện cáo lên toà, vì vườn nhà mình, 
bị xén mất một nửa, trong quy 
hoạch sân gôn gì đó. Của hương 
hoả, nhiều đời nhà mình, nay nguy 
cơ mất trắng. Nó trả cho ít tiền bồi 
thường, chả mua được cái gì. Lòng 
mẹ như xé làm đôi. Một nửa ở đây 
với con, một nửa ở nhà, không biết 
bố lo làm sao?

   - Thôi mẹ ạ, mình cứ giao số 
phận cho CHÚA. Vả lại, chiều nay, 
chiều thứ bẩy, ở đây, có phát Cháo 
từ thiện, cuả các chú SĂM TRỔ, 
ngon lắm. Mẹ con mình không sợ 
đói tối nay đâu. Mẹ nhớ mục sư 
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GIÀN BẦU TRONG VƯỜN 
 
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon
Dẫu đi khắp nước cùng non
Không đâu như cái vườn con sau nhà 
Bình minh cho tới chiều tà
Luống hoa em dựng, bắc qua giàn bầu
Gót son, em chạy trước sau
Nhìn hoa  sâu đục, khiến đau lòng nàng
Thôi đành liếc mắt  nhìn sang
Giàn bầu sẽ giúp EM - CHÀNG  bên nhau
Ngày ấy sẽ đến thật mau
Rồi ta sẽ lại chung nhau câu hò
Trời nóng, gió rát chẳng lo
Canh bầu, tôm thẻ, ta so đũa vàng
Ngồi đây, em thưa với chàng
Em  vui, anh sẽ dịu dàng khen: NGON !
Khi vui nước nước  non non
Giàn bầu xanh mát , EM - CHÀNG còn nhau.
 
Đức Hoàng
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Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục gia 

tăng bạo lực, công khai đàn áp dân chúng 
qua các vụ xử án vô nhân đạo đối với Mẹ 
Nấm, chị Trần Thị Nga.... là những người 
bảo vệ Nhân Quyền tại Việt Nam. Mới đây 
CS cũng đã bắt một số đông các nhà hoạt 
động Dân chủ trong nước như Nguyễn Bắc 
Truyển, Trương Minh Đức, Lê Đình Lượng, 
Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, 
Nguyễn Trung Trực... để trấn áp sự chống 
đối của người dân.

Trong khi đó dưới sự nhu nhược của nhà 
cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, Trung Cộng 
đã đem tàu chiến áp lực CSVN chấm dứt 
giàn khoan dầu của Tây Ban Nha trong lãnh 
hải Việt Nam, các tàu đánh cá của dân ta vẫn 
luôn bị bắn, bị đe dọa, dân oan liên tục bị 
cướp đất... 

Để hợp sức với đồng bào trong nước và 
lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 
người Việt khắp thế giới đã có những buổi 
biểu tình, thắp nến như tại Na Uy, London - 
Anh Quốc, Cộng Hòa Liên Bang Đức tại Bá 
Linh, nước Úc, Nhật Bản, các tiểu bang tại 
Hoa Kỳ.... 

Riêng tại Canada, Liên Hội Người Việt 
Canada (Vietnamese Canadian Federation) 
đã phối hợp với nhiều hội đoàn tại Toronto, 
Ottawa, Montreal và các vùng phụ cận cùng 
lên tiếng trong buổi Biểu tình & Tuần hành 
trước Tòa Đại sứ CSVN ở thủ đô Ottawa từ 
12 giờ đến 2 giờ trưa ngày Chủ Nhật 20-08-
2017 vừa qua. Đặc biệt có sự hiện diện của 
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải.

Trước sự việc vi phạm Nhân Quyền và 
hành động coi thường Pháp Luật Quốc Tế 
ngày càng trắng trợn của nhà cầm quyền Việt 
Nam chúng ta bắt buộc phải có thái độ, tiếng 
nói. 

Tại quê nhà, thành viên của Hội Anh Em 
Dân Chủ, Phong Trao Lao Động Việt và 
nhiều nhóm Xã Hội Dân Sự cũng đã lên 
tiếng, đòi hỏi nhà nước Việt Nam trả tự do 
vô điều kiện cho những Tù Nhân Lương Tâm 
bị bắt giữ, hành hạ một cách tùy tiện. 

Buổi biểu tình và tuần hành đã diễn ra rất 
khí thế, tốt đẹp, góp phần với người Việt 
khắp nơi ghi thêm trang sử tranh đấu cho quê 
hương. Chúng ta luôn quyết tâm đoàn kết và 
tiếp tục làm việc mạnh mẽ hơn để ngày vinh 
sáng mau tới.

biểu tình 
và tuần hành 

Ottawa
Chủ Nhật 20-08

Hình ảnh Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt và các Hội Đoàn Toronto
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 Khi lòng ta bình lặng
Bão tan trời yên ắng
Mà lòng lại nổi giông.

Mọi thứ tựa hư không 
Có không hay còn đó ?
Vô thường luôn tự nhủ
Có có lại không không.

Giữa buổi hội người đông
Mà sao lòng cô quạnh
Trong cô đơn tịch lặng
Mà xao động niềm vui.

Dù giông bão sụt sùi
Cây gãy cành nghiêng đổ
Rồi cũng qua giông gió
Mầu xanh lại lên ngôi.

Xanh trong mắt em ngời
Xanh trong mây trong cỏ
Xanh mát con suối nhỏ 
Xanh mầu xanh bình yên. 

Hoàng Đức

BÌNH YÊN 
VÀ BÃO
Anh đang ngồi lặng yên
Mà biển lòng xao động
Mắt nhìn trong vô định
Mà thật nhìn một nơi.

Có những chiều chơi vơi
Mà lòng chìm mầu tối
Khi hoàng hôn đỏ ối
Mầu lam chiều lên ngôi.

Em có nghe xa xôi
Gió ngàn đang hú gọi
Tiếng đại ngàn rung thổi
Núi vẫn ngồi trầm tư.

Bão là thực hay hư? 



Liên Hội Người Việt Canada 142 1 
 

Liên Hội Người Việt Canada 

 

Vietnamese Canadian Federation 
Fédération vietnamienne du Canada 

 
Suite 1 - 885 Somerset St. West, Ottawa, ON  K1R 6R6 CANADA 

Tel.: (613) 230-8282, Fax: (613) 230-8281, Email: VCFOttawa@gmail.com 
Ngày 1 tháng 7 năm 2016, 

Kính gởi: 
- Quý Chủ tịch các hội thành viên của Liên Hội Người Việt Canada 
- Ban Cố Vấn Liên Hội Người Việt Canada 
- Ban Giám Sát Liên Hội Người Việt Canada 
- Cùng các hội đoàn, đoàn thể, thân hào, nhân sĩ trong cộng đồng người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 

v/v:  Tham dự Buổi Điều Trần về Nhân Quyền tại Liên Hiệp Quốc 17/6/2016 và Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 
18/6/2016 tại thành phố New York, Hoa Kỳ. 

Kính thưa quý vị, theo thư mời của Ban Tổ Chức Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 17 tại New York của 
Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, chúng tôi đại diện cho Liên Hội Người Việt Canada gồm có: 

- Trần Văn Đông - Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada 
- Lily Thúy Lê - Chủ Tịch Hội Người Việt Edmonton 

đã đến tham dự Buổi Điều Trần về Nhân Quyền cho Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 17 tháng 6 năm 
2016, và Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 18 tháng 6 năm 2016 tại thành phố New York, tiểu bang New York, 
Hoa Kỳ. 

Vào 10 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm 2016 phái đoàn chúng tôi gồm có các đại diện cho Cộng Đồng Người Việt 
Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Liên Hội Người Việt Canada,  Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh 
Tây Ninh Hải Ngoại và các nhân sĩ đã có mặt trước trụ sở Liên Hiệp Quốc để vào tiếp kiến, trình bày về vi phạm 
nhân quyền, đàn áp tôn giáo, và thảm họa môi trường tại ven biển miền trung Việt Nam. 

Buổi sáng chúng tôi chia làm 2 phái đoàn để vào văn 
phòng Liên Hiệp Quốc và văn phòng  Đại Sứ Hoa Kỳ 
tại Liên Hiệp Quốc.  Vì cả 2 văn phòng đều hẹn cùng 
giờ là 11:00 AM. 

H1. Từ trái sang phải: Đứng:  Ô.  Cao Xuân Khải - Phó 
Chủ Tịch Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Phong Trào 
Yểm Trợ Tự DoTôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Ô. 
Lê Văn Đạo 
Ngồi:  Nhà Biên Khảo Lịch Sử Phạm Trần Anh; Cô. Lily 
Thúy Lê - Chủ Tịch Hội Người Việt Edmonton, Canada; 
Cô. Ann Phạm – Calgary, Canada (Sinh Viên Luật 
Khoa tại New York, USA); Ô. Trần Văn Đông - Tổng 
Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada; Ô. Sinh Cẩm 
Minh - Trưởng Ban Ngoại Vụ Liên Hiệp  Hội Thánh Em  

 

Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt
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H2. Ô. Trần Văn Đông - Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada và Bác Sĩ Võ Đình Hữu - Chủ Tịch Hội 
Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New 

York chuẩn bị cho buổi điều trần. 

H3. Từ Trái sang phải: PTS. Trần Viết Hùng, TTK. Trần Văn Đông, Bs. Võ Đình Hữu, và các thành viên 
của Liên Hiệp Hội Thánh Em (CTS. Trần Quang Sĩ, PTS. Trương Sơn, và cô. Nguyễn Loan)  

 

Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt
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Buổi chiều lúc 2:00 giờ chúng tôi tiếp tục vào Tòa Đại Sứ của Canada tại Liên Hiệp Quốc.  Sau khi nghe chúng 
tôi trình bày về đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và môi trường bị ô 
nhiểm trầm trọng ở ven biển miền trung Việt Nam, Bà Kaitlyn Pritchard – Second Secretary (Human Rights and 
Humanitarian Affairs) cảm thấy rất vui với buổi nói chuyện, và bà hứa là sẽ quan tâm hơn và tiếp tục theo dõi 
để có thể giúp chúng ta. 

 

H5. Phái đoàn tiếp kiến Văn Phòng Đại Sứ Canada tại Liên Hiệp Quốc, New York, USA 17-6-16. 

Từ Trái sang phải:  cô. Nguyễn Loan, CTS. Trần Quang Sĩ, PTS. Trần Viết Hùng, Ô. Sinh Cẩm Minh, Cô.Tara Thu 
Nguyễn - Phó Chủ Tịch CĐNV New York, Bà Kaitlyn Pritchard – Second Secretary (Human Rights and 
Humanitarian Affairs), Cô. Lily Thúy Lê - Chủ Tịch Hội Người Việt Edmonton, Cô. Trần Liên Hoa Vertu,  

Ô. Trần Văn Đông - TTK. Liên Hội Người Việt Canada, và Ô. Lê Văn Đạo 

H4. Ô. Trần Văn 
Đông - Tổng Thư 

Ký Liên Hội 
Người Việt 

Canada và Cô. 
Lily Thúy Lê - Chủ 

Tịch Hội Người 
Việt Edmonton, 

Canada bên 
trong Văn Phòng 

Đại Sứ Mỹ tại 
Liên Hiệp Quốc 
ngày 17-6-16,  
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Ngày 18 tháng 6 năm 2016 trên đại lộ 6 Avenue of America từ đường 43 đến 57 của New York city, rừng cờ 
vàng 3 sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa tung bay phất phới trên nền trời xanh của xứ sở tự do Hoa Kỳ.  Đã 41 
năm nhưng cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chúng ta vẫn luôn xem trọng việc bảo tồn văn hóa để đem lại 
vinh dự cho dân tộc Việt Nam.  Ngày Diễn Hành Văn Hóa đã quy tụ các cộng đồng người Việt trên khắp Hoa Kỳ, 
Canada và các nơi khác trên thế giới.  Năm nay diễn hành văn hóa Viêt Nam lấy tên là “Đạp Làn Sóng Dữ” như 
câu nói của Triệu Nữ  "Tôi muốn cỡi gió dữ, đạp sóng cuồng, chém tràng kình Đông Hải, quét bay giặc nước, 
cứu dân khỏi nỗi lầm than, chứ không chịu bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tì thiếp người ta". 

Gồm có 3 xe hoa, xe hoa chính với chủ đề là Bà Triệu Thị Trinh, một người nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam 
đầy khí thế dũng mãnh, khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xăm phương bắc, xe hoa thứ 2 là Thương Về Việt 
Nam, nói lên sự thương nhớ của những người con viễn xứ,  không quên được người dân đang gánh chịu đau 
thương vì môi trường bị nhiễm độc làm cá chết tại ven biển miền trung nước Việt, và sự đọa đày của cả một 
dân tộc Việt Nam trong chế độ bạo tàn của giặc cộng phi nhân,  xe hoa thứ 3 là của Liên Hiệp Hội Thánh Em và 
Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại, nói lên sự tự do tôn giáo trên đất nước Hoa Kỳ. 

 

H6. Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Liên Hội Người Việt Canada và các nhân sĩ 
trong các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ về tham dự Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York ngày 
18-6-2016 
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H7. Ô. Trần Văn Đông - Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada và cô. Lily Thúy Lê - Chủ tịch Hội Người Việt 
Edmonton trong lễ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế ngày 18 tháng 6 năm 2016 tại thành phố New York, USA 

Chúng tôi gởi đến quý vi bài viết ngắn gọn và vài hình ảnh tham dự các buổi điều trần về nhân quyền tại Liên 
Hiệp Quốc ngày 17 tháng 6 năm 2016 và Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York, Hoa Kỳ ngày 18 tháng 
6 năm 2016 vừa qua để quý vị tường. 

TM. Liên Hội Người Việt Canada, 

 

Trần Văn Đông 
Tổng Thư Ký 
(306)261-1815 
dongvantran@mail.com  
 
PS.  Xin quý vị xem thêm  video link dưới đây về Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế ngày 18-6-16 tại New York. 
USA. 
https://www.youtube.com/watch?v=dLRyezB98IA 
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6 Lời Khuyên Bổ ích 
Giữa Dịch Covid -19

GS John Vu - Nguyên Phong

GS John Vu từng là Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), dịch giả, tác giả 
nổi tiếng Nguyên Phong - GS. John Vu.

1. Mọi người luôn ghi nhớ gìn sức khỏe và thật bảo trọng, luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên - vì 
loại virus này không hề giống bất kỳ loại virus nào từng biết trước đây.

Có thể biến thể khôn lường và không hề đơn giản như mọi người kỳ vọng, có thể tái phát bất kỳ lúc nào, và 
không chỉ tác động tới phổi - mà còn ảnh hưởng các cơ quan nội tạng khác của con người, và sẽ phủ rộng 
độ tuổi chứ không chỉ tập trung vào người lớn tuổi.

Và sức khoẻ, mạng sống là điều quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này - quan trọng nhất vẫn là 
sức khỏe tinh thần.

2. Đại dịch diễn ra mức độ sẽ không giống nhau ở từng quốc gia vì tuỳ vào độ nhận thức, thay đổi, thức tỉnh 
của lãnh đạo và đa số người dân trong quốc gia đó có thể tác động chuyển đổi tai họa của thiên tai địch họa 
vũ trụ, và đại dịch - dù có thể khởi đầu là do nhân tạo.

3. Thế giới có thể sẽ không dừng lại với đại dịch Covid-19 này mà có thể xảy ra nhiều thiên tai khác như 
động đất, sóng thần, lụt lội, núi lửa (do thiên nhiên bị tàn phá, vũ trụ tìm sự cân bằng mới, sự di chuyển 
lệch hướng của các vì tinh tú, trái đất đang nóng dần lên, băng tan mạnh ở hai đầu Bắc và Nam Cực nhiều 
năm nay)...

Và cả chiến tranh sẽ xảy ra khi một số quốc gia lớn không từ bỏ tham vọng bành trướng bá quyền.

4. Sau đại dịch sẽ là suy thoái kinh tế toàn cầu, nên mọi người nên tiết kiệm, chuẩn bị ứng phó lâu dài.

5. Đây là giai đoạn con người bớt hướng ra ngoài với những thói quen, nhu cầu, ham muốn trước đây - mà 
tập trung sẻ chia, hướng vào nội tâm mỗi người, khám phá, điều chỉnh và hoàn thiện mình.

Và chọn đọc sách là một trong những điều nên trải nghiệm để thay đổi nhận thức, chuyển đổi tâm thức, nhất 
là giới trẻ, sinh viên học sinh và bất cứ ai muốn thay đổi tương lai tâm linh, nghiệp quả của chính mình.

6. Sự thay đổi tâm thức, nhìn nhận nghiêm túc lại, chuyển đổi điều chỉnh cách nghĩ, cách sống, thái độ sống, 
sự yêu thương chia sẻ con người và hướng về sự hoàn thiện bản thân là bước đầu tiên để chuyển đổi hướng 
cần đi, cũng có thể chuyển đổi được nhân quả của mỗi người mà bất kỳ ai đều c
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NGÀY ĐẤU TRANH CHO TỰ DO &
NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Để hợp sức với đồng bào trong nước và khắp nơi 
trên thế giới lên án hành động BÁN NƯỚC của 

cộng sản Việt Nam qua “Luật Đặc Khu”, và âm mưu 
BỊT MIỆNG người dân với luật “An Minh Mạng”, cùng 
những đàn áp dã man đối với các nhà Dân Chủ trong 
nước với sự gia tăng bắt bớ, đánh đập, giết chết trong 
đồn công an, áp đặt những bản án nặng nề phi lý 10, 20, 
25 năm nhằm trù dập những đồng bào có lòng yêu nước, 
Liên Hội Người Việt Canada đã cùng các Hội đoàn 
trong vùng Toronto và phụ cận một lần nữa tổ chức tốt 
đẹp NGÀY ĐẤU TRANH CHO TỰ DO-DÂN CHỦ-
NHÂN QUYỀN tại VIỆT NAM.

Chương trình đã được tổ chức vào Chủ Nhật, 2 tháng 
9, 2018 vừa qua gồm phần Văn nghệ đấu tranh CHO TỰ 
DO-DÂN CHỦ VIỆT NAM từ 12 giờ trưa đến hơn 3 
giờ chiều tại Nathan Phillips Square, Toronto City Hall. 
Phần văn nghệ qua chủ đề “Hát cho Tự Do & Dân Chủ 
Việt Nam” rất ý nghĩa và được nhiều đồng bào hưởng 
ứng, đã tiến lên thềm sân khấu cùng nhau phất cờ Vàng 
rất khí thế. Sau đó là cuộc Biểu Tình Đòi Hỏi TỰ DO-
DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM tại Đài 
Chiến Sĩ Trận Vong, Old City Hall, Toronto.

Ngày 2 tháng 9 năm nay, trong khi đảng cộng sản 
Việt Nam tổ chức ăn mừng trên máu và nước mắt của 
người dân Việt thì đồng bào Việt Nam khắp nơi, thay vì 
ngồi yên ngậm ngùi, đã cùng nhau mạnh mẽ lên tiếng 
đòi lại quê hương, giành lại quyền sống, quyền làm con 
người đã bị lũ giặc cộng cướp lấy từ nhiều chục năm 
qua.

Tại các nơi như Úc Châu, Đức, Hoa Kỳ, nhiều buổi 
biểu tình cũng đã đồng loạt xảy ra. Các đêm thắp nến 
cầu nguyện cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam 
cũng được thực hiện. Người Việt vùng Bắc Cali cũng 
đã biểu tình trước tiệc mừng quốc khánh CSVN ngay 
tại San Francisco, do tòa Tổng lãnh sự CSVN tổ chức.

Riêng tại Việt Nam vì sợ bị biểu tình vào ngày 2 tháng 
9, bọn cầm quyền đã gởi giấy tới từng nhà đe dọa, không 
cho người dân xuống đường, cho người ngăn chận các 
nhà dân chủ không được ra khỏi nhà, cũng như làm rào 
cản, cho công an tăng cường bố ráp đầy các đường phố.

Chúng ta, đồng bào hải ngoại phải lên tiếng giùm cho 
những người bị bịt miệng, không thể làm ngơ để Cộng 
Sản đem giang sơn gấm vóc của Tổ Tiên ngàn đời khổ 
công gầy dựng ra bán cho ngoại bang. Dù khó khăn, 
dù nhiều thử thách chúng ta không nản lòng, luôn cùng 
đứng lên mạnh mẽ lên án tập đoàn Cộng sản bán nước 
hại dân, tiếp tục phơi bày tội ác của chúng cho cả thế 
giới nhìn thấy và nhận rõ sự nguy hiểm của Cộng sản 
đối với loài người.

Tin: Nguyễn Ngọc Duy Hân / Hình ảnh: Đặng Hoàng 
Sơn, Roger Trung Trương, Báu Chính

Hình ảnh Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt 
và các Hội Đoàn Toronto
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Đã bao năm rồi tôi được hân 
hạnh dự kiến những giây phút linh 
thiêng nầy là mỗi lần lòng tôi hân 
hoan, tim tôi rạn vỡ, mắt tôi nhòa 
đi. Tôi đã không thể kềm hãm được 
cảm xúc khi nhìn thấy màu cờ Vàng 
rực rỡ của quê hương no gió, ngạo 
nghễ hiên ngang tung bay trên nền 
trời trong xanh tại Thủ Đô Ottawa 
của một cường quốc kinh tế thế giới 
trong G7.

Trong bầu không khí long trọng 
trang nghiêm đó, bàn tay tôi trở nên 
vụng về, ngón tay co cứng không 
thể bấm nổi máy ảnh. Theo ký ức 
phản xạ ăn sâu từ kiếp nào, tôi chỉ 
muốn đứng nghiêm thẳng người 

trong nhiều thành phố lớn nhỏ của 
tỉnh bang Québec. Cờ sẽ còn phất 
phới reo vui trong những tỉnh bang 
còn lại của quê hương Canada đã 
cưu mang chúng ta, cho dù trong 
hoàn cảnh hiện tại chúng ta đang bị 
bó chân tại nhà do đại dịch thế kỷ.

Nhớ lại ba năm vừa qua từ 2017, 
nhờ đặc ân của Chánh Phủ và Quốc 
Hội Canada đã dành cho tất cả 
CĐNVQG an cư lạc nghiệp trên dãi 
đất nầy một thông lệ hàng năm được 
danh dự Thượng Kỳ VNCH sánh 
vai cùng Quốc Kỳ Canada trước 
tiền đình Quốc Hội.

    Một SỰ KIỆN LỊCH SỬ hiếm 
hoi và quý báu. 

Cờ Vàng 
trong tim

Bs Trần Văn Cương

Hưởng ứng chiến dịch tự 
Thượng Kỳ tuyệt vời của 

anh Đặng Bình Tước trong Tháng 
Tư Đen, ngày Quốc Hận 2020. Vì 
Đại Dịch Covid-19, trong hoàn cảnh 
khó khăn đó bắt buộc chúng ta phải 
ngồi nhà không thể cùng nhau tụ 
họp vai chen vai sát cánh như hàng 
năm biểu dương lòng căm phẫn, nỗi 
đau buồn mất nước vào tay loài quỷ 
dữ CSVN, dù 45 năm trôi qua vẫn 
chưa phai mờ trong ký ức.

Sau đó là lời đề nghị tâm huyết 
của GS Vũ Văn Thái mong ước 
chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống 
tốt đẹp nầy cho nhiều năm sau để 
giữ lửa yêu quê hương trong tim 
mọi người. Và tiếp theo nhiều email 
là những hình ảnh lá cờ Vàng Việt 
Nam Cộng Hòa thân yêu đã và đang 
dựng lên phất phới ở vài địa phương 
trong thành phố gởi tới: Montreal, 
Laval, Anjou, Longueuil, Brossard, 
Sherbrooke ...và hy vọng sẽ còn 
nhiều, nhiều nữa trong những ngày 
kế tiếp trong tháng tư Đen nầy theo 
lời kêu gọi của anh Bình Tước và 
bức tâm thư chính thức của CT\
BCH, NS Nguyễn Ngọc Nga gởi 
đến CĐNVQG Montréal và những 
vùng phụ cận khuyến khích hưởng 
ứng trong tinh thần thượng tôn pháp 
luật.

Cờ có thể dựng trước sân nhà, 
treo trên sân thượng, qua cửa sổ hay 
trang nghiêm trịnh trọng trên cửa ra 
vào ở chỗ dễ thấy, tùy phương tiện 
sở thích ưng ý là được... Hãy nhắm 
nghiền mắt lại cho mơ ước bay xa, 
chúng ta sung sướng nhìn thấy cờ 
vàng VNCH tung bay khắp nơi 
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ưỡn ngực, quắc mắt nhìn thẳng phía 
trước, đôi bàn chân gập vào nhau rồi 
đưa bàn tay phải ngang mày...Chào 
Kính.

Chung quanh tôi là rừng cờ vàng 
rực rỡ, giữa những khuôn mặt thân 
quen tôi thấy được ánh mắt tin yêu, 
hạnh phúc. 

Năm nay do hoàn cảnh Đại Dịch, 
chúng ta đành tưởng niệm Tháng 
Tư Đen Quốc Hận tại tư gia, hẹn tái 
ngộ Ottawa.

Trong bầu không khí riêng tư 
trang nghiêm, giữa những người 
thân yêu đã từng cùng chia sẻ nỗi 
đớn đau cùng cực sau ngày VNCH 
bị bức tử, đời sống toàn thể quân 
dân miền Nam bị chôn vùi xuống 
bùn đen. Dù sớm hay muộn chúng 
ta bằng mọi phương tiện, vượt biên 
vượt biển ào ạt ra đi tìm hai chữ Tự 
Do bất kể gian lao, hiểm nguy đe 
dọa đến mạng sống của cá nhân hay 
gia đình. Cuối cùng sau mọi nỗ lực 
cố gắng, kiên nhẫn hội nhập, chúng 
ta đã an cư lạc nghiệp.

Giờ đây chúng tôi ngồi quay 
quần bên nhau trong phòng khách 
ấm cúng, dán mắt vào màn hình. 
Nhìn từng nhà với lá cờ vàng bay 
phất phới, đủ mọi kích thước dáng 
vẻ. Dù treo trên balcon hay trên cửa 
kính, trong sân nhà hay cạnh lối đi, 
trước cửa ra vào hoặc trên xe, kể cả 
ở nhà già, hàng quán. Tôi đã thấy 
cờ ở trên nón, trên khẩu trang, trong 
mắt, trong tim mọi người ...Cờ vàng 
rực sáng, hân hoan bay lượn thoả 
chí, nô đùa lung linh trong nắng ấm 
thanh bình, tự do, hạnh phúc.

Hết đợt một lại đến đợt hai, rồi 
đợt ba đợt bốn...hàng chục, hàng 
trăm, nhiều trăm cờ. Tôi đếm 
mãi,đếm mãi không xuễ.

Cờ Vàng ,vàng cả khung ảnh, 
màn hình...tim tôi đập rộn ràng, xao 
xuyến mơ hồ. Trong khoảnh khắc 

tuyệt vời đó tôi bỗng bắt gặp lại cảm 
xúc mãnh liệt như ngày nào đứng 
trước tiền đình Quốc Hội, trung tâm 
thủ đô chính trị Ottawa,Canada.

Trong thoáng mơ hồ đó, tôi 
thoáng nghe các con tôi chỉ chỏ vào 
màn ảnh ô kìa nhà của bác Ngọc, 
của cô Ngọc Nga, của chú Thành, 
cô Phương Liên...tiếng của bà xã tôi 
góp phần xác nhận đó là nhà của chị 
Thanh, anhTước....

Riêng tôi mỉm cười yên chí, vì 
tôi đã biết trước và thuộc hết tên, 
nhà của mỗi người treo cờ ở khắp 
chốn.

Thượng kỳ tại gia trong hoàn 
cảnh hiện tại, eo hẹp tù túng cũng 

tại vì dịch Coronavirus Wuhan, đó 
là chuyện bất đắc dĩ chẳng ai mà 
muốn. Nhưng ngồi bên tách trà 
ngẫm nghĩ thì hóa ra cao kiến.Vì 
thũa nào đến giờ thành phố có rực 
rỡ ánh cờ Vàng mọi nơi như vậy 
đâu? Đi biểu tình rần rần, thượng 
kỳ ở Thủ Đô Ottawa rồi thôi, ai 
về nhà nấy. Nếu có tự ý treo cờ thì 
cũng chục nhà là nhiều, chứ đâu có 
như năm nay treo ngoài sân, trong 
nhà cả trăm cả ngàn cái, từ thành 
thị đến thôn quê, nhà tư nhân mà 
hàng quán cũng có, xe treo cờ chạy 
rong ngoài đường cả tháng...Thấy 
phát ham !

Tôi nhắm mắt rồi tính nhẩm. 
Nếu như năm tới mần ăn khá thì 
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mình vẫn đi Ottawa tham dự Lễ Thượng Kỳ cho 
long trọng, ở nhà thì theo cái đà nầy cứ hãnh diện 
mà treo cờ Vàng tại gia cho xôm tụ, xe cộ vác cờ 
chạy khắp phố...rần rần cả tháng. Vàng cờ sẽ phủ 
lấp màu bùn đen nhơ bẩn của lịch sử để không còn 
Tháng Tư Đen, Ngày Quốc Hận nữa.

"Lấy Độc,Trị Độc" nhờ con Dịch Vật nầy mà 
Chiến Dịch Tự Thượng Kỳ cả tháng thành công 
đúng là Thượng Sách.

Nhân ngày Quốc Hận 30 tháng 04, đốt nén 
hương lòng :

 .Thành Tâm tưởng nhớ Công Đức Tiền Nhân 
dựng nước và giữ nước.

 .Ghi ơn các Tướng Tử Tiết Theo Thành,Chiến 
Sĩ Vô Danh và Binh Sĩ Đồng Minh bỏ mình.

.Đồng Bào nạn nhân Cộng Sản,vùi thân xác 
trên đường vượt biên,vượt biển tìm Tự Do...

Thành kính,

Bs Trần Văn Cương
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Hướng dẫn cách làm món trứng cút nướng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

    10-20 quả trứng cút
    100 gram thịt nạc dăm
    1 cây xúc xích nhỏ
    Hành lá, 1 củ hành tím bằm nhỏ, 1 củ tỏi bóc vỏ 
bằm nhỏ
    1 ít bơ nhạt
    Khuôn làm bánh khọt
    Gia vị gồm: sốt mayonaise, hạt nêm, hạt tiêu

Phần thực hiện:

    Bước 1: Trước tiên, chúng mình cùng sơ chế nguyên 
liệu nhé: nguyên liệu thịt các nàng sử dụng khoảng 100 
gram thịt nạc dăm (là phần thịt có lẫn cả nạc lẫn mỡ 
khi măm sẽ có độ ngậy ngon hơn nhé). Thịt mua về 
các nàng bằm nhỏ ướp với 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa 
cà phê hành tím bằm nhỏ, 1/3 thìa cà phê hạt tiêu xay, 
ướp khoảng 15 phút để thịt được ngấm gia vị nhé. Cho 
chảo lên bếp. Đợi chảo nóng thì cho vào trong chảo 2 
thìa cà phê dầu ăn. Dầu ăn nóng các nàng trút tỏi bằm 
nhỏ vào, phi thơm. Tiếp đó, cho thịt băm đã ướp gia vị 
vào, đảo đều trên lửa vừa cho đến khi thịt băm chín tới 
thì tắt bếp, trút thịt băm ra bát
   Bước 2: Hành lá các nàng rửa sạch, thái nhỏ. Xúc 
xích thái lát 

    Bước 3: Các nàng đặt khuôn làm bánh khọt lên bếp. 
Vặn nhỏ lửa, cho ít bơ vào từng ô rùi tách từng quả 
trứng cút vào ô như hình bên dưới

Tiếp đó, các nàng cho thịt băm, hành lá, xúc xích vào. 
Đậy nắp chờ khoảng 3 phút cho trứng chín thì dùng 
muỗng vớt ra. Cuối cùng, cho thành phẩm ra đĩa và 
rưới chút nước sốt mayonaise lên trên cho trứng có vị 
ngậy béo thơm ngon

Vậy là chúng mình đã có ngay đĩa trứng cút nướng 
thơm ngon tuyệt đỉnh rùi ý. Trứng cút nướng có vị 
ngậy béo của bơ, của sốt hòa quyện cùng vị thịt băm, 
xúc xích rất ngon miệng, dễ ăn, đảm bảo sẽ gây nghiện 
ngay từ lần đầu thưởng thức. Chúc cả nhà thành công 
và ngon miệng với cách làm món trứng cút nướng 
ngon tuyệt cú mèo mà iunauan vừa chia sẻ nhá

 

 

BÁNH BÈO  

Bột bánh :   300 gr bột gạo
                   100 gr bột năng
                   400 gr nước lạnh
                    800 gr nước sôi
Nhân bánh:    150 gr đậu xanh
                    Tôm khô , mỡ hành tùy ý

Cách làm :  Bột năng, bột gạo, 1 chút xíu 
muối, và 400 gr nước lạnh, trộn chung cho 
thật đều, nấu nước sôi,bắc ra, để chừng 5 - 7 
phút, lấy 800 gr nước sôi trộn chung với bột 
đã trộn trước, quậy thật đều, rồi đem hấp,.

Công thức này làm được khoảng 100 bánh 
bèo. 
Khi hấp để lửa trung bình, nhớ mở nắp nồi 
thường xuyên để tránh hơi nước rơi vào bánh 
làm bánh bị rổ mặt (có thể lấy khăn bọc nắp 
nồi lại)

Gia Chánh 
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thấy có một em trai trẻ 
tuổi, khoảng trên dưới 30, 
nhìn tôi có sẽ quan tâm, 
tôi mím môi gật gật cái 
đầu rồi nói:   

  -Cám ơn em, chị OK!  

  Ngồi xuống cái ghế 
kế bên, em trai đó nói:  

  -Thấy chị khóc dữ 
quá, khóc từ trong phi 
trường Tân Sơn Nhất, 
khóc suốt trên máy bay 
sang đây, nên em hỏi 
thăm.  

  -Ừ! Cũng không hiểu 
tại sao chị khóc nữa, chị 
bị cái bà kia làm tiền, chị 
cũng không có mất đồng 
nào, vậy mà sao vẫn thấy 
ưng ức, sao mà nghèn ng-
hẹn, sao mà nó đau đau, 
sao mà…  

  Thấy tôi nói một hơi 
nhiều  "sao" quá, em trai 
đó mất kiên nhẩn nên cắt 
ngang hỏi lại:  

  -Sao! Là sao chị?  

  -Thì cũng đâu có 
trăng, có sao gì đâu em, 
tại chị đi một lèo 30 năm 
mới về nước, cảnh cũ đã 
mất. Bà con tản lạc. Bạn 
bè tứ tán.  Hàng xóm xưa 
người còn người mất, 
người còn thì họ không 

tiền cái kiểu đểu cáng như 
thế nầy!  

  Đó là mẩu đối thoại 
giữa tôi và người kiểm tra 
hành lý, chỉ có vậy thôi, 
mà không hiểu sao khi 
bước chân ra khỏi chổ đó 
tôi lại khóc, khóc dài dài 
cho tới khi máy bay đáp 
xuống phi trường ở Hong 
Kong chờ chuyển máy 
bay để về Toronto.  

  Biết thân, mặt mày 
tèm lem nên đi nhanh đến 
khu chờ đợi vì phải mất 
khoảng gần 2 tiếng đồng 
hồ nữa mới có máy bay 
chuyển tiếp, tôi kiếm cái 
ghế sau cùng để ngồi, rồi 
lại tiếp tục khóc nữa, khóc 
cho đến khi tôi nghe tiếng:   

  -Chị! Chị có sao 
không?  

  Tôi giựt mình, lau 
nước mắt, nhìn lên, thì 

  

Nguyễn Sỹ 
Thùy Ngân  
    Suốt mấy tuần ở Việt 

Nam tôi không có cảm 
giác gì đặc biệt, ngoài 
những nỗi buồn như mất 
mát một cái gì đó mà 
không thể diễn tả bằng 
lời.  Cũng đứng nơi đây, 
trên quê hương tôi khi 
xưa, nhưng sao giờ như…
không phải!  

   Rồi thì cũng tới cái 
ngày trở về lại Canada.  
Ra tới phi trường Tân Sơn 
Nhứt, bà kiểm tra hành lý 
chận cái túi sách tay của 
tôi lại, rồi lôi ra cái khuôn 
làm bánh khọt và cái hộp 
bằng cây có cẩn ốc xa cừ 
để đựng đồ trang sức nhỏ 
bằng nữa bàn tay, do cô 
cháu tặng trước giờ lên 
máy bay, bà đó cầm cái 
khuôn bánh khọt lật qua 
lật lại khen khuôn tốt, rồi 
cầm cái hộp gổ trên tay, 
giả bộ ngắm nghía rồi nói:  

  -Cái hộp xinh quá 
nhỉ? Cho… tiền lì xì, rồi 
mang đi.  

   Tôi trừng mắt trả lời:  

 -Ủa, chị đang nói cái 
gì vậy?  Bây giờ là tháng 
7 chứ đâu phải Tết, mà 
tại sao tôi phải lì xì cho 
chị? Mà mình cũng không 
quen nhau, và thường là 
người lớn tuổi hơn mới lì 
xì cho người nhỏ chứ!  

  Bà đó trở giọng ngay:  

  -Nếu vậy thì cô không 
được mang những thứ nầy 
đi.  

Tôi hất mặt hỏi:

 -Tại sao không? Cái 
nầy là quà tặng của cháu 
tôi, nó chỉ là đồ vật tầm 
thường, không có giá trị 
gì cả, sao không cho mang 
đi?  

  -Nếu cô chịu…lì xì, 
thì mọi chuyện sẽ xong 
nhanh rồi đi cho kịp 
chuyến bay.  

  Tôi bực mình gì có cái 
cảm giác bị hăm dọa cho 
trễ chuyến bay nếu không 
đưa tiền, nên tôi lớn tiếng 
nói luôn một hơi:  

  -A, thì ra chị muốn 
làm tiền hả? Trên thế giới 
chỉ có cái nước Việt Nam 
là kỳ quặc trắng trợn như 
thế nầy. Lúc vô thì có anh 
chàng đẹp trai hải quan 
trơ trẽn xin tiền uống cà 
phê không biết ngượng, 
nếu không chịu lòi tiền 
ra là phải đứng đó chờ 
thêm vài tiếng đồng hồ.  
Lúc ra thì có người chận 
đồ mình lại để xin tiền lì 
xì.  Nếu chị dùng hai món 
đồ nầy để làm khó dễ, thì 
tôi cũng không muốn đem 
đi, chị cứ giữ đồ đó lại mà 
làm kỷ niệm.  Cũng may 
là tôi không đem mấy đứa 
con của tôi về, nếu không 
thì…nhục với con, vì nó 
tận mắt thấy cái cảnh đi 
đâu cũng có người xin 
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khi nãy kêu em sắp hàng 
đó, nó...tử tế quá, nên bỏ 
công đi tới ngay chổ của 
em ngồi, đá đá vào chân 
em, rồi còn nói:  

  -Ê!  Tới phiên mầy 
rồi kìa! Phải nhanh lên, 
phải… xong trước 5 giờ, 
chồng nó đi làm về là mầy 
lảnh đủ!  Trước khi đi, nó 
còn nháy mắt, cười ha hả 
ra cái vẽ tội nghiệp cho cái 
thằng nhóc mới lần đầu ra 
quân, nên bị hồi hộp tới 
bèo nhèo.  

  Nhìn theo cái tướng 
mập ù, ụt ịt của thằng đó.  
Em thấy nhà tù Cali sắp 
có thêm…tù nhân. Nhưng 
nghĩ cho cùng, thì lỗi đâu 
phải của thằng nầy mà 
thù, vì nó chỉ là cái thằng 
đi… mua hàng, phải có 
người thuận bán thì mới 
có người vui vẽ mua chứ.  
Chuyện tự nhiên thế thôi!  
Lúc đó đầu óc em quay 
cuồng, em thấy mình như 
đang giẫy chết.  

  Nhưng rồi em cũng 
hạ hỏa, khi tự đập đầu vào 
gốc cây mấy cái như búa 
bổ, để cho cái đau làm 
mình tỉnh táo ra, để không 
làm bậy, ở tù ngu, sẽ khổ 
thân mình, mà làm đau 
lòng cha mẹ.  

  Em cứ ngồi hoài ở gốc 
cây đó cho tới trời sập tối, 
rồi mới ráng về nhà. Vợ 
em đã tắm xong, xinh xắn 
trong chiếc đầm tươi mát, 
âu yếm, vồn vã  ôm hôn 
chồng như mọi ngày.  Nó 
nhìn em tả tơi thảm hại, 
rồi lo lắng, trách hờn, sao 
anh về trể để em lo?  Nhìn 
khuôn mặt đẹp, hiền ngo-

truyền miệng, nên nó càng 
ngày càng đông khách.  
Lúc trước, đâu có phải 
chờ lâu như vậy! À, mà ai 
giới thiệu mầy tới đây?  

  Nghe nó nói mà em 
chết đứng, em muốn đấm 
vô cái mặt nham nhở đó 
cho nó nát bét ra. Nhưng 
kịp dằn lại cơn thịnh nộ, để 
tìm cho ra hư thực, không 
nên nghe một chiều, nên 
em mới vỗ vỗ vào vai nó 
như một cách cám ơn vì 
lời quảng cáo kia, rồi rút 
lui.  

  Tìm một chổ cách đó 
không xa, nhìn về phía 
căn nhà tổ ấm của mình, 
rồi em ngồi đó mà…khóc, 
vì chị ơi!  Em rõ ràng thấy 
lần lượt có người từ trong 
đi ra, và rồi có người từ 
ngoài bước vào.  Em gục 
đầu vào gốc cây để mình 
không bị nằm bẹp ra đó 
như một… đống sình.  

  Lúc đó em khóc dử dội 
lắm vì em biết em không 
thể nào tha nổi cho vợ em, 
mà em cũng không muốn 
xa nó, cái cảm giác vừa 
đau, vừa thấy nhục không 
chịu nổi… Em muốn đâm 
đầu ra xe chết đi cho rồi, 
nhưng em chợt nhớ ra, 
chuyện lấy vợ là do em 
quyết định, với lời hứa 
chắc với ba mẹ là em phải 
sống cho thật hạnh phúc, 
giờ chuyện trở nên tan nát 
như thế nầy rồi mà em còn 
tìm cái chết để trốn tránh 
nữa, thì ba mẹ em làm sao 
mà sống cho đến hết tuổi 
già!  

  Đang cái lúc cười đau, 
khóc hận đó, thì cái thằng 

nhận ra chị, mà chị thì 
cũng không nhớ ai. Chị về 
quê hương mà sao thấy xa 
lạ, lạc loài, như đến một 
nơi không cùng ngôn ngữ, 
không cùng một nỗi cảm 
thông, Nhiều người có đời 
sống quá lạ.  Những người 
giàu mới, già cũng như trẻ 
đua nhau hưởng, họ sống 
vội vã như thể ngày mai 
là ngày cuối cùng.  Nên 
vung tay phung phí những 
đồng tiền dễ kiếm ngay 
bên cạnh những người 
nghèo đói bịnh tật mà họ 
vẫn vui vẽ, vẫn tự hào… 
Nhìn cái cảnh trái ngược 
như vậy sao chị thấy nát 
cả lòng!  

  -Cảnh đó diễn ra khắp 
cả nước. Chị đi lâu mới 
về, nên nhìn đâu cũng thấy 
đau lòng mà khóc, nhưng 
chị đâu có lẻ loi, vì có tới 
mấy chục triệu người ng-
hèo cũng đang cùng khóc 
với chị. Còn có những thứ 
đau, nhục, cũng nát lòng, 
mà chỉ đau, chỉ khóc có 
một mình.  

  Tròn mắt nhìn, rồi nhẹ 
nhàng tôi hỏi:  

  -Em sao rồi? Bộ có 
chuyện không vui hả? Có 
muốn chia sẻ với chị hay 
không? Buồn khổ mà nói 
ra được thì cũng nhẹ lòng 
đi em à!  

  Ngập ngừng một chút 
rồi em trai đó nói:  

  -Sẵn chị em mình 
cũng không quen nhau, 
gặp nhau lần nầy rồi nạnh 
ai nấy đi, cũng sẽ không 
bao giờ gặp lại.  Nên em 
cũng không ngại kể cho 
chị nghe chuyện nầy:  

Chuyện của một thằng 
theo cha mẹ vượt biên từ 
lúc nhỏ, lớn lên xứ người, 
học hành đỗ đạt đàng 
hoàng, có công ăn việc 
làm tốt, rồi cưới vợ, mua 
nhà xây tổ uyên ương….  

  -Quá ngon lành rồi, 
sao còn kêu ca là khổ, có 
biết bao nhiêu người mơ 
ước như em mà không 
được!  

  -Em cũng cảm thấy 
mình có phước, cho tới 
một ngày cách đây hơn 
1 tuần.  Hôm đó em quên 
đồ, nên trở về nhà để lấy, 
thì thấy có hai người đàn 
ông, một đứa đứng dựa 
tường, đứa ngồi bẹp gần 
cửa ra vào. Em đi thẳng 
vào, chưa kịp lên tiếng hỏi 
tại sao tụi nó ở trước cửa 
nhà mình, thì cái thằng 
đang đứng cản em lạị...hất 
mặt rồi cười cười nói:  

  -Hey!  Mầy tới sau mà 
muốn vô trước ha?  Đâu 
có được! Phải sắp hàng.  

  Em ngơ ngác, rồi lập 
lại:  

  -Phải sắp hàng?   

  Thằng đó cười hô hố 
rồi nói: 

 -Dĩ nhiên rồi! Mầy 
định giỡn sao?  Nhìn cái 
tướng mầy thì biết ngay là 
mới…đi lần đầu, nên có 
vẽ không biết gì, để tao 
nói cho mầy nghe:  Con 
Việt Nam nầy trẻ măng, 
mới qua, nên còn…ngon 
lắm, tài nghệ cao cường, 
mà lại rẻ nữa, mỗi lần chỉ 
có 100 dollars.  Tụi tao 
khoái nó, nên tuần nào 
cũng tới, có lẽ vì miệng 
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được một cách.  Ngay sáng ngày 
hôm sau ngày đó, em phone vào 
sở xin nghỉ đặt biệt 2 tuần với lý 
do có bà ngoại vừa mới mất, rồi 
nói với Lan, bà ngoại bịnh nặng, 
mình phải về thăm.  Lan vui lắm 
vì đó là mong ước của Lan từ ngày 
đến Mỹ.  Trong thời gian chờ đợi 
chuyến bay, em ngày nào cũng đưa 
Lan đi mua sắm quà cáp để đem về 
cho gia đình bên nhà vợ và cũng là 
để tránh phải nhìn mấy tên đàn ông 
lãng vãng trước nhà mình.  Nhìn 
Lan tung tăng, nói cười líu lo khi 
đi lựa hàng, mà lòng em chết lịm.  

  Trả thêm tiền để mua vé máy 
bay đi khẩn cấp về Việt Nam.  Em 
mua vé 1 chiều cho Lan, và mua 
vé máy bay 2 chiều cho em, vì em 
muốn sẽ bay trở về Mỹ ngay trong 
ngày hôm đó.  

  Cho nên, hôm nay ở phi trường 
Tân Sơn Nhứt, khi cùng Lan xách 
hành lý ra ngoài, nhân cái lúc mà 
mọi người trong gia đình Lan đang 
xúm xích mừng vui ngày gặp lại 
nhau, thì em lặng lẽ rút lui, trở vào 
bên trong phi trường, lên máy bay 
khác trở về Mỹ.  Từ ngày đầu gặp 
nhau cho đến mấy tiếng đồng hồ 
trước đây, chưa có lời nói hay hành 
động nào em làm cho Lan buồn.  
Em muốn những ngày sống bên 
Lan êm đềm như thế nào, thì ngày 
chia tay nhau cũng phải nhẹ nhàng, 
êm đẹp như thế ấy, bởi vì em biết 
cái đau hôm nay sẽ hành hạ cả em 
và Lan lâu lắm.  Em phải trả Lan về 
cái thế giới của Lan, cái thế giới mà 
Lan đã chọn….Khi về tới Mỹ, em 
sẽ đổi số phone, sẽ bán nhà, Lan 
chưa có giấy tờ gì để tự mình qua 
Mỹ lần nữa. Nên lần nầy, coi như 
là vĩnh biệt!  

  Giữa chốn xa lạ đông người, 
có hai người không quen biết, đang 
ngồi khóc với nhau. 

  Nguyễn sỹ Thùy Ngân  
  

  Và vì sợ ba mẹ có thành kiến 
với Lan, em mua nhà ở riêng, Lan 
vui lắm trong căn nhà có nhiều 
hoa đẹp, có sân rộng phía trước 
và hồ bơi ở phía sau nhà…Vì Lan 
mới qua có mấy tháng nên còn bỡ 
ngỡ chưa biết đường xá nên chỉ đi 
quanh quẩn trong khu nhà đang ở.  
Em muốn Lan đi học lại tháng 9 
nầy, nhưng Lan có vẻ chần chừ, chỉ 
muốn đi làm để giúp thêm cho gia 
đình bên VN,  nhưng em thấy cái 
gì cũng phải từ từ. Vì quà cưới của 
em cho gia đình nhà vợ là căn nhà 
hai tầng, và đồ đạt bên trong cũng 
tạm đầy đủ, thì cũng đã là tốt rồi 
so với trước kia.  Dù ở xứ nào thì 
cũng phải lo học trước rồi mới hy 
vọng tìm được việc làm tốt sau nầy, 
em luôn muốn Lan phải mạnh dạn, 
phải biết tự lập….để lỡ nửa chừng 
mà có chuyện gì xẩy ra cho em, thì 
Lan cũng không phải lệ thuộc vào 
ai, tự sống và tự lo được cho con 
cái sau nầy.  Nghe em nói như thế 
thì Lan im lặng chứ không nói gì, 
và từ đó đến nay mỗi tháng em gởi 
về cho cha mẹ vợ 200 dollars, mà 
gởi nhiều hơn thì em không có, vì 
em còn phải trả nợ nhà mỗi tháng 
bên đây.  Cho tới bây giờ, em vẫn 
chưa hiểu tại sao Lan lại cần nhiều 
tiền đến thế!?   

  Dù đau khổ đến cách nào thì 
em cũng phải tìm cách giải quyết 
cho xong, còn hơn là phải kéo dài 
trong đau đớn.  Chỉ cần nhìn cái 
mặt của Lan thôi thì em đã thấy vừa 
giận, vừa thương, nên không thể 
nào nặng lời được, mà lặng im để 
vợ mình kiếm tiền bằng cách  bán 
thân ngay trong căn nhà của mình, 
thì em cũng không thể nào chịu 
nổi. Mà truy hỏi cho tới tận tường 
thì cũng quá bẽ bàng cho Lan.  Suy 
nghĩ nát óc để tìm cho ra cách nào 
là cách đỡ tan thương nhứt cho hai 
đứa thì em sẽ làm. 

  Cuối cùng thì em nghĩ ra 

an  như thế nầy, thì không thể nào 
tưởng tượng ra được những chuyện 
đã xảy ra ngay trước mặt em, trong 
ngôi nhà nầy của mấy tiếng đồng hồ 
trước đây.  

Vừa đau, vừa thương, nên em 
cũng không biết phải phản ứng làm 
sao cho đúng trong lúc nầy. Muốn 
đẩy vợ ra thì không nỡ, muốn hạch 
hỏi thì cũng bằng thừa, mà gay gắt 
thì cũng không thay đổi được gì.  
Nên em nói với vợ: Hôm nay anh 
không khỏe, cho anh xin ly nước 
lạnh, anh ngủ một giấc rồi sẽ hết, 
em ráng ăn cơm một mình! Vợ em 
lăng xăng, đòi cạo gió, rồi lấy thuốc 
cho em uống.  

  Em nằm im giả bộ ngủ say, để 
suy tính làm cách nào cho được vẹn 
toàn, vì sự thật là em còn thương 
nó quá.  Trong một chuyến về Việt 
Nam thăm bà ngoại 3 năm về trước, 
mấy người bà con dẫn đi quán bar 
uống bia thì gặp Lan, đang là nhân 
viên thu tiền trong quán.  Lúc đó 
Lan mới học xong lớp 11 thì phải 
nghỉ học vì gia đình nghèo quá, 
đành phải đi làm để phụ giúp thêm. 
Em thương Lan ngay lần đầu gặp 
gỡ.  Sau mấy tuần lễ bên nhau, em 
càng say đắm và quyết lòng sẽ cưới 
Lan làm vợ.  Nên lúc đó em rất vui 
vẽ đễ giúp đỡ cho gia đình Lan, và 
khi trở về Mỹ em đã phải tranh đấu 
quyết liệt với ba mẹ và ông bà nội, 
để bảo lãnh cho Lan sang Mỹ.  

  Ba mẹ em buồn, nhưng vì 
thương con nên cuối cùng cũng để 
yên cho em về VN cưới vợ.  Em 
nghĩ, chuyện quá khứ của Lan đã 
qua, không cần truy xét, bởi mỗi 
người đều có những nỗi khổ tâm 
riêng, mà người ngoài thì không sao 
hiểu nổi. Miễn hiện tại, Lan mang 
lại hạnh phúc cho em là đủ.  Em yêu 
Lan và đã hứa là sẽ bảo vệ và lo lắng 
cho Lan cho đến hết đời, thì em phải 
hết lòng. 
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 TỔNG BIỂU TÌNH 
5 THÁNG 3, 2017
Để tiếp tục tranh đấu cho một ngày mai tươi sáng trên quê hương, ngày 
tổng biểu tình đã được phát động bắt đầu vào 5 tháng 3, 2017 và sẽ liên 
tục kéo dài cho tới khi Cộng Sản sụp đổ, Tự Do Dân chủ về trên Việt 
Nam. 
Tại quê nhà, vào chiều thứ bảy 5 tháng 3 đã có hàng ngàn đồng bào 
mạnh mẽ lên tiếng ở Vinh, Hà Tĩnh, Hà Nội, Saigon, Biên Hòa, Ban Mê 
Thuột và nhiều nơi khác. Dù bị công an bắt bớ trấn áp, đe dọa cấm cản, 
tiếng nói khát khao Tự Do Dân Chủ, chống Tàu & Formosa vẫn hùng 
hồn vang dội, hình ảnh vẫn được loan truyền trên khắp thế giới. 
Để đồng hành và hỗ trợ, đồng bào Hải Ngoại cũng đã đoàn kết sát 
cánh tổ chức nhiều cuộc biểu tình, tuần hành, thắp nến hiệp thông, cầu 
nguyện cho quê hương diễn ra trong cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và chúa 
nhật đầu tháng 3 vừa qua. 

Đã có các sinh hoạt được tổ chức ngay tại những địa phương với cộng 
đồng người Việt nhỏ như Nam Hàn, Cộng Hòa Séc, Đài Loan... Tại Hoa 
Kỳ, nhiều tiểu bang đã đồng hành, nổi bật là Bắc và Nam California, 
San Francisco, Washington DC... Tại nước Úc và Pháp, các buổi hiệp 
thông, xuống đường cũng đã đồng loạt được tiến hành, mọi người đều 
thiết tha và quyết tâm làm một cái gì đó cho quê hương vì “không thể 
ngồi yên khi nước Việt đang ngả nghiêng”. 

Riêng tại Canada, Liên Hội Người Việt Canada (Vietnamese Canadian 
Federation) đã đứng ra kêu gọi các tỉnh bang cùng góp tay để cùng lên 
tiếng trong dịp Tổng Biểu Tình Toàn Quốc này. Vancouver, Saskatoon, 
Montreal, Ottawa, Sherbrooke, Toronto ... đã tổ chức thành công các 
buổi lên tiếng thật đông đảo, ý nghĩa. 
Chúng tôi xin cảm ơn các thân hữu đã gởi tin và hình ảnh, trong khuôn 
khổ trang báo chúng tôi chỉ đăng vài tấm tượng trưng, xin mời đồng bào 
vào Youtube, Facebook, Flickr....để xem thêm. 

Tại Toronto, vào Chúa nhật 5 tháng 3, 2017, khoảng 700 đồng hương đã 
cùng nhau xuống đường Đồng Hành cùng Quốc Nội. Dù cái lạnh ngoài 
trời xoáy buốt vào da thịt, tiếng gọi của đồng bào thương yêu và quê 
hương đang oằn oại dưới ách thống trị của tà quyền Cộng sản vẫn mạnh 
gấp ngàn lần, chừng như không gì có thể ngăn trở được.
Chưa tới giờ bắt đầu mà bà con tại Toronto và các vùng phụ cận, kể 
cả những nơi xa như Kitchener, Waterloo, Guelph, Sarnia, Cambridge 
(cách Toronto 110 Km), Niagara Falls (cách Toronto 150 Km), Buffalo 
(Hoa Kỳ, cách Toronto 180 Km), Windsor (cách Toronto 400 Km) đã 
hăng hái tiến về tụ họp trước tiền đình Quốc Hội Tỉnh bang Ontario để 
chuẩn bị lên tiếng cùng đồng bào khắp nơi, đồng hành với bà con Quốc 
nội trong đợt Tổng Biểu Tình đầu tiên 5 tháng 3.

Sau phần nghi lễ Chào Quốc Kỳ và Phút Mặc Niệm những Anh Hùng 
Liệt Nữ đã hiến mạng sống mình cho Tổ Quốc, Bs Lê Thuần Kiên đại 
diện LHNV Canada và Ban Tổ Chức ngỏ lời chào đón, cám ơn đồng 
bào và tuyên bố lý do cuộc biểu tình tuần hành, kế đó là một số vị đại 
diện hội đoàn lên chia sẻ tâm tình hiệp thông cùng đồng bào, phản đối 
csVN đồng thời tố cáo tội ác hủy hoại môi trường, đàn áp người dân vô 
tội,... của bọn chúng trước dư luận Canada và thế giới. Đặc biệt giới trẻ 
cũng đã bày tỏ tâm tình, quan tâm của mình. Được biết có 24 hội đoàn 
đã cùng đứng tên tham gia với ban Tổ chức.
Đồng bào cũng được nghe Linh Mục Nguyễn Đình Thục và Nguyễn 
Văn Lý chia sẻ trực tiếp từ Việt Nam qua điện thoại, cha Thục đã cảm 
động và khóc với những tâm tình bi tráng cho quê hương.
Đúng 1 giờ 30 chiều, đoàn biểu tình tạm rời khu vực Quốc Hội để xuống 
đường tuần hành. Lực lượng cảnh sát Toronto đã chặn một số làn đường 
trên đại lộ University để đoàn người rầm rộ tuôn xuống lòng đường với 

biểu ngữ, cờ xí và khí thế ngút trời. Những tiếng “Đả đảo Cộng Sản 
Việt Nam bán nước cho Tàu Cộng”, “Tàu Khựa cút khỏi biển Đông”, 
“Đả đảo csVN hèn với giặc ác với dân”, “Hoàng Sa Trường Sa Việt 
Nam”, “Đả đảo csVN tàn phá môi trường”, “Tự Do cho Việt Nam”, 
“Nhân Quyền cho Việt Nam”, “Dân Chủ cho Việt Nam”, “Formosa 
cút khỏi Việt Nam”, “Down with the evil Vietnamese Communists”, 
“Down with Red China”, “Communist China get out of Vietnam Now”, 
“Freedom for Vietnam”, “Democracy for Vietnam”, “Human Rights for 
Vietnam”, “Paracel Islands belong to Vietnam”, “Spratly Islands belong 
to Vietnam”,... đã được đồng thanh hô lên với bầu nhiệt huyết đang sôi 
sục cùng với lòng yêu nước thương đồng bào đã vang rền cả khu trung 
tâm thành phố. Có hai đồng bào đặc biệt từ Việt Nam đến đã tham dự 
và chia sẻ những tâm tình rất cảm động với đồng bào hiện diện. Ông 
Nguyễn Văn Tấn, đại diện Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc 
Nội đã thay mặt BTC cám ơn mọi người.

Nhìn chung, càng ngày người dân càng bớt sợ hãi, dám biểu lộ quyền 
của Con Người và quyền tranh đấu cho Công Lý và Sự Thật. Ngày Tổng 
Biểu Tình được coi như một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tranh 
đấu cho quê hương. Chúng ta luôn quyết tâm đoàn kết và tiếp tục làm 
việc mạnh mẽ hơn để ngày vinh sáng mau tới.
(Tin & hình ảnh tổng hợp: Nguyễn Ngọc Duy Hân)

Hình ảnh Tổng Biểu Tình tại Vinh, Việt Nam

Hình ảnh tại Saigon, Việt Nam

Hình ảnh Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt 
và các Hội Đoàn Toronto
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Hình ảnh buổi Thắp Nến tại Montreal

Hình ảnh Tổng Biểu Tình tại Ottawa

Hình ảnh tại Saskatoon

Hình ảnh Tổng Biểu Tình tại Vancouver

Hình ảnh Tổng Biểu Tình tại Toronto
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tạ tội
Quê Hương ơi tôi xin tạ tội
Bao năm qua đã lỗi lời thề
Lời thề khi bước chân đi

Rằng dù sống chết cũng vì Quê Hương

Trước khi đi cũng thường khấn nguyện
Xin Chúa cho tới bến an bình

Biết bao tiếng hát, lời kinh
Thiết tha xin Chúa dủ tình xót thương

Bao hiểm nguy trên đường vượt biển
Điều không may Chúa biến thành may

Giữa cơn tuyệt vọng, xuôi tay
Chúa cho tàu vớt, ban ngày tưởng mơ

Từ thuở đến bến bờ đất mới
Hưởng tự do, phấn khởi, hăng say

Lo làm, lo học tối ngày
Những lời hứa cũ chẳng hay nhớ nhiều

Rồi kinh nguyện sớm chiều thưa thớt
Việc cộng đồng cũng bớt tham gia

Thương binh khốn khổ quê nhà
Chẳng hay đóng góp chút quà ủi an

Bao khốn khổ dân oan gánh chịu
Chẳng quyết tâm tranh đấu lâu bền
Chẳng chăm ủng hộ Nhân Quyền

Chống phường bán nước cầu vinh cho Tàu

Cuộc sống còn biết bao lầm lỗi
Xin cúi đầu sám hối, thành tâm

Chúa ơi tha thứ lỗi lầm
Con xin theo Chúa gieo mầm yêu thương

Tạ tội với Quê Hương, Nước Việt
 Dầu đã tàn gần hết cuộc đời

Cũng xin góp sức góp lời
Mong Quê Hương được rạng ngời ánh xuân

Bs Vũ Linh Huy
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Mùa hè năm ngoái, tôi bỗng dưng có đám khách đến từ xứ... Kangourou 
sang Canada họp hành gì đó ở Toronto. Vì là bạn hàng xóm cũ nên đám 
khách có nhã ý sang Québec, trước là thăm bạn cũ, là tôi, sau là ngắm cảnh 
ngắm người Québec.  
Phái đoàn khách hỏi tôi “Québec có gì lạ, có gì hay không?” làm tôi cứ ngớ 
người ra. Ủa, hồi nào tới giờ mình ở Québec, thấy cũng vậy vậy thôi, có gì 
lạ đâu cà? Còn hay thì cũng có gì hay đâu! Quê hương Québec của tôi tuy 
không đến nỗi mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn, nhưng cũng có thể gọi 
là “Quê hương em nghèo lẳm ai ơi”, so với các nơi khác mà kinh tế phồn 
thịnh hơn như Vancouver, Toronto, Alberta, v.v. 
Nhưng có khách lạ hỏi thăm đến xứ xở của mình chẳng lẽ lại nói thế thì 
đúng là quê quá, lại còn dốt nữa, tôi cũng đành phải “neo nên” internet 
mà mò mẫm thử xem Québec có gì hay, có gì lạ không để mà giới thiệu 
cho khách phương xa chứ. Thì ra người ta nói Bụt nhà không thiêng là 
đúng! Thật ra, Québec của tôi biết bao nhiêu là thứ hay thứ lạ, chỉ là tầm 
mắt mình cứ nhìn đi chỗ khác, nên không thấy những gì hay đẹp trước 
mắt thôi.  
Tọa lạc ở phía đông-bắc của Bắc Mỹ, nằm giữa tỉnh Ontario và New 
Brunswick, đồng thời ráp ranh với Hoa Kỳ, Québec là tỉnh lớn nhất trong 
mười tỉnh của Canada, có diện tích gần 1.7 triệu km2. Ngon lành chưa? 
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Nếu cần làm một sự so sánh thì diện tích tỉnh Québec lớn gấp 3 lần cả 
nước Pháp, gấp 40 lần diện tích Thụy Sỹ và gấp 50 lần nước Bỉ. So với 
nước Việt Nam ta, thì tỉnh Québec lớn gấp 5 lần diện tích toàn quốc Việt 
Nam, mà dân số Québec chỉ có 8 triệu thôi, so với dân số Việt Nam trên 80 
triệu người. Wow! Chỉ cần tưởng tượng nếu ta được một dẻo tí ti của 
Québec để di cư chừng 20 triệu dân Việt Nam sang thôi thì cũng mê tơi 
rồi! 
 Québec là nơi có con sông St-Laurent dài nhất lục địa chảy qua, xuôi 
xuống tận Ngũ Ðại Hồ để đổ ra Ðại Tây Dương, tạo thành những vùng đất 
màu mỡ dọc hai bên bờ sông, trước khi trôi ra biển. Cái tên Québec cũng 
bắt nguồn từ con sông này. Chữ Québec là do tiếng của thổ dân sinh sống 
tại đây, có nghĩa là “eo biển”, dùng để chỉ chỗ thắt nhỏ lại của giòng sông 
St-Laurent, gần thành phố Québec, trước khi sông này tuôn vào Ngũ Ðại 
Hồ.  
Vì diện tích rộng lớn bao la cho nên có những người tuy định cư tại 
Québec nhưng có lẽ chưa bao giờ có thể đi hết tỉnh Québec được.  
Trái với miền Nam Việt Nam mưa nắng hai mùa, ở Québec có bốn mùa 
xuân, hạ, thu, đông rõ rệt, và nhiệt độ thay đổi tùy theo bạn ở vùng nào 
của tỉnh Québec. Những ai đã từng có dịp lên tận miền cực bắc của Québec, 
như ở vịnh James hay vịnh Ungava chẳng hạn, hẳn không thể quên được 
kỷ niệm của những buổi đi ngắm cầu vòng hay đi chụp hình mặt trời vào 
lúc nửa đêm, hay cái lạnh giá băng xuống đến -50 độ C vào mùa đông. Tôi 
đã từng đến đó rồi bạn ạ. Khung cảnh ở những nơi này tuyệt đẹp, như 
cảnh thiên thai không vướng bụi trần. Bạn có thể lái xe đi chầm chậm trên 
bờ đê của đập nước Hydro-Québec, nhìn xuống giòng nước xanh và trong 
suốt đến tận đáy hồ, không một gợn đục. Tôi đã có dịp đi qua nhiều nơi, 
nhưng chưa nơi nào không khí lại trong lành đến như thế.  
Tuy nhiên, du khách đến thăm tỉnh Québec thường chỉ đi hai nơi chính là 
thành phố Québec (Quebec city), cũng là thủ đô của tỉnh Québec, và 
Montréal là thành phố chính của tỉnh này.  
Ở Québec, mỗi mùa mỗi đẹp, nhưng nếu bạn không phải là người thích đi 
trượt tuyết mùa đông, cũng không có thú đi trượt nước mùa hè, thì đến 
thăm Québec vào mùa thu là tuyệt vời nhất. Dạo mới sang Canada và định 
cư tại Québec, tôi đã từng say mê cảnh sắc mùa thu Québec, lá thư đầu 
tiên gửi cho gia đình và bạn bè, tôi đã ép hai chiếc lá khô, một vàng một 
đỏ gửi về. Hai chiếc lá ấy đã tạo niềm mơ ước cho biết bao thân nhân của 
mình còn ở lại bên kia bờ đại dương. Giờ đây, nhìn lại, tất cả đã như là một 
giấc mơ qua.  
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Nhiều tác giả có nhận xét Québec là hình ảnh nước Pháp  trong lòng 
Canada, nhận xét này có thể cũng không ngoa. Người Âu Châu đầu tiên 
đặt chân đến Québec là nhà thám hiểm Jacques Cartier, kế đó là nhà thám 
hiểm Samuel de Champlain. Ngày nay, tại thành phố Montréal của tỉnh 
Québec, có hai chiếc cầu mang tên hai nhà thám hiểm này, là cầu 
Champlain và cầu Jacques Cartier. Vào đầu thế kỷ thứ XVII, dưới thời vua 
Louis XII, Québec đã từng là thuộc địa của Pháp, và được đặt tên là 
Nouveau France (Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây: vào thời đó nhiều nhà 
thám hiểm đã dùng những tên như Nova Francia, Nova Franza, New 
France, v.v. Cho đến khi nhà thám hiểm Samuel de Champlain, trong một 
bản đồ vẽ vào năm 1607, ông dùng chữ Novvelle France. Ngày nay, nhiều 
tác giả dựa vào chữ Novvelle để đổi thành “Nouvelle” France). Ðến thời vua 
Louis XV thì Pháp nhượng lại một phần lớn của Nouveau France (Nouvelle 
France) cho Anh Quốc, phần đất này chính là Québec ngày nay. Chính ảnh 
hưởng của văn hóa Pháp và Thiên Chúa giáo đã khiến Québec trở nên một 
tỉnh rất đặc thù của Canada nói riêng, và của Bắc Mỹ nói chung.  
Ðã đến Québec, bạn không thể không thăm thành phố Québec. Tôi đã đưa 
nhiều bạn bè và khách khứa đi thăm thủ đô Québec, thả bộ qua những con 
đường nhỏ, khu phố cổ với những cửa hàng mang tên Pháp, cả những con 
đường hẹp như một con hẻm, với những chàng họa sỹ ngồi đó cả ngày với 
chiếc cọ trên tay như những nhà phù thủy, biến màu sắc thành phong 
cảnh hoặc chân dung; hay những bạn trẻ với tiếng vỹ cầm réo rắt thu hút 
du khách dừng chân, một hình ảnh thật gợi nhớ đến Paris.  
Giữa lòng thành phố Québec là khu phố cổ có tường thành bao bọc. Ðây 
là thành phố duy nhất ở Bắc Mỹ có tường thành bao quanh, được bảo tồn 
nguyên vẹn và 
năm 1985, 
được Unesco 
công nhận là Di 
sản Văn hóa. 
Du khách đến 
đây vẫn có thể 
cảm nhận được 
nền văn hóa 
Pháp qua nét 
kiến trúc, qua 
những lâu đài 
cổ kính như lâu đài Frontenac trong hình kèm đây, các nhà thờ cổ như 
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Thánh đường Sainte-Anne-de-Beaupré, và nhiều kho tàng lịch sử nằm dọc 
theo bờ sông St-Laurent.  
Quanh khu phố cổ, bạn cũng sẽ có dịp thăm viếng quảng trường Hoàng 
gia, với mấy anh lính gác cổng mặc quần áo quân đội Hoàng gia màu đỏ 
rực rỡ. Khổ cho mấy anh lính này không biết được trả bao nhiêu tiền mà 
phải đứng nghiêm như bức tượng để du khách có thể đến gần chụp hình 
chung, cứ thế trong hai tiếng đồng hồ trước khi được một toán lính khác 
đánh trống thổi kèn rầm rộ để hộ tống hai ông lính khác đến đổi ca.  Từ 
đó ra, bạn cũng đừng quên viếng thăm Tòa nhà Quốc hội, Viện bảo tàng 
Văn hóa, cũng là những công trình nổi tiếng.  
Bạn cũng đừng quên viếng Công viên Nghệ thuật nhé, nơi có tượng của 
những vĩ nhân trên thế giới, 
nơi thu hút nhiều du khách 
trên thế giới đến đó để tìm 
tượng vĩ nhân của nước họ. 
Bạn không đi hết được công 
viên rộng lớn đó đâu. Nhưng 
tôi, mỗi lần có khách phải đưa 
đến đó, tôi chỉ đưa khách đi 
tìm tượng của một ông họ 
Nguyễn trong công viên này, 
đó là tượng Nguyễn Trãi, với 
chiếc mũ cánh chuồn, và đôi 
mắt buồn thăm thẳm. Không còn gì cảm động hơn giữa những cái tên vĩ 
nhân ngoại quốc, nào là Ghandi, nào là Puskin, tự nhiên bạn đứng trước 
một bức tượng có tên Việt Nam, giữa một xứ sở không phải là nước mình. 
Chẳng khác gì tha phương ngộ cố tri!  
Ra ngoài một chút ngắm thiên nhiên bạn nhé. Ðến thác nước 
Montmorency bạn sẽ có dịp đi dây cáp lên tận đỉnh cao hơn 80 mét nhìn 
xuống dòng nước suối ồ ạt chảy bên dưới, để cảm nhận sự nhỏ bé của 
chính mình trước thiên nhiên.  
Bạn nào “hảo ngọt” thì Québec cũng là quê hương của sirop cây phong, vị 
ngọt và thơm, đựng trong những chai thủy tinh đẹp mắt hình chiếc lá 
phong. Du khách nước ngoài đến thường mua về làm kỷ niệm hoặc làm 
quà.           
Bây giờ trên đường về Montréal, thành phố lớn nhất trong tỉnh Québec, 
đông dân vào hàng thứ nhì tại Canada, và là thành phố đứng thứ nhì trên 
thế giới về số người nói tiếng Pháp, sau Paris. Montréal là một  hòn đảo 
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khá lớn nằm giữa sông St-Laurent, nổi tiếng về lịch sử, kiến trúc và văn 
hóa.  
Nếu lấy đường xa lộ, bạn sẽ được đi qua những cánh rừng phong bát ngát, 
trùng điệp sắc vàng pha đỏ, màu sắc quyến rũ của mùa thu. Khi còn ở Việt 
Nam, mỗi khi nghe Ba Mẹ tôi nhắc đến mùa thu Hà Nội, hay khi nghe nhạc 
mùa thu, tôi chỉ thấy nói đến lá vàng. Thu vàng! Nhưng mùa thu Québec 
thì muôn màu vạn sắc. Từ màu vàng màu đỏ đến màu tím của lá phong, 
hay màu xanh còn sót lại của những chiếc lá chưa kịp chuyển màu, hoặc 
màu trắng của những cây bouleaux khẳng khiu, thanh thanh chen lẫn với 
rừng phong. Tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ mà mỗi năm tôi không 
thể nào quên đi lang thang để thu vẻ đẹp đó vào ống kính. Nhưng dù gì 
cũng không bằng nhìn tận mắt.  
Tôi cũng đã có dịp đi ngắm mùa thu ở nhiều nơi, và giống như trong sách 
Quốc văn Giáo khoa thư kể một người đi du lịch khắp nơi, về làng gặp lại 
Thầy dạy cũ hỏi anh “nơi nào đẹp nhất?” thì anh chàng lãng tử không ngần 
ngại trả lời “quê hương là chốn đẹp nhất”, hay gần đây tôi gặp lại một 
người bạn cũ hãy còn ở Việt Nam, chị có hoàn cảnh và có dịp đi du lịch 
nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng chị khẳng định “đi đâu rồi cũng vẫn 
thấy Việt Nam là đẹp nhất, và ở Việt Nam thì Vũng Tàu vẫn là đẹp nhất!” 
thì tôi cũng vậy. Sau khi ngắm nhìn mùa thu ở mọi nơi, tôi vẫn có thể 
khẳng định rằng: “mùa thu ở Canada là đẹp nhất, và ở Canada, thì mùa thu 
Québec, mùa thu Montréal là đẹp nhất đối với tôi”.  
Cái tên Montréal bắt nguồn từ một ngọn núi nhỏ tọa lạc ngay giữa thành 
phố mà trong tiếng Pháp cổ có tên là Mont Réal (ngày nay, gọi là Mont 
Royal). 
Ngay từ những ngày còn học trung học, tôi vẫn nhớ như in mỗi năm đi 
lãnh phần thưởng cuối năm, thể nào trong gói quà thưởng cũng có quyển 
"Cours de langue et de civilisation françaises" của Gaston Mauger, dạo ấy 
học trò cứ gọi tắt là quyển Mauger I, hay Mauger II. Cứ mỗi mùa hè, ngoài 
việc lôi quyển sách luyện toán của giáo sư Nguyễn Tá - Nguyễn Văn Phú 
ra làm đi làm lại đến thuộc làu, thì tôi lại lôi hai quyển Mauger ấy ra ngồi 
tụng như tụng kinh, riết rồi tôi thuộc lòng luôn ba nhân vật chính trong 
hai quyển sách ấy, là ông bà Vincent và cô con gái Hélène, và mỗi lần bị 
gọi lên bảng trả bài, tôi thuộc lòng và trả lời như con vẹt! Năm tôi học 
Pháp văn với thầy Trí, tôi còn nhớ thầy hỏi cả lớp: "tại sao monsieur 
Vincent thường đi từ Paris đến Montréal mỗi tuần?", không suy nghĩ một 
giây, tôi trả lời "tại monsieur Vincent là ký giả của Journal de Montréal", 
trước sự ngạc nhiên của thầy và của cả lớp, vì cái chi tiết ấy, nếu không 
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phải là đã đọc đi đọc lại nhiều lần thì ít ai nhớ. Cái kỷ niệm thơ ấu ấy cùng 
cái tên Montréal đã in sâu vào ký ức của tôi, cho nên khi rời Việt Nam, và 
chọn nơi sinh sống, tôi không có một cái tên nào khác hơn là Montréal!  Ði 
đâu thì đi, ngay cả khi đi về Việt Nam, nhưng khi bước chân về đến phi 
trường Montréal tôi vẫn cảm thấy tôi đang “về nhà”!  
Là một thành phố quan trọng của Bắc Mỹ, Montréal vẫn còn giữ được rất 
nhiều kiến trúc cổ kính từ thế kỷ 18 và 19, cũng như khu phố cổ với những 
con đường đá gập ghềnh với nhiều di tích của thị trấn Ville-Marie xa xưa.  
Với ảnh hưởng của Giáo hội La 
Mã, Montréal cũng là thành 
phố còn giữ được rất nhiều 
nhà thờ, mà ai đến thành phố 
này không thể nào không 
dừng chân đến Oratoire Saint 
Joseph, là một trong những 
ngôi giáo đường tôn nghiêm 
và to lớn nhất tại Montréal, do 
Frère André sáng lập ra. 
Oratoire St-Joseph nổi tiếng 
không phải chỉ vì đó là ngôi 
giáo đường có vòm lớn vào 
hàng thứ ba trên thế giới, mà 
còn vì sự linh hiển của ngôi 
giáo đường này. Tục truyền 
rằng ngày xưa có nhiều người 
bị bệnh ngặt nghèo, đã đến 
đây và được Frère André chữa 
khỏi bệnh và sau khi Frère 
qua đời, vẫn tiếp tục hiển linh 
cứu độ dân lành. Trên một bức 
tường trong thánh đường, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy vô số nạng gỗ, 
xe lăn treo la liệt. Ðó là những người bị bệnh nan y, lên oratoire cầu 
nguyện và đã được lành bệnh, họ đem nạng lên tặng lại thánh đường để 
làm bằng chứng sự linh hiển. 
Trên đường lên thánh đường, với những bậc thang cao chót vót, có riêng 
một phía thang dành cho những người muốn quì gối để leo lên nhà thờ. 
Chính mắt tôi đã có lần nhìn thấy một người đàn bà thành khẩn quì gối 
lần từng bậc thang, mắt nhạt nhòa nhìn lên ngôi thánh đường cao vót bên 
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trên. Tôi không hiểu động lực nào, sự tuyệt vọng đến mức nào, đã khiến 
bà bất chấp khó khăn và sự tò mò nhìn ngó của những người chung quanh 
để quì từng bậc thang như vậy? Nhưng tôi thật xúc động và tuy chỉ là 
người ngoại đạo, tôi cũng đã theo từng bước của bà lên đến tận bên trên 
để quỳ xin Mẹ Maria chứng giám cho lòng thành của bà.  
Với những thành quả và sự linh hiển được kiểm chứng, Frère André đã 
được Tòa thánh La Mã phong Thánh, và nay, Ngài chính thức được gọi là 
Saint Frère André, đem lại hãnh diện lớn lao cho cộng đồng Công giáo tại 
Montréal và Canada.  
Nói về thể thao và những sinh hoạt khác, năm 1967 Montréal là địa điểm 
tổ chức Triển lãm Quốc tế (Expos 67) đã được ghi nhận là thành công nhất 
trong lịch sử. Ðến năm 1976, khi dân tị nạn Việt Nam còn bỡ ngỡ với sinh 
hoạt tại Canada, thì Montréal lại tổ chức Thế vận hội mùa hè, với chi phí 
xây cất Stade Olympique tốn kém và lỗ lã nặng nề. Ngày nay, Stade 
Olympique cũng là một địa điểm thu hút được nhiều du khách đến tham 
quan. Tuy nhiên, vì chi phí bảo trì hàng năm quá quan trọng, gần đây 
thành phố Montréal đã nghĩ đến việc trưng cầu ý kiến người dân để quyết 
định về số phận của Stade Olympique trong tương lai.  
Montréal cũng nổi tiếng là một thành phố văn hóa. Hàng năm Montréal 
đều tổ chức 3 đại hội Liên hoan phim ảnh. Ðại hội nhạc Jazz cũng thu hút 
hàng năm cả trăm ngàn du khách đến thành phố này, cũng như hàng năm 
các nhạc sỹ, nghệ sỹ nói tiếng Pháp trên toàn thế giới cũng đến khoe tài 
tại Montréal.  
Đến mùa hè, mỗi năm Montréal cũng là nơi tổ chức thi đốt pháo bông cho 
các quốc gia trên toàn thế giới. Sinh hoạt này cũng thu hút mạnh mẽ dân 
chúng địa phương cũng như du khách đến thăm Montréal.  
Ngoài ra, có thể nói Montréal là nơi đào tạo ra nhiều người nói song ngữ 
một cách hoàn hảo nhất. Cứ bước chân xuống phi trường Montréal, nghe 
qua máy phóng thanh, ta cũng có thể thấy khó có nơi nào nói hai thứ tiếng 
một cách lưu loát và chuẩn xác như thế.  
Chính vì những nét đặc thù văn hóa này, cũng như vì Montréal là một 
thành phố song ngữ mà trong những năm từ 1975 đến 1980, Montréal đã 
thu hút khá đông người Việt tị nạn đến định cư, là những thành phần ưu 
tú, những ông Ðốc, bà Trạng, đến những vị xuất thân từ các trường Pháp 
tại Việt Nam như Jean-Jacques Rousseau, Chasseloup, Marie Curie, 
Couvent des Oiseaux, v.v. 
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Ðến nay, con số người Việt định cư tại Montréal vào khoảng 35,000 người, 
vẫn được người Việt ở những nơi khác đánh giá là “thành phần văn hóa”. 
Chả thế mà Montréal tuy chỉ có 4 triệu dân mà có đến 8 trường vừa đại 
học vừa cao đẳng nằm ngay trong phạm vi của thành phố, trong đó năm 
vừa qua, đại học McGill được xếp hạng đứng đầu trong các đại học tại 
Canada, và được kể trong số 12 đại học danh tiếng nhất trên toàn thế giới. 
Rời Montréal, nếu còn thì giờ, trên đường đến Ottawa, bạn đừng quên ghé 
qua Gatineau của Québec, nơi  nổi tiếng là có những rừng phong rực rỡ 
nhất, phong cảnh hữu tình nhất của Québec. Chỉ cách ngọn đồi Quốc hội 

chừng 15 phút đường xe 
thôi, bạn sẽ chìm vào khung 
cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp 
và vào mùa thu thì bạn nào 
thích chụp ảnh chắc chắn sẽ 
thực hiện được những bộ 
hình độc đáo.  
Tôi yêu mùa thu Canada, tôi 
mê cái màu sắc rực rỡ của 
mùa thu Québec. Bạn có bao 
giờ ngồi một mình bên giòng 
nước, nghe tiếng nước róc 
rách và tiếng thì thầm của lá 

trong cái se se lạnh của buổi chớm thu? Ðó là chốn thiên thai đấy! Chả cần 
tìm đâu xa.  
Québec, “quê” tôi đấy. Mời bạn dừng chân ghé thăm.   

Hải Phong 
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Phóng sự

Biểu tình phản đối vi phạm nhân quyền tại Việt Nam                     
Ottawa, 5-5-2012 

Để tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30-4, và để hỗ trợ bản thỉnh nguyện thư về nhân quyền 
tại Việt Nam đã được đệ trình lên Quốc Hội Canada ngày 5 tháng 4, 2012, Liên Hội 
Người Việt Canada cùng với cộng đồng người Việt tại Toronto, Montréal, và Ottawa tổ
chức một cuộc biểu tình tại công trường  Quốc Hội Canada tại Ottawa ngày thứ BNy, 5 
tháng 5. 

Dưới bầu trời nắng dịu của một ngày đầu xuân Canada, 700 người từ các nơi tụ tập về
Ottawa đã cùng hát những bài hùng ca, cùng hô to những khNu đòi tự do, dân chủ, nhân 
quyền cho Việt Nam, đòi thả các tù nhân lương tâm như Hoà Thượng Thích Quảng Độ, 
Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Tiến Sĩ / Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, 
Blogger Điếu Cày, Cô Phạm Thanh Ngiên, Cô Tạ Phong Tần, nhạc sĩ Việt Khang và 
những nhà đấu tranh dân chủ khác. 

Quang cảnh cuộc biểu tình - Hình: LHNVC 

Qua sự điều khiển chương trình của Ông Nguyễn Ngọc Duy trong phái đoàn Toronto, sau 
phần chào quốc kỳ Canada và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, đại diện các các phái đoàn 
tham dự lần lượt phát biểu ý kiến, gồm có: Ô. Nguyễn Thành Danh, Ủy Viên Nội Vụ, 
Liên Hội Người Việt Canada; Ô. Huỳnh Sanh, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia 
Montréal; Ô. Vũ Đức Chính, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario; Ô. Nguyễn Văn 
Phát, Hội Ái Hữu Cựu SVSQTB Thủ Đức Ontario; Ô. Nguyễn Văn Tấn, Ủy Ban Yểm 
Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Ontario; A.  Quách Quang Bảo, Đảng Việt Tân – Chi 

Sinh Hoạt Liên Hội Người Việt



Liên Hội Người Việt Canada 170

2

Bộ Toronto; Cô Nhâm Minh Thùy, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu Toronto; A. Đinh 
Nam An, Liên Hội Sinh Viên Việt Nam tại Ontario; Ô. Nguyễn Lợi, Hội Cựu Quân Nhân 
QLVNCH Edmonton; Bà Đặng Thị Danh, Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động 
Cứu Nước; và Cô Nguyễn Kim Vi, Đại diện thanh niên, tuổi trẻ Toronto. 

Tiếp nối chương trình, Ô. Lê Duy Cấn, Ủy Viên Ngoại Vụ Liên Hội Người Việt Canada, 
giới thiệu các vị diễn giả trong chính giới Canada, gồm có: Ô. Jason Kenny, Bộ Trưởng 
Di Trú, Công Dân Vụ, và Văn Hóa Đa Diện Canada; Ô. Paul Dewar, Dân Biểu liên bang 
vùng Trung Tâm Ottawa, Đặc trách Ngoại giao trong Đảng Đối Lập Tân Dân Chủ (New 
Democratic Party of Canada); và Ô. David Kilgour, cựu Bộ Trưởng đặc trách Á Châu 
Thái Bình Dương. 

h 

Ô.Ô. Xuân Vũ (Thời Báo); Ngô Thanh Hải (Thm phán Tòa Án Quốc Tịch Canada);                                            
Jason Kenny; Lê Duy Cấn (LHNVC); Cô Võ Như Ngọc (Ủy Viên Văn Hóa, LHNVC)                              
Hình: LHNVC   

Trong số các vị Bộ Trưởng trong chính phủ Canada từ năm 1975, Ô. Jason Kenney là  
một trong những người ủng hộ cộng đồng người Việt mạnh mẽ nhất.  Ông thường tham 
dự các sinh hoạt của cộng đồng tại hầu hết các thành phố ở Canada.  Ông hỗ trợ mạnh mẽ
chương trình bảo trợ người Việt tị nạn Tới bờ tự do của Liên Hội Người Việt Canada.  
Gần đây nhất, ông cho phổ biến một lá thư gửi Liên Hội trong đó ông xác định hoàn toàn 
ủng hộ việc trưng lá cờ Việt Nam tự do trong các sinh hoạt cộng đồng. 

Ông Paul Dewar là thứ nam của bà cố Đô Trưởng Ottawa Marion Dewar, người sáng lập 
Chương Trình 4000 để mang 4000 người tị nạn Đông Dương trong đó phần lớn là người 
Việt tị nạn, tới định cư tại Ottawa trong các năm 1979-1982.  Ông luôn luôn lên tiếng về
các vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.  Gần đây nhất, ngày 5-4-2012 ông thay mặt 
cộng đồng người Việt tại Canada đệ trình bản thỉnh  nguyện thư về nhân quyền tại Việt 



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 171 3

Nam lên Quốc Hội Canada, với chữ ký của trên 6,400 công dân và thường trú dân 
Canada, do Liên Hội đề xướng. 

Ô. Ô. Paul Dewar; Ngô Thanh Hải; Jason Kenny; David Kilgour; Nguyễn Văn Phát;                                                                 
Nguyễn Thành Danh; Nguyễn Văn Tấn -- Hình: LHNVC  

Ông David Kilgour là Dân Biểu liên bang vùng Edmonton trong 27 năm (1979-2006).  
Ông đã từng giữ các chức vụ như: Phó Chủ Tịch Quốc Hội, Bộ Trưởng đặc trách Mỹ
Châu La Tinh, Bộ Trưởng đặc trách Á Châu Thái Bình Dương.  Ông là đồng tác giả
(cùng với Luật Sư David Matas) của tài liệu nổi tiếng thế giới về Pháp Luân Công 
(Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China) và 
được  đề nghị Giải Nobel Hòa Bình năm 2010.  Ông thường tham dự các cuộc biểu tình 
cho nhân quyền tại Việt Nam kể từ năm 1979. 

Sau phần phát biểu của Ông Jason Kenny, Ông Nguyễn Thành Danh trao cho ông một lá 
thư của Liên Hội để nhờ ông chuyển lại cho Thủ Tướng Stephen Harper, yêu cầu chính 
phủ Canada hỗ trợ mạnh mẽ cuộc tranh đấu cho dân chủ, tự do, và nhân quyền tại Việt 
Nam. 

Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 2g30 cùng ngày. 

Liên Hội Người Việt Canada chân thành cảm tạ Hội Ái Hữu Cựu SVSQTB Thủ Đức 
Ontario, Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Ontario, Hội Cựu Quân Nhân 
QLVNCH Ontario, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montréal, Đảng Việt Tân – Chi Bộ
Toronto, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu Toronto, Liên Hội Sinh Viên Việt Nam tại 
Ontario, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Edmonton, Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành 
Động Cứu Nước, và các tổ chức khác đã nhiệt tình cộng tác với Liên Hội khiến cho cuộc 
biểu tình được thành công mỹ mãn.   
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Ô. Ô. Xuân Vũ; Nguyễn Thành Danh; Bà Đặng Thị Danh (Montréal);                                                           
Ô. Ô. Daid Kilgour; Ngô Thanh Hải; Nguyễn Văn Phát; Nguyễn Văn Tấn                                                     
Hình: LHNVC 

Ban Quân Nhạc Thiếu Nhi & Ban Hợp  Ca Toronto – Hình: LHNVC 

Ngày phổ biến: 14-5-2012                                                                                                                            
Liên Hội Người Việt Canada                                                                                                     
www.vietfederation.ca 
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thấy mấy bài múa …chẳng giống 
ai, nhưng đó lại là cả một “công 
trình tim óc” của chúng tôi, những 
ký ức thật dễ thương để nhớ mãi.

Mùa hè năm đó, cũng lại cái 
chị bạn từng giới thiệu tôi vào dạy 
trường Việt Ngữ, rủ tôi đi dự buổi 
“ Đại Hội Thường Niên của Hội 
Người Việt Edmonton”. Thú thật, 
tôi chả hiểu đại hội đó là đại hội gì, 
mà nghe chị ấy nói đi “cho dzui”, 
hơn nữa, tôi cũng đang là cô giáo 
của Hội, thì cũng nên đi cho biết 
với …người ta!

Đến nơi mới biết, đó là buổi 
bầu Ban Quản Trị HNV cho nhiệm 
kỳ mới. Ừ thì cứ ngồi nghe, có 
chết thằng Tây nào đâu nà! Tôi 
ung dung ngồi uống trà nhai bánh 

nghe người ta đề cử người này 
người kia. Bỗng dưng, chị bạn ấy 
đứng lên nói một hồi, rồi …xướng 
tên tôi, rồi cả phòng vỗ tay rần rần! 
Chuyện gì vậy trời! Tôi ngơ ngác 
và bối rối, xin được trình bày, rằng 
tôi chưa có kinh nghiệm và vì hoàn 
cảnh gia đình nên không nhận. Có 
lẽ lời trần tình của tôi “quá yếu ớt”, 
mọi người thay phiên nhau khuyến 
khích, tôi lại hay cả nể, cuối cùng 
đành phải “chấp nhận thương đau” 
bước vào… “chính trường” của 
Ban Quản Trị HNV Edmonton.

Lâu rồi đời mình cũng quen, câu 
này vậy mà rất đúng trong trường 
hợp của tôi, từ  “cái thuở ban đầu 
ngại ngùng ấy” chưa quen, cho đến 
khi “quen mặt quen tên” thì cũng 
hơn mười năm trời với biết bao kỷ 
niệm khó quên. 

Các “triều đại” Hội Trưởng, các 
thành viên Ban Quản Trị tôi làm 
việc chung qua từng nhiệm kỳ, 
đều có những dấu ấn riêng biệt, 
và cho tôi những điều hay để học 
hỏi, nhưng có lẽ nhiều nhất là với 
anh Hội Trưởng HĐT, vì tôi và anh 
còn kiêm luôn việc phụ trách Báo 

như Hội Chợ Tết, cắm trại hè, và 
buổi Hội Thảo Liên Hội rất quy mô 
tại khách sạn Citadel ngay trung 
tâm thủ đô Ottawa năm nào!

Vào dạy tại trường Việt Ngữ Ed-
monton, tôi đã có nhiều giây phút 
vui vẻ, thú vị với đám trò nhỏ. Tôi 
hay chơi đùa thoải mái với chúng 
nó như …chị em dì cháu trong nhà, 
ví dụ như giờ break tụi nhỏ hay đi 
bộ ra tiệm Seven-Eleven gần đó 
ăn quà vặt, có khi chúng rủ tôi đi 
chung, tôi cũng đi theo, mua ice 
cream hay popcorn vừa đi đường 
vừa ăn chung với tụi nhỏ. Trong 
lớp, tôi hay pha trò cho chúng bớt 
căng thẳng khi gặp bài “hóc búa”. 
Vui nhất là mùa Tết, cô trò dàn 
dựng mấy tiết mục múa tham gia 

Hội Chợ Tết. Tôi 
nào có năng khiếu 
chuyện múa may 
gì đâu, nhưng để 
ủng hộ phong trào, 
mấy cô trò cũng 
ngồi “nặn óc” cho 
xong một bài múa 
“Trống Cơm” và 
bài nhảy hiphop 
cho đám lớn hơn. 
Giờ nghĩ lại mới 

Khi gia đình tôi mới từ Ot-
tawa dọn qua Edmonton, 

còn lạ nước lạ cái thì tôi gặp một 
chị trong chỗ Day Care tôi đang đến 
tìm việc làm part time vì chăm con 
còn nhỏ. Nói chuyện qua lại một 
hồi, biết tôi từng là cô giáo khi còn 
ở Việt Nam, chị giới thiệu chị là cô 
giáo Việt Ngữ ở Hội Người Việt và 
rủ tôi cùng đến đó dạy Việt Ngữ vào 
mỗi chiều thứ bảy, vừa đỡ nhớ nghề, 
vừa có dịp quen biết với cộng đồng 
mới.

Tôi nghe là chịu liền, vì hồi ở Ot-
tawa tôi cũng từng theo nhóm bạn, 
chung trường College có, học bên 
University Of Ottawa cũng có, tham 
gia những buổi sinh hoạt cộng đồng, 
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Giờ thì tôi cũng không còn làm 
việc trong Hội Người Việt nữa, căn 
nhà cũ gần phố Việt thuở đó đã bán 
từ lâu. Ngôi nhà hiện tại của tôi ở 
phía Bắc thành phố, nên tôi cũng 
ít có dịp trở lại vùng đất một thời 
thương yêu với những ngày sinh 
hoạt cộng đồng. Các nhiệm kỳ Hội 
Trưởng cũng được đổi mới, thay 
bằng thế hệ trẻ. Lớp già (hoặc đang 
chuẩn bị…già, trong đó có …tôi) 
đã lui về hậu trường, nghỉ ngơi.

Đôi lúc có dịp chạy xe về khu 
nhà cũ, đi ngang qua Hội Người 
Việt, tôi cũng bồi hồi nhớ về một 
thuở nào, tôi đến đó như đi chợ, 
thân quen từng ngóc ngách của Hội 
như chính căn nhà của mình…

Rồi đi ngang qua quán cà phê 
cũ, Second Cup, nơi “bộ ba điên” 
chọn làm “head quarter” mỗi khi 
bàn bạc “chuyện lớn”, tôi lại thấy 
lòng tiếc nhớ bâng khuâng, vì 
chẳng còn được cầm cái phone lên, 
vừa mỉm cười vừa nhắn tin vu vơ: 
“Ai…cà phê… hông?”

Edmonton, 23.8.2020

KIM LOAN

Bao lần đi họp Ban Quản Trị, 
Đại Hội thường niên, phụ hợ sau 
cánh gà chạy chọt phần ẩm thực 
mấy dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên 
Đán, Ngày Quốc Hận 30/4, Lễ Hai 
Bà Trưng, cùng các events khác …
là bấy nhiêu lần “bộ ba” chúng tôi 
grouptexting liên tục để trao đổi ý 
kiến, cung cấp tin tức tới tấp bất kể 
sáng sớm hay đêm khuya, không 
kịp trả lời, có khi nửa đêm đọc text 
mà tôi bật cười vì những câu đùa 
giỡn, khiến ông xã cứ tưởng tôi …
bị mộng du!

Tôi vẫn nhớ mấy mùa đông lạnh 
tái tê, chúng tôi chở nhau đi vòng 
vòng khu chợ Việt để lấy chả lụa, 
thịt nguội, rau quả trái cây… người 
ta ủng hộ cho Hội Chợ Tết. Về nhà 
hớn hở xắt thịt, mua bánh mì, làm 
sauce, đồ chua carrot củ cải rồi 
sáng ngày Hội Chợ, thức dậy sớm, 
đi mua cà phê Tim Hortons uống 
…lấy sức, rồi kéo nhau ra Hội nhét 
bánh mì để kịp mang đến Hội Chợ 
trước giờ khai mạc.

Khi rảnh rỗi không bận các 
events của Hội, chúng tôi coi như 
…thất nghiệp Job “bao đồng”, thì 
hẹn nhau đi ăn Dimsum, hoặc bỗng 
nổi cơn hứng khi trời tuyết mịt mù, 
nhắn tin rủ nhau ra 
Second Cup uống 
café, “tám” chuyện 
cộng đồng, và có khi 
bàn tính cả những 
ước mơ viễn vông …

Mới đó mà đã là 
quá khứ! Hoàn cảnh 
cuộc sống đổi thay, 
chúng tôi mỗi người 
mỗi ngả, bận bịu 
chuyện gia đình, dù 
lập trường vẫn vững 
vàng, máu điên vẫn 
còn (có khi còn …
tăng thêm theo tuổi 
tác)…

Xuân, cũng như giai đoạn đó với 
những buổi Hội Thảo, các Lễ quan 
trọng của cộng đồng người Việt  mà 
tôi không thể nhớ hết để kể ra đây.

Cũng từ nơi Hội Người Việt, tôi 
được “phát hiện” là một MC nghiệp 
dư của cộng đồng. Đầu tiên chỉ là 
những lần MC nho nhỏ trong các 
buổi Lễ Hai Bà Trưng, rồi “tiếng 
lành”… vang xa, (MC miễn phí 
nên khá …đắt “sô”), tôi làm MC 
các ngày Hội Tết Trung Thu, Hội 
Chợ Tết, Văn Nghệ Thính Phòng 
của Hội, và tiếng đồn bay thẳng 
qua tới bên Nhà Thờ Công Giáo 
nơi tôi hay đi Lễ, làm MC cho các 
buổi văn nghệ gây quỹ  của Nhà 
Thờ, các Lễ hội lớn, nhỏ v.v…

Đặc biệt nhất, trong thời gian 
làm việc trong Ban Quản Trị, tôi 
may mắn được gặp hai người bạn ý 
hợp tâm đầu. Chúng tôi hợp thành 
“bộ ba” (hai nữ một nam, hay gọi 
cách khác là một ông hai bà) với các 
nick names: Nam Kỳ, Bắc Kỳ và …
Chuột! Hoàn cảnh gia đình chúng 
tôi khác nhau, công việc ngoài xã 
hội khác nhau, tuổi tác chênh lệch 
nhau vài niên, cá tính cũng chẳng 
hề giống nhau, nhưng có vài điểm 
tương đồng: Lập trường “Không 
Cộng Sản”, thích làm chuyện cộng 
đồng và …có chút máu điên! (Nhờ 
có cái máu điên đó, mà chúng tôi 
gắn bó nhau, và gắn bó khá dài lâu 
với chuyện …bao đồng, ăn cơm 
nhà vác ngà voi cho Hội).
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Irving nó khó lắm. Cô cẩn thận kẻo 
mất việc à ". Tôi cám ơn rồi ráng 
căng hai mắt ra mà làm tiếp. Hôm 
sau ông John mang cho tôi hộp kẹo 
cà phê. Ông bảo " Tôi biết cô đi 
học ban ngày. Ngậm kẹo này cho 
đỡ buồn ngủ. Ráng cố gắng làm khi 
nào ra trường có job ngon hơn thì 
nghĩ nơi này ". Tôi nhận, cảm ơn 
ông mà ứa nước mắt.

Mãi đến bây giờ, cứ mỗi lần 
ngậm kẹo cà phê thì tôi lại nhớ đến 
ông John. Ông qua đời 1 năm sau 
khi tôi không còn làm ở hãng vớ 
nữa.

Sau đó vì giờ giấc làm ca đêm 
không thuận tiện, tôi xin vào làm 
nghề giặt khăn ăn trong một nhà 
hàng ở phố Tàu. Đây là một nhà 
hàng sang trọng rộng lớn, nên bàn 
ăn nào cũng được trải tấm vải hồng 
nhạt. Mỗi khi khách ăn xong là 
nhân viên kéo hết tất cả khăn trải 
bàn cùng khăn lau miệng thảy vào 
một thùng thiệt to rồi mang xuống 
phòng giặt. Nhiệm vụ của tôi là 
phải giặt hết cái " khối núi " khăn 
khổng lồ này trong thời gian quy 
định vì nhà hàng ngày nào cũng rất 
đông khách. Tôi làm từ 1 giờ trưa 
đến 7 giờ chiều. Cho dù có nhiều 
máy giặt máy sấy vậy mà tôi cũng 
phải làm liền tay mới kịp. Này nhé, 
mở từng thùng khăn dơ ra, tôi phải 
giũ sạch đồ ăn vào một thùng rác, 
rồi phân loại khăn nào dính chất 
nước (xì dầu, nước sốt...) thì để 
qua một bên giặt riêng. Sau đó bỏ 
vào máy giặt, vừa mở máy này thì 
cũng là lúc máy sấy bên kia reng 
lên báo hiệu khăn khô cần lấy ra. 
Coi tưởng nhàn mà lu bu cả buổi 
cứ phải quần quật phân loại, bỏ vô 
máy, chế xà bông vào, rồi mang qua 
máy sấy, vừa khô thì lại phải bắt 
tay qua thùng khăn kế tiếp. Một ca 
của tôi làm 6 tiếng mà chỉ có thời 
gian rảnh lắt nhắt chừng 3 lần, mỗi 
lần khoảng 10 phút. Đó là những 

tôi có trách nhiệm mướn những ai 
có ý định làm lâu dài với chúng tôi. 
Nhưng tôi biết thành phần trí thức 
như cô thì đây chỉ là một công việc 
tạm thời giúp cô có thu nhập ban 
đầu nhằm tiếp tục đi học lại, có 
phải không ?". Tôi không ngờ bà 
này nói trúng tim đen mình quá nên 
ấp úng không biết trả lời sao, lòng 
thấp thỏm lo sẽ bị từ chối. Bà tiếp 
" Thôi được tôi nhận cô. Hai mươi 
lăm năm trước nước Canada đã cho 
tôi cơ hội thì hôm nay tôi cũng cho 
cô một cơ hội bởi vì đất nước này 
cần những người có trình độ như 
cô". Tôi mừng quá lật đật bước ra 
ngoài lấy hẹn khám sức khỏe mà 
quên cả cám ơn bà.

Thời đó là giai đoạn gia đình 
chúng tôi cực khổ nhất. Đi làm ca 
tối, tan ca về nhà gần 1 giờ khuya, 
đánh răng rửa mặt vội vội vàng 
vàng rồi đi ngủ vì sáng hôm sau 
phải dậy sớm đến trường học lúc 
7 giờ . Tan lớp học là 3 giờ , đón 
2  chặng xe bus về tới nhà đã gần 5 
giờ, ăn miếng cơm chiều, nghỉ chút 
lấy hơi là đã đến giờ đi làm ca đêm 
ở hãng vớ từ 6 giờ đến 12 giờ đêm.

Có một lần tôi ngủ gục khi đang 
làm việc và bị " bắt quả tang " ngay. 
Dễ lắm, người kiểm soát (quality 
controler) dù không ngồi ngay đó 
nhưng khi hằng loạt vớ di chuyển 
qua máy thì ông ta nhận ra ngay là 
máy của tôi khi thì chiếc có chiếc 
không. Ông Irving đi thẳng đến nơi 
tôi ngồi và hỏi tại sao tôi không 
đút đủ số vớ như yêu cầu. Tôi bất 
ngờ chưa biết nói sao thì ông John 
ở máy kế bên bước qua nói " Máy 
này nó củ quá rồi. Khi nãy tao nghe 
tiếng cọt kẹt to lắm. Ông kêu thợ 
máy ến xem thử có vấn đề gì không 
". Thế là tôi ngồi chờ thợ máy tới.

         Tranh thủ khi không có ai, 
ông John ghé tai tôi nói nhỏ " Cô 
mệt lắm hả ? Tôi thấy cô ngủ gật. 

Cám ơn 
YOU 

Hoàng Thanh
      Được định cư ở Canada là 

mơ ước lớn nhất của gia đình tôi. 
Nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến 
Montreal, ba mẹ và mấy chị em 
tôi cứ như người đi trong mơ. Lúc 
đó tuy cả nhà 9 mạng người mà 
trong tay chưa có được 100 đô, 
nhưng ai ai cũng mừng vui không 
kể xiết. Sau vài tuần ở ké nhà bác 
Tư - người bảo lãnh ba tôi, thì cả 
nhà quyết định ra mướn apartment 
riêng để không làm phiền lòng bác 
gái. Thế là mấy chị em phải đổ xô 
đi kiếm việc làm.

Công việc đầu tiên của tôi nơi 
xứ người là nhân công trong một 
hãng vớ. Để được tuyển chọn thì 
chúng tôi phải thi tay nghề, nghĩa 
là người ta đưa mình chừng 10 đôi 
vớ, người xin việc phải lần lượt 
đút từng đôi vớ vào hệ thống máy 
đang quay tròn rất nhanh trong 
một thời gian nhất định. Việc này 
cũng không khó lắm. Sau đó tôi 
mới được cho vào gặp  "bà cai " để 
được phỏng vấn. Bà cai nhìn có nét 
như người  Ấn độ, chứ không phải 
người da trắng như tôi cứ đinh ninh 
trong đầu - sau này tôi được biết 
tên bà là Hayam. Nhìn tôi bà hỏi " 
Cô mới qua đây phải không? ". Tôi 
đáp phải.

Bà hỏi tiếp " Bên nước cô, cô 
làm nghề gì ? ". Tôi trả lời " Dạ 
đang học năm cuối ngành dược ". 
Bà nhìn tôi đăm chiêu rồi tiếp " 
Tôi biết cô sẽ không làm ở đây lâu 
đâu. Công ty giao cho tôi nhiệm vụ 
tuyển dụng nhân viên, lẽ dĩ nhiên 
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khi họ không chịu buông tôi ra. Khi 
nghe cái rầm  là lúc cả ba chúng 
tôi đập mạnh vào một chiếc xe 
đang đậu ở lề đường. Tôi may mắn 
không sao, trong khi anh Robert bị 
trật cánh tay phải xức thuốc một 
tuần mới khỏi. Tội nghiệp nhất là 
bà Sophia. Bà bị thấp khớp từ lâu 
rồi, không may lại bị cơn bão quất 
mạnh vào thành chiếc xe nên chiếc 
mũi bà bị dập sưng vù lên. Bà phải 
nghĩ làm hơn 2 tuần mới bớt .

Kể từ đêm đó, mọi người cứ 
trêu chọc tôi là skeleton (bộ xương) 
nên mới bị gió cuốn đi. Cái tên nick 
name của tôi "Gone with the wind" 
(Cuốn theo chiều gió) ra đời từ đó. 
Nhưng trong cái rủi có cái may. 
Sau biến cố đó, tự dưng tôi được 
cưng thấy rõ. Cô chú anh chị hôm 
nào cũng mang đồ ăn cho tôi tẩm 
bổ cho mập lên. Bà Sophia còn bảo 
tôi khỏi đem cơm theo, mỗi ngày 
bà xúc hai phần ăn, cho bà và tôi.

Năm cuối cùng học pharmacy, 
tôi đành nghĩ làm hãng kéo sợi vì 
bài vở quá nhiều và phải tập trung 
ôn thi tốt nghiệp. Tối cuối cùng ai 
nấy đều đến chia tay và chúc tôi 
mau ra trường. Bà Sophia ôm tôi 
thật lâu. Bà nói đùa " Mỗi lần soi 
gương nhìn chiếc mũi này, I will 
miss you ".

 Ngày tháng trôi nhanh. Thấm 
thoát mà tôi đã ở đất nước này 
hơn 25 năm. Tôi nhận ra một điều 
là một xã hội tốt với môi trường 
sống tốt luôn sản sinh ra những con 
người tốt. Tôi không phàn nàn về 
cuộc sống vất vả trong những năm 
đầu đặt chân đến Canada, mà tôi 
thầm cám ơn đất nước này đã tặng 
cho tôi những kỷ niệm đẹp về lòng 
tốt của con người.

Cám ơn You - những bà Hayam 
đã giúp đỡ khi nhận cô bé chân ướt 
chân ráo ngày đầu tiên bỡ ngỡ nơi 
xứ người,  mặc dù biết trước rằng 

anh Gerald cho quá giang về nhà). 
Ngoài trời mùa đông tối lờ mờ với 
từng cơn bão tuyết cùng gió rít lạnh 
buốt xương. Đang cùng mọi người 
co ro cúm rúm thì bỗng dưng tôi 
có cảm giác hai chân mình hổng 
lên khỏi mặt đất và dường như tôi 
phi thân trên tuyết. Cứ ngỡ là ảo 
giác, nhưng rõ ràng là sự thật khi 
tôi nhận ra rằng mình vừa lướt qua 
mặt một người. Rồi bỗng dưng tôi 
nghe nhiều tiếng la to " Ngồi xuống 
! ". Tôi nhận ra mình đang ở trong 
tình trạng nguy hiểm vì bị bão cuốn 
đi nhưng không tài nào cưỡng lại 
được sức mạnh của cơn bão mà 
ngồi xuống được. Sợ hãi quá, tôi 
la lên "Help ! Help !". Dường như 
có ai đó chạy tới nắm áo tôi kéo ghì 
lại nhưng chiếc áo tuột ra khỏi tay 
người đó vì vận tốc gió quá mạnh. 
Tôi càng la to trong hoảng hốt khi 
thấy cả thân mình đang lướt nhanh 
trên mặt đất phủ đầy tuyết .         Rồi 
tôi lại cảm thấy áo khoác mình bị ai 
trì xuống, rồi tay mình cũng bị kéo 
mạnh. Rầm! Tôi tối sầm mặt mũi và 
cảm thấy toàn thân ê ẩm. Đau quá, 
tôi cứ nằm sóng soài trên mặt tuyết. 
Khi mở mắt ra thì tôi nhìn thấy 
xung quanh mình đông đủ các công 
nhân làm cùng ca. Họ xúm lại đỡ 
tôi lên. Người hỏi han, kẻ xoa bóp 
xem tôi có bị chấn thương không. 
Khi chắc chắn là tôi không bị gì thì 
mọi người dìu tôi vô xe anh Gerald 
để anh chở tôi về nhà dùm. Hôm 
sau đi làm tôi mới rõ sự tình. Có lẽ 
do quá ốm yếu và nhỏ con mà tôi 
là người duy nhất "được" cơn bão 
chiếu cố. Khi thấy tôi bị cuốn đi 
thì nhiều người chạy đến tìm cách 
giữ tôi lại bằng cách nắm tay, kéo 
áo hay ôm đại tôi ghì xuống nhưng 
đều thất bại vì tuyết thì quá dày lại 
thêm gió quất mạnh. Sau cùng thì 
anh Robert và bà Sophia cùng lao 
tới chụp đại lấy tôi rồi ôm và kéo 
ghị xuống. Nhưng xui thay cả hai 
đều bị cơn gió bão lôi đi xềnh xệch 

lúc tôi tranh thủ hoặc ăn cơm hoặc 
đem bài vở ra học. Tôi còn nhớ 
ngày hôm đó khi đang cắm cúi đầu 
vào trang sách thì tôi linh tính có ai 
nhìn chồm qua vai mình. Quay đầu 
lại, tôi giật mình khi nhận ra đó là 
ông Michael - người quản lý nhà 
hàng. Ông nhíu mày "

  Cô học bài à ? Sao cô không 
lấy khăn từ máy sấy ra, khô từ lâu 
rồi, ngoài kia đang cần khăn sạch 
". Tôi lật đật đứng dậy (đang ngồi 
dưới đất cạnh máy giặt) vụng về 
giấu cuốn sách vào khe giữa 2 cái 
máy, rồi vội mở cửa máy sấy lấy 
khăn khô ra, mắt không dám nhìn 
thẳng ông Michael. Chợt nghe 
tiếng ông hỏi " Cô ăn trưa vậy thôi 
sao ? ". Ngón tay ông chỉ vào bịch 
chip đang nằm trên hộp giấy mà tôi 
dùng làm bàn. Tôi ấp úng "Không 
sao, tôi ăn đỡ thôi, chiều về nhà tôi 
mới ăn thật".

Ngày hôm sau thì David - người 
hầu bàn cho biết là theo lệnh ông 
Michael, cứ 3 giờ trưa thì tôi được 
nghỉ và được lên nhà hàng kêu một 
món ăn miễn phí, dĩ nhiên là chỉ 
trong phạm vi vài món đã được chỉ 
định mà thôi. Tôi mừng quá vì sẽ 
không phải mang theo vài gói chip 
hay các món ăn vặt nữa mà ít nhất 
cũng được một chén súp nóng hay 
một món nào đó ăn cho chắc bụng. 
Nhưng rồi tôi lại phải đổi job lần 
nữa khi phải làm thực tập tại nhà 
thuốc tây. Tôi làm trong pharmacy 
từ 9 giờ đến 5 giờ. Thế là để có tiền 
đóng học phí, tôi lại phải đi tìm 
việc làm buổi tối.

May mắn thay tôi xin được vào 
làm ở một nhà máy kéo sợi từ 6 giờ 
đến 12 giờ khuya. Và cái đêm kỷ 
niệm "suốt đời không quên" xảy 
ra vào lúc bất ngờ nhất. Tối đó 
khi tan ca, như thường lệ, tôi và 
các công nhân ùa ra khỏi cổng. Ai 
nấy đều vội vã ra lấy xe (tôi được 
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đó, và còn hỏi có muốn làm thường có lương 
sau đó nếu họ cần nhận không. Tôi trả lời 
không muốn chỉ muốn làm thiện nguyện thôi. 

Cuối tháng 8, 2020 họ có gởi email và 
muốn tôi làm việc có lương ở Gift shop điều 
khiển công việc trong Gift shop nhưng tôi 
không nhận, còn 1 năm nữa là 70 tuổi rồi còn 
gì. Thật ra thì không biết tiếng nói và kiến 
thức mình dĩ nhiên làm sao bằng được những 
người Canada và những đứa trẻ sinh ra lớn 
lên ở đây, chắc lộc trời cho nên lần nào tôi 
cũng kiếm fund cho nhà thương rất giỏi, nên 
họ thích, mà Vân Lan cũng vui lắm mỗi lần 
bán được rất nhiều và những lần làm funding.

Mặc dù bệnh dịch Covid những tôi vẫn 
thường có những buổi họp trên on line với 
các bạn cùng làm và các ban quản trị ở nhà 
thương.

Có những bà cụ làm thiện nguyện 45 năm 
chuyên làm những bó hoa đẹp làm tặng gift 
shop bán để đóng góp cho nhà thương, các bà 
cụ lần lượt ra đi, fan lớn các bà làm 20, 25, 30 
... đó là các bà Canadian, họ không thích đi 
làm thường họ rất vui khi làm công việc thiện 
nguyện.  Có cụ 85 tuổi vẫn làm 1 tuần 1 lần 
gọi taxi đưa đến chỉ có công việc đưa áo cho 
bệnh nhân thay mà bà cụ rất vui. 

Tôi rất vui được góp phần nhỏ bé cho 
Canada, coi như để tỏ lòng tri ân đất nước này.

Vân Lan

tôi sẽ chẳng làm được bao lâu.

        Cám ơn You - những ông 
John đã lên tiếng bênh vực cô học 
trò vừa làm vừa ngủ gục, nhằm 
giúp tôi không bị mất việc.

        Cám ơn You - những ông 
Michael đã tặng cho cô bé hiếu học 
bữa ăn miễn phí để có sức mà vừa 
học vừa làm.

        Cám ơn You - những anh 
Robert, những bà Sophia  đã quên 
thân mình hết lòng cứu giúp cô bé 
gầy khiu trong cơn bão tuyết.

         Và cám ơn YOU - cám 
ơn Canada, đất nước của tự do và 
công bằng đã sản sinh ra những con 
người tuyệt vời.

Hoàng Thanh

Tâm tình 
tri ân 

Canada

Lần đầu tiên khi Bệnh Viện 
phỏng vấn tôi để vào làm thiện 
nguyện, họ hỏi tại sao tôi muốn 
làm thiện nguyện ở nhà thương, 
tôi đã nói bởi vì Canada đã cho tôi 
quá nhiều, nhưng tôi không có gì 
để cảm ơn ngoài những công việc 
không đáng cả,  sức tôi chỉ làm 
được như vậy. 

Cảm ơn Canada, một đất nước 
tự do, yên bình đầy lòng nhân ái. 
Vân Lan đã làm thiện nguyện được 
15 năm sau khi "quit" công việc 
cuối cùng ở văn phòng nha sĩ. Bệnh 
Viện nhận tôi ngay buổi phỏng vấn 
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 Lục bát 
tháng Tư
Biết em còn đó nỗi buồn
biết mình thất trận, buồn còn hơn em
hốt trăng rớt giọt bên thềm
chứa vào bình gốm, mùi thơm cũng buồn

Biết chiều nên đổ hồi chuông
báo em biết trước con đường sầu bi
Em ơi! Đường đó tránh đi
về chi chốn cũ khi người đã xa

Biết rằng em vẫn thiết tha
tháng Tư mất nước em xa quê mình
cố hương trăn trở điêu linh
tiếng chim Quốc Quốc khóc tình nước non

Biết người chiến sĩ vẫn còn
súng rơi, chân cụt, vẫn lòng sắt son
nuốt đi trái đắng bồ hòn
ngậm tình ái quốc cho tròn cơn mê

Biết mình đã lỡ lời thề
cúi đầu chấp nhận ê chề, thê lương
tâm hoa nở cánh vô thường
màu đen Quốc Hận trong vườn thinh không

Biết em rất khổ với chồng
vẫn khuyên em chớ bỏ chồng tìm tôi
Biết tôi: Khi đứng, khi ngồi
nhớ em, nhưng vẫn sống đời thiền sư

Biết trang kinh vẫn chân như
nay vàng nét bút, tựa thư tỏ tình
biết vậy mình đã tụng kinh
cầu cho em bỗng thình lình ghé thăm

Biết rằng đã mấy mươi năm
mà sao vẫn tiếc, vẫn nằm mơ luôn
mơ em áo lụa, khăn hường
chân mang guốc tía bên đường lưu vong

Biết tình nay kể đã xong
mà sao tim vẫn mơ mòng, vấn vương
biết em trăm nỗi chán chường
nên đàn một khúc nghê thường gởi em
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Biết rằng tuổi đã về đêm
đôi chân run rẩy, vai mềm nỗi đau
cũng xin gởi một câu chào
chúc nhau sẽ mãi đi vào cõi xưa

Cõi xưa có gió đong đưa
có ta đứng đợi cơn mưa giao mùa
bạch đông, hồng hạ, thiếu, thừa
quanh năm vẫn thắp 
cho vừa trầm hương

Biết không,
ta vẫn còn thương
tháng Tư muốn khóc
đoạn trường chưa qua...

 (Tháng Tư năm 2020)
Trịnh Tây Ninh

Người Việt
Mười Tính Tốt :
1.   Thông minh.
2.   Cần cù, nhẫn nại.
3. Chịu đựng trong mọi hòan cảnh khó khăn.
4. Bắt chước giỏi, nhanh, dung hợp được cái hay của 
người.
5.   Gia đình đùm bọc, che chở, bảo vệ lẫn nhau.
6.   Thích làm chủ.
7. Tính tình giản dị, dễ thích nghi với xã hội mới.
8.   Hiếu học, biết quý trọng giáo dục, người trí thức.
9.  Yêu nước nồng nàn. Khi có ngọai xâm sẵn sàng hy sinh 
tính mạng để bảo vệ đất nước. Tôn thờ và quý trọng người 
hy sinh vì đất nước.
10.  Biết giữ gìn bản sắc dân tộc, không bao giờ bị đồng 
hóa cả.
 

Mười Tính Xấu:
1. Đi trễ, không tôn trọng giờ giấc:
“Không ăn đậu, không phải là Mễ.
        Không đi trễ, không phải Việt Nam”.
2. Hay nói dối, hoặc nói dối quanh.
3. Hay biện minh (tại, bị) thiếu tinh thần trách nhiệm.
4. Thích nói xấu người khác, chen vào chuyện người khác 
(ngồi lê đôi mách), ganh tị.
5. Không tôn trọng của công.
6.  Thù dai dẳng.
7. Thích ai thì bốc lên tận mây xanh, ghét ai thì dùng mọi 
lời lẽ để lăng nhục, xỉ vả, chửi bới người ta. Thiếu thận 
trọng về ngôn ngữ. Thiếu tinh thần vô tư.
8. Khó lòng hùn hạp, khó làm ăn chung, vì ai cũng muốn 
thủ lợi riêng.
9.  Thiếu kỷ luật, hay cực đoan hoặc bảo thủ
10. Vì chỉ biết có gia đình mình, dòng họ mình cho nên lơ 
là việc chung.
 
Trên đây chỉ là những lời phân tích có tính phỏng đoán. 
Quý vị nào có sự phân tích tốt hơn, hay hơn xin cùng đóng 
góp để dân Việt chúng ta cùng học hỏi, sửa chữa, để mỗi 
ngày mỗi khá hơn và để hy vọng rằng con cháu chúng ta sẽ 
đem “Lửa Thiêng Soi Tòan Thế Giới”.



Liên Hội Người Việt Canada 182

chuối, rồi nhìn nhau lắc đầu ngao 
ngán, không hiểu sao mẹ lại như 
thế nầy?  Làm như thể tụi con bạc 
đãi! 

Khi hai vợ chồng con đi làm hết, 
bà cháu ở nhà hủ hỉ có nhau, nó 
ngoan lắm nhưng hay phá phách, 
hết chạy lăng xăng rồi lại leo trèo, 
nhưng thích nhứt là chơi trò trốn 
kiếm, nội đi tìm nó thích chí cười 
vang.  Nội chân yếu, rượt đâu lại 
thằng cháu, trốn hết phòng nầy lại 
trốn đến phòng kia, nó luôn kiên 
tâm chờ nội tìm cho bằng được, rồi 
vỗ tay khen bà nội… giỏi ghê!  

Và cứ thế bà cháu ngày nào 
cũng chơi trò trốn kiếm, cho tới 
một ngày đột nhiên nó có…ý lạ, 
không trốn trong phòng trên, lại 
trốn dưới tầng hầm, trong kẹt nhỏ 
của căn phòng lò sưởi. 

Như thường lệ, nội kiếm kiếm, 
tìm tìm, không biết nữa, đi đâu rồi 
thằng cháu?  Hoảng quá nội ngồi 
nội khóc.  Kêu vợ con về, nó cũng 
hốt hoảng lo âu.  Kiếm hết khắp 
phòng không ra thằng nhỏ.  Chạy 
xuống tầng hầm mới thấy nó ngủ 
ngon, nằm quẹo cổ trong thế ngồi 
co rút.  Có lẽ mệt mỏi ngồi chờ 
nội kiếm quá lâu, nên nó buồn, rồi 

cháu đích tôn. Ôm được thằng cháu 
nội đầu lòng, mẹ khóc…thật ngon.  
Nội cưng lắm đôi bàn tay nhỏ xíu, 
gót chân hồng , bụ bẫm làm sao! 
Guơng mặt sáng, đôi mắt to tròn 
long lanh ánh ngọc, tóc nó lưa thưa 
chỉ có một chùm thôi, nhưng đó là 
tuyệt phẩm được ơn trên ban tặng, 
nên cả nhà rộn rã nhận niềm vui. 

Mấy năm đầu, mẹ còn lo tiếp 
giúp, thay tã, đút cơm, tắm rửa, 
gội đầu…nhưng mấy năm sau, 
bịnh nào mẹ cũng có, cao máu, tiểu 
đường, sạn thận, đau khớp xương. 
Chỉ một thứ thôi đã làm người ta 
mệt mỏi, mà mẹ của con lại gôm 
hết vô mình, nên lắm lúc nằm cả 
ngày không dậy nỗi, thuốc để  đầu 
giường mẹ cũng  hay quên, mà 
thỉnh thoảng mẹ còn…quên luôn 
thằng cháu nhỏ, ngồi buồn hiu chờ 
nội dậy cùng chơi.  Cũng có những 
hôm mẹ không thèm ăn uống, làm 
cho con rất đỗi lo âu. Đồ ngon mỗi 
ngày các con thay đổi món,vậy 
mà mẹ nhai hoài nuốt không vô, 
thế nhưng nếu cho mẹ ăn cơm với 
miếng chao, trái chuối, mẹ sẽ ăn rất 
ngon và ăn được hoài không cần 
đổi món. Nhiều lúc hai vợ chồng 
con nhìn mẹ, nhìn hủ chao, trái 

Như gốc 
cây khô  
Nguyễn sỹ Thùy Ngân 
 

Mẹ đứng yên nhìn mặt hồ 
mêng mông trong nắng 

sớm, để cho lòng lắng đọng thêm 
hơn.  Chuyện hôm qua, mẹ còn như 
tê dại, khi bước ra đi không hẹn một 
ngày về, thấy nhói đau khi nhớ về 
ngôi nhà cũ, có thằng cháu nhỏ với 
dâu, con. 

Tháng Bảy mùa nầy hoa lá rất 
xinh tươi, làm mẹ nhớ những mùa 
hè của những năm tháng trước.  Mẹ 
thương mùa hạ vì mùa con nghĩ học 
và thường hay tiếp mẹ trồng rau.  
Hoa vườn nhà mình, con thường 
hay quên tưới, chỉ tưới nhà bên vì... 
vướng nụ cười.  Chậu mồng tơi 
nhà mình không có, nhưng có cái 
chậu…lòng của cô nhỏ nhà bên.  Cô 
nhỏ nhà bên ra vào chưa ngơ ngẩn, 
nhưng mẹ của con đã ngẩn ngơ nhìn 
mơ ước một nàng dâu. 

Ngày con chuyển trường , mẹ 
cũng dọn theo.  Nơi xứ lạ mẹ con 
không rời bước, mẹ không ngại cứ 
vài năm thay đổi, lại phải bắt đầu 
bằng những công việc đầu tiên. 

Ngày dọn nhà, cô nhỏ bên kia, 
đôi mắt đỏ nhìn theo… mẹ khóc! 
Con lặng yên, nhìn thẳng, lái xe 
nhanh. 

Và cứ thế thời gian đi không đợi, 
mỗi ngày qua con rực rỡ thêm hơn.  
Cô nhỏ nhà bên khi xưa, con quên 
rồi, mẹ vẫn nhớ, nên hân hoan con 
trao tặng trái tim, cho cô bạn học 
ra trường cùng con vài năm trước.  
Rồi sự nghiệp lên cao, con trao nhẫn 
cưới, để tới một ngày mẹ được ẫm 
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có phải riêng đâu một mình mẹ, lội 
tuyết mà đi giữa xứ người. 

Bù lại đời tị nạn với những năm 
tháng dài gian khổ, con của mẹ giờ 
đã trưởng thành, có địa vị cao trong 
công việc đang làm, có gia đình 
hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan.  
Đó là do ơn phước nhiều đời để lại, 
con phải biết nâng niu, biết giử gìn! 

Mẹ hiểu lắm làm thân trai rất 
khó, ngang dọc ngoài đời , nhưng 
về nhà rất khổ, khi gia đình giờ đã 
ngã rẽ hai phe.  Phe vợ con yêu, 
phe mẹ già ưu uẩn, mà phe nào 
cũng là phe của đời con.  Người 
đàn ông nào cũng có hai người… 
đàn bà bên cạnh, mà mẹ theo con 
chỉ có nữa đường.  Nữa đường còn 
lại con cần người chung bước, lèo 
lái gia đình, gánh vác con thơ.  Chu 
kỳ cuộc sống cứ luân phiên thay 
đổi.  Gánh nặng gia đình, giờ đã 
tới phiên con.  Mẹ thương con bao 
nhiêu, thì con cũng sẽ, mấy mươi 
lần hơn thương lo cho đàn con nhỏ, 
mà tất cả chúng ta, kể cả con và mẹ 
cũng đã và đang, tiếp tục làm.     

Vợ của con cũng không phải là 
vô lý, khi lấy chồng, ai cũng muốn 
sống riêng tư.  Hai vợ chồng trẻ 
có bà già…chính giữa, thì làm sao 
có trọn niềm vui.  Mẹ hiểu ý, nên 
thường hay lãng tránh, cơm nước 
xong, mẹ lẳng lặng vào phòng.  Mẹ 
biết con xốn xang khi nhìn mẹ, lủi 
thủi một mình, chơi với bóng đêm.  
Dẫu con biết đó không phải là cách 
tốt, nhưng cũng không biết có cách 
nào khác tốt hơn! 

Con không có cách, nhưng mẹ 
của con có cách. Mẹ già rồi, không 
cần nhiều thứ lắm, dù ở đâu cũng 
sẽ giống nhau thôi.  Ngày 24 tiếng 
đồng hồ, mẹ của con có đủ. Có cả 
ánh sáng ban ngày và nước mắt 
ban đêm. Mẹ sẽ một mình dọn về 
thành phố nhỏ, nơi khi xưa mẹ con 
mình định cư khi mới đến, để sống 

chạy vội ra khỏi phòng để mẹ tiếp 
tục ho. Mẹ vừa thương con, thương 
cháu , cũng lại vừa rầu rĩ, vì mỗi 
lần ho là mẹ đã... sản xuất ra biết 
bao triệu vi trùng, bay lượng vòng 
quanh trong căn nhà đóng kín.  
Nên mẹ có cảm giác như không 
khí trong nhà ngột ngạt làm sao!  
Và cứ thế mẹ của con vẫn không 
ngừng được, những cơn ho nối 
tiếp những cơn ho, dù thuốc nào 
bác sĩ cho toa, con cũng đã mua và 
mẹ đã y lời uống hết.  Đối ngược 
lại là tụi đang lo rầu thấy rõ, cơm 
nước xong là co rúm vào phòng, 
đóng chặt cửa như đang lo bảo vệ 
thằng con, sợ “bầy” vi trùng....rượt 
đuổi tới nơi. Thương đứt ruột , mẹ 
quay đi lau nước mắt, cái cảnh nầy 
sao phải kéo dài? Vì già nua là bạn 
đồng hành với bịnh tật, mà bịnh tật 
là ổ chứa của vi trùng.  Ba thứ nầy 
khó thể tách rời nhau như định luật 
không bao giờ thay đổi.  Sống cái 
kiểu nầy sao không giống… sống.  
Ngày lo âu, đêm cũng lo âu.  Mẹ 
đã không có tài sản gì để lại, thì để 
làm chi những thứ phiền!? 

Ai cũng vậy, sống chung là cùng 
nhau góp sức, chứ ngồi không sao 
thấy quá ngại ngùng.  Nhìn thằng 
con lớn ôm hôn thằng cháu nhỏ, 
mẹ ấm lòng quên ngày tháng qua 
mau. Mẹ vẫn ngồi đó như gốc cây 
chờ mục, chờ đến một ngày được 
làm...phân bón cho cây.  Nhưng 
hiện tại, sao thấy mình vô dụng, 
ngồi nhìn quanh, thấy ngày cũng 
như đêm.  Công việc duy nhứt 
trong nhà mà mẹ làm rất tốt, là lắng 
nghe bước chân khi con về, hay 
tiếng cười đùa của thằng cháu nhỏ. 
Chỉ bấy nhiêu “công sức” đó thôi 
mẹ làm được trong ngày, thì lấy gì 
làm bằng chứng thương yêu?  Dẫu 
biết rằng những năm tháng cũ, mẹ 
đã một đời tần tảo nuôi con, nhưng 
đó là chuyện của một thời quá khứ, 
cha mẹ nào cũng vất vã gì con, chứ 

ngủ luôn một giấc.  Mẹ nó ẫm con 
trên tay mà mặt mày tái mét.  Khi 
nó trách hờn, mẹ cũng thấy đúng 
thôi.  Nên đâu có giận, lời dâu vừa 
mới nói, tự trách thân già sao chậm 
chạm, hay quên. 

Cũng ráng lắm con ơi mẹ nào 
muốn, quên trước quên sau, mãi 
cũng buồn.  Nhưng cái già, cái yếu, 
làm sao sửa? Mà để tự nhiên, thì dễ 
phiền lòng. Sau ngày đó vợ con sợ 
quá, canh cánh bên lòng, bếp lửa sợ 
mẹ quên.  Ngọn lửa hồng đâu chỉ 
để nấu canh, mà còn có thể làm tan 
hoang cuộc sống.  Càng suy nghĩ, 
vợ con càng sợ, đem thằng con gởi 
thẳng Daycare, vừa tốn tiền lại vừa 
tốn thời gian, mà nội nó thì ngồi 
không nhớ cháu.   

Tại trời chuyển lạnh hay tại nội 
già hay bịnh, mà ho hen lại cứ tới 
từng cơn.  Chờ cả ngày con, cháu 
mới về nhà, vừa mới được ôm thằng 
cháu vào lòng, chưa kịp hôn nó thì 
cơn ho đã tới, sặc sụa liên hồi, ôm 
mặt mà ho.  Khi cơn ho rũ rượi đã 
qua, thì cũng vừa kịp lúc mẹ nhận 
ra mình quá… gớm!  Nước mắt 
ràng rụa hòa cùng nước mũi, nước 
miếng văng tung dính cả vào tay. 
Trước mặt dâu, con, sao thấy quá 
ê chề!  Hình ảnh bà nội mà… ghê 
như thế, thì con, cháu, nào dù có 
thương, nhưng cũng biết sợ. Lập 
tức tụi con ôm ngay thằng con nhỏ, 



Liên Hội Người Việt Canada 184

ngày… đi, sao mẹ không đi ngay 
bây giờ cho… đẹp!  Đẹp không 
gian và đẹp cả thời gian, tròn chử 
hiếu cho con và tròn lòng thương 
yêu của mẹ.  Rời xa con, từng tế 
bào mẹ khóc, nhưng nếu được tiếp 
tay con, để cứu nguy con tàu hạnh 
phúc, thì xá gì một chuyến đi xa.  
Mẹ biết lắm thuyền gia đình con 
đã… khẳm, thì chờ làm chi cho tới 
lúc nó chìm! 

Hai thế hệ, có hai đời sống khác, 
tám tiếng đồng hồ trong sở đâu 
phải dễ qua mau, thời  điện toán 
việc làm đâu có dễ, mệt mỏi về nhà 
các con cần một chút riêng tư, cần 
thoáng mát với nụ cười con trẻ, 
mà mẹ già như gốc cây khô, nằm 
không đúng chổ giữa vườn hoa tươi 
mát, chỉ là để chờ ngày tan rã bón 
cho hoa.  Dẫu biết rằng cây mục tốt 
cho hoa, nhưng khi chưa đến lúc, 
thì cây khô làm hoa…xấu.  Mà mẹ 
đâu muốn các con là ông cắt cỏ, 
qúa bực mình vì…đụng phải gốc 
cây khô.  Nhưng nếu ông cắt cỏ cứ 
mặc kệ, để cây khô nằm yên đó, 
thì theo bốn mùa hoa tàn, rồi hoa 
nở, nhưng con, cháu của mẹ, chỉ có 
một mùa tuổi trẻ, thì hoang phí làm 
chi những tiếng cười! 

Đừng buồn nhé con, khi nghĩ hè 
về không gặp mẹ, bởi gì gốc cây 
khô phải tìm đến chốn rừng sâu, 
vì nơi đó là nơi duy nhứt, mở rộng 
lòng để chứa những những tàn cây. 
Thời gian ở rừng là thời gian vô 
tận, nên không cần hối thúc để…
ươm phân.  Bởi…đi chậm hay 
nhanh, rừng sâu vẫn đợi, nên mẹ 
thong dong đem đến chút thân già, 
chờ rửa mục góp phần cho hoa lá. 

Nếu mai sau bỗng nhiên trước 
sân nhà có cây hoa lạ, thì con ơi!  
Mẹ đã quay về. 

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân 

lặng yên cho đến cuối đời nầy. Cho 
dù mẹ ở nơi đâu, thì mùa hè cũng 
có lá, có hoa, có mây, có gió, có 
luôn những đêm dài. Mùa đông thì 
mẹ ngắm tuyết rơi, ngắm thêm nỗi 
nhớ, ngắm luôn tuổi già.  

Nhớ khi xưa đọc sách rồi mơ 
mộng, tưởng chốn thần tiên mới 
có đất lành.  Canada không phải là 
tiên cảnh, mà lại là một chốn bình 
yên, bao bọc mọi người từ lúc mới 
sinh ra, cho tới lúc già, đau, rồi 
chết. Tuổi trẻ được lo cho đi học, 
đói cho ăn, buồn khổ có người khu-
yên , bác sĩ gia đình là bạn hiền khi 
bịnh, bác sĩ chuyên khoa đâu đó xa 
gần, sẽ sẵn sàng khi người người 
cần đến, nên mẹ không lo gì khi 
tuổi già chồng chất, thân mẹ có một 
mình, mà bác sĩ ở khắp nơi. Ghi lại 
đây vài lời cho con đừng lo lắng.  
Mẹ đã về quê, ở chơi lâu bên đó, 
con yên tâm, rồi mẹ sẽ về quay về 

Đêm cuối cùng trong ngôi nhà 
đầy ấp những thương yêu. Đêm 
đau đớn trong lòng, đêm tan nát 
trong tim. Ôm hai chiếc áo của con 
và của thằng cháu nhỏ vào lòng mẹ 
khóc lặng im, mẹ đã quyết lòng 
buông đi tất cả, chỉ giữ lại hai chiếc 
áo nầy bên cạnh, để ấm lòng chờ 
đến một ngày...đi. 

Đã biết trước, rồi cũng sẽ có một 

Mẹo Vặt
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                        VĂN TẾ 
     TRUY ĐIỆU CHIẾN SĨ TRẬN VONG 
                Quốc Hận 30/4/1975 
 
Hồn tử sĩ gió ù ù thổi 
Mặt chinh phu trăng dõi, dõi soi 
Những người chinh chiến xưa nay 
Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây 
Thể xác đã tiêu ma cùng tuế nguyệt 
Nét tinh anh còn lồng lộng sáng ngời 
Hồn thiêng ôm ấp trời mây núi 
Nẻo u linh che khuất dặm đường mây 
U linh hiển, hồn linh hiển 
Về đây xin chứng giám: 
Lời tâm huyết tha thiết nguyện cầu 
Sông núi Việt Nam cùng tiền nhân chứng giám. 
 
Từ ngàn năm xưa 
Đất nước truyền thống anh hùng 
Quê hương kế thừa hào kiệt 
Dựng xây Dân Chủ-Tự Do 
Độc tài phải cần tiêu diệt. 
Khắp mọi nơi bốn vùng chiến thuật 
Quân Dân ta từng chiến thắng lẫy lừng 
“Bình Long An Lộc ghi chiến tích 
Biệt kích dù vị quốc vong thân” 
Tết Mậu Thân; Mùa Hè đỏ lửa 
Ta truy lùng Việt cộng gắt gao 
Cứ những tưởng thái bình an hưởng 
Nhưng than ôi! đâu ngờ 
Vì kế sách hoàn cầu đồng minh tạo phản 
Buông xuôi phó mặc cho ta 
Để quê hương rơi vào tay giặc 
Những con buôn chính trị, những phường trí thức miền Nam 
Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng sản 
Chúng ép quân ta tan hàng, bức tử 
Đau đớn thay con dân nước Việt! 
Thành chưa mất, tuẫn tiết chết theo thành 
Các anh đã đi vào hồn thiêng sông núi 
NGUYỄN KHOA NAM – LÊ NGUYÊN VỸ - TRẦN VĂN HAI 

Văn Tế
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HỒ NGỌC CẨN… đã ngẩng đầu khinh bỉ lũ giặc Hồ. 
Cả thế giới vinh danh “Khí Tiết – Anh Hùng’’. 
Nước không còn tím ruột về với nước 
PHẠM VĂN PHÚ – LÊ VĂN HƯNG – ĐẶNG SỸ VINH 
NGUYỄN VĂN LONG và còn nhiều anh hùng vị quốc vong thân, kể sao cho hết đã 
dương cao tinh thần bất khuất, không đầu hàng quân giăc, tự sát đền nợ nước, khắp 
hoàn cầu ngưỡng mộ “Tinh Thần Siêu Việt). 
 
Hôm nay, chúng tôi người Việt tỵ nạn 
Tề tựu về đây cùng nhau tưởng niệm 
Bốn mươi năm Quốc Hận nước mất nhà tan  
Để tưởng nhớ: 
Những anh hùng vị quốc vong thân 
Những tù nhân chết trên rừng sâu nước độc 
Chết trong trại tù cộng sản vô thần 
Bị đày đọa, tra tấn, xích xiềng gông 
Những thuyền nhân bỏ xác biển Đông 
Vì hai chữ “Tự Do hay là chết” 
Hỡi hương linh những anh hùng tử sĩ! 
Đi đâu? về đâu? để nửa hồn còn lại 
Một nửa hồn đau xót quấn khăn tang. 
Ghi nhớ công ơn bảo quốc an dân,  
Công đức, hiếu nghĩa vẹn toàn 
Các anh đã lưu danh cho hậu thế 
Con cháu tôn vinh, đời đời nhớ ơn 
Anh hùng có tử 
Nhưng khí hùng luôn luôn bất tử 
Thành tâm thắp nén tuần nhang chính nghĩa, dâng lên chung rượu ân tình, trầm 
hương hoa quả… 
Nguyện cầu tiền nhân, anh hùng tử sĩ hiển linh phù hộ cho con cháu chúng ta hoàn 
thành trách nhiệm cứu nước, đập tan chế độ độc tài đảng trị, quang phục quê 
hương, đem lại nhân quyền, tự do - ấm no và hạnh phúc cho toàn dân. 
Những kẻ trung trinh lụy mình vì nước 
Theo gương xưa xin quỳ trước linh sàn 
Hồn Thiêng Sông Núi, Hương Linh Tử Sĩ 
Xin về đây thượng hưởng. 
 
 
Richmond, Virginia 4/30/15 
Ngô Văn Giai 
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là lạc vào trung tâm thành 
phố Quebec mà cứ ngỡ 
giữa lòng Châu Âu với 
các bảng hiệu tiếng Pháp, 
những kiến trúc Châu Âu 
vừa hiện đại vừa cổ kính 
và những con đường rải đá 
cho người đi bộ, nối tiếp 
nhau bằng những hàng ăn, 
quán cà phê cho du khách 
khắp nơi thưởng thức.

Hiền hoà, thân thiện và 
bốn mùa đẹp tươi (trong 
đó có hai mùa …giá 
băng), tôi tự hào mỗi khi 
hát bài Quốc Ca “O Cana-
da” thân yêu.

CANADA LÀ …
DZẬY ĐÓ

Phải công nhận phái 
đoàn Canada ở trại tỵ nạn 
thiệt…dễ thương, nhìn 
qua hồ sơ của tôi có đầy 
đủ gia đình bên Mỹ mà 
vẫn nhận tôi vào Cana-
da, không gây khó dễ gì! 
Tôi xúc động, cảm khái, 
hỏi thiết tha tận đáy lòng: 
“Sao mấy ông tốt với tui 
vậy?”. Ông ấy nhìn tôi 
với nụ cười ấm áp, hiền 
hoà và nháy mắt đầy tự 
hào: “It’s Canada” mà tôi 
xin được tạm dịch theo lối 
văn chương bình dân là : 
“Canada là…dzậy đó!”

Qua đến Ottawa đúng 
mùa đông bão bùng, tháng 
12, cao điểm tuyết trắng 
rơi ào ào không kịp vuốt 
mặt. Mỗi ngày đón xe bus 
đến trường với vài lớp áo 
quần, mang giầy boots, 
mang bao tay, quấn khăn 
đầu, khăn quàng cổ, khăn 
che miệng, (như gái…Hồi 
Giáo), leo lên được xe 
bus, lại tháo bao tay, tháo 

(Canada) rồi đưa tôi đến 
thủ đô Ottawa vào một 
chiều tháng 12/1993 lạnh 
lẽo, nhưng tôi đã thấy yêu 
mến thành phố này. Mùa 
Đông có Lễ Hội Winter-
lude ngay trên con kênh 
Rideau đóng băng. Cứ 
mặc đồ thật ấm, đến đây 
xem các tác phẩm điêu 
khắc bằng nước đá, tuyết 
…hay đi trên con kênh 
vừa xem người ta trượt 
băng, vừa ăn miếng bánh 
Beavertails nóng hổi ngọt 
ngào thơm lừng mùi quế, 
thú vị biết bao! Mùa hè 
có Byward Market đông 
vui, kéo qua khu đồi Par-
liament Hills, toạ lạc trên 
con đường Wellington của 
trung tâm, dẫn đến các 
khu phố huyết mạch khác 
của thành phố. Mùa thu, 
có đại lộ Sussex dẫn đến 
dinh Thủ Tưởng ngập đầy 
thảm lá vàng rực rỡ bên 
bờ sông lặng lẽ, hiền hoà. 
Chỉ cần qua cây cầu bắc 
ngang sông, là chạm biên 
giới tỉnh bang Quebec với 
thị trấn Hull xinh xắn. 
Những căn nhà bé nhỏ, 
có cổng gỗ và giàn hoa đủ 
màu, cắt tỉa rất nghệ thuật 
nơi mảnh sân trước nhà, 
là dáng dấp của một nước 
Pháp tại Canada. Nếu lái 
xe khoảng hơn 2 tiếng từ 
Ottawa là đến Montreal, 
thành phố lớn mang hai 
nền văn hoá Anh- Pháp, 
nơi từng có Thế Vận Hội 
Olympic Mùa Hè 1976. 
Lái xe thêm ba tiếng nữa, 

OTTAWA TÌNH 
NỒNG

Hồi ở trại tỵ nạn 
Thailand, sau khi 

bị phái đoàn Mỹ từ chối, 
một anh bạn làm chung 
phòng Cao Uỷ lên đường 
định cư ở Úc rủ rê tôi 
qua đó, tha hồ mà nhậu 
“khô Kangaroo”. Nói là 
làm, hai tuần sau khi đến 
Úc, anh gửi cho tôi hồ 
sơ bảo lãnh của một Nhà 
Thờ Tin Lành ở Sydney. 
Tôi rất yêu mến đất nước 
Úc, giàu có, tự do, thịnh 
vượng và cảnh thiên nhiên 
đẹp tươi, nhưng quá xa 
gia đình, nên đành phải từ 
chối. Hôm sau, phái đoàn 
Pháp vào trại. Ông Đại 
Tá Pháp đến văn phòng 
Cao Uỷ gặp tôi: Nếu cô 
muốn đi Pháp, tôi nhận 
ngay lập tức! Chẳng phải 
cô từng nói muốn nhìn 
tháp Eiffel và sông Seine 
mộng mơ đó sao! (Trời, 
ổng biết hết sở thích văn 
thơ lãng mạn của tôi kìa!). 
Nhưng tôi cũng đành cười 
buồn, lắc đầu cám ơn ông 
Đại Tá già vui tính. Sau 
đó, gia đình tôi bên Mỹ 
viết thư qua quyết định…
giùm tôi: đi Canada, vì dù 
sao Mỹ và Canada cũng 
là anh em, hàng xóm, và 
đồng minh thân thiết. Thế 
là Canada mở rộng vòng 
tay bao dung đón tôi.

Chuyến bay từ Bang-
kok, ghé dừng ở Frank-
Furt (Đức) và Toronto 

OH...CANADA
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Cái câu cuối này, tôi 
không hài lòng lắm, vì 
đến bây giờ cũng chưa 
tìm được câu trả lời thoả 
đáng! Nhưng mà thôi, chỉ 
là chuyện nhỏ, cho qua đi, 
“Canada là…dzậy đó”!!!

KIM LOAN
(Edmonton)

Chút 
Suy 

Nghĩ....

khuâng sung sướng, thì 
anh chàng cảnh sát tiến 
tới, phong độ như James 
Bond, với nụ cười…toả 
nắng: “Thôi lái xe về đi, 
lần sau cẩn thận nhé. Wel-
come to Edmonton”! Tôi 
lắp bắp cám ơn thì anh ta 
quay đi, phớt tỉnh Ăng-lê, 
sau khi để lại một câu rất 
đỗi…ngọt ngào: “Canada 
là …dzậy đó!”

Mới đây, khi tôi phát 
hành cuốn sách thứ hai, 
Buồn Vui Đời Tỵ Nạn 
(dày 325 trang, nặng 300 
gram), mang đến bưu 
điện gửi đi các “khách 
hàng” khắp nơi. Giá gửi 
1 cuốn qua Mỹ là $12, 
và giá gửi 1 cuốn trong 
Canada là…$14! Tôi bèn 
thắc mắc, hỏi nhân viên 
bưu điện là tại sao lại có 
chuyện ngược đời, khi mà 
gửi trong nước lại đắt hơn 
gửi qua Mỹ. Cô nàng nhìn 
tôi như người hành tinh 
khác mới rớt xuống, nhún 
vai lắc đầu, phán một câu 
xanh rờn: “Canada là…
dzậy đó!”.

khăn che miệng, tháo 
khăn quàng cổ, tháo mũ 
len trên đầu…để tìm tiền 
lẻ mua vé xe, bác tài xế 
không đủ kiên nhẫn chờ 
đợi, nên có vài lần cho 
đi…free! Riết rồi…thân 
với bác tài, thỉnh thoảng 
bác cho đi “free”, tôi cám 
ơn rối rít, bác chỉ xua tay 
độ lượng: “ Canada là…
dzậy đó!”

Vào trường học, bắt 
đầu quen biết bạn bè 
Việt Nam và bạn bè bốn 
phương. Giờ giải lao, 
trước cổng trường có xe 
bán hàng dạo, đắt hàng 
nhất là món French Fries 
(khoai tây chiên) nóng 
hổi. Giữa cái lạnh giá rét, 
ngồi trên ghế đá, ngước 
mặt nhìn…trời, hứng 
từng bông tuyết mát rượi 
mà nhâm nhi fries thì quả 
là…trên cả tuyệt vời. Lần 
đó, ông thầy giáo trẻ dạy 
môn biology mà tôi hay 
nói chuyện, rủ tôi ra xe 
ăn trưa để giới thiệu với 
tôi một món ăn mới, rất 
đặc trưng của xứ Cana-

da, là món Poutine (tức 
là khoai tây chiên giòn, 
trên đó rải một lớp cheese 
curds, rồi rưới lên gravy 
nóng hổi). Tôi la oai oái, 
vậy thì khoai hết giòn, ăn 
sao được! Ổng bảo tôi chớ 
có đỏng đảnh, cứ thử đi, 
rồi sẽ…mê, và tôi đã mê 
thiệt, nhưng vẫn ngoan 
cố, gọi đó là “món ăn kỳ 
quặc nhất trần đời”. Sau 
đó, ông thầy có nhiều dịp 
hóm hỉnh cười mỉm chi 
(cọp) mỗi khi bắt quả tang 
tôi xếp hàng mua Poutine 
và tiến đến, ghé vào tai tôi 
…chọc quê: “Canada là 
…dzậy đó!”

Khi gia đình tôi dọn 
từ Ottawa đến Edmonton 
(từ bờ Đông sang bờ Tây 
Canada), mang theo chiếc 
xe còn bảng số Ontar-
io chưa kịp đổi. Một lần 
đi downtown, xong việc 
bước ra xe, tôi thấy trên 
cửa kính một mảnh giấy 
:“Bạn đã đậu xe sai chỗ 
quy định, nhưng chúng tôi 
không phạt, vì biết bạn là 
cư dân mới”. Đang bâng 

- Chúng ta nói quá 
nhiều, thương yêu quá 
ít, và thù ghét thì lại 
quá thường.

- Chúng ta biết cách 
kiếm sống, nhưng 
không mấy ai biết 
sống.

- Một đời người được 
kéo dài hơn, nhưng 
chỉ là cộng thêm 
những năm tháng mà 
thôi.

- Chúng ta đã lên đến 
mặt trăng và trở về lại 
trái đất, nhưng rất khó 
bước qua bên kia bức 
tường để chào người 
hàng xóm mới.

- Ta chinh phục được 
thế giới bên ngoài, 
nhưng không biết gì 
về thế giới nội tâm 
bên trong.

- Chúng ta đã làm 
được những việc rất 
lớn lao, nhưng rất 
ít việc tốt lành cho 
người khác
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Lời giới thiệu:  
 
“Cái giá của tự do” là phỏng dịch từ chương 13 có tựa đề “The Price of Freedom” của 
quyền “Silent Invasion: China’s Influence in Australia” (Cuộc xâm lăng thầm lặng: Ảnh 
hưởng của Trung Quốc ở Úc), Clive Hamilton viết, Hardie Grant Books (Melbournes) 
xuất bản 2018.Trong tác phẩm này, tác giả Hamilton cảnh báo chính quyền Úc về sự 
thao túng và ảnh hưởng của TQ (Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc – CHNDTQ) vào nội 
bộ của nước Úc. Tác phầm này song hành với tác phầm “Death by China: Confronting 
the Dragon - A Global Call to Action” (Chết bởi TQ – Cuộc đối đầu với con rồng – Lời 
kêu gọi hành động toàn cầu) của Peter Navarro và Grey Autry đã cho thấy tham vọng 
chính trị của TQ là bành trướng quyền lực trên khắp thế giới, thông qua trao đổi mậu 
dịch, kinh tế, thương mại, và bẫy nợ giăng ra cho các quốc gia chậm phát triển. Tham 
vọng thống trị thế giới của TQ đã rõ ràng qua chương trình “Một vành đai, một con 
đường – con đường tơ lụa trên biển của thế kỷ 21” (One Belt One Road Initiatives – 
Maritime  Silk Road of the 21st century) và “Làm ở TQ 2025” (Made in China 2025).  
 
Sự trỗi dậy lớn mạnh của TQ trong vài thập kỷ vừa qua biến nước này thành nền kinh tế 
lớn thứ hai trên thế giới (sau Hoa Kỳ) được thực hiện thông qua những điều đáng kinh 
tởm như sau: 
 

- Ăn cắp sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và các nước Tây phương 
- Cạnh tranh không công bằng giữa các cty của TQ (được hậu thuẩn của nhà 

nước TQ) và các cty tư nhân của các nước dân chủ tự do. Mô hình này chính là 
cái quái thai có cái tên gọi “mỹ miều”: “nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã 
hội chủ nghĩa” của tư bản đỏ TQ và Việt Nam.  

- Hủy hoại và tàn phá môi sinh ở mức báo động v.v. 
 
Nước Úc, như đã nói ở trên, cũng không thoát khỏi cuộc xâm lăng thầm lặng của TQ 
trong bao năm qua để tiếm đoạt dần những giá trị làm nên xã hội dân chủ, tự do của 
đất nước này. Và hôm nay, tác giả Hamilton cảnh báo chính quyền Úc đồng thời kêu 
gọi tất cả người dân Úc, không phân biệt nguồn gốc dân tộc của mình, đã được hưởng 
và trân quí những giá trị tự do (làm nền tảng gìn giữ và phát triển của xã hội Úc) khi họ 
đến định cư ở Úc, hãy can đảm đứng lên chống lại “sự lấn lướt thô bạo có nguy cơ tước 
đoạt hay hủy hoại giá trị tự do” ở Úc. Tự do, chính là nền tảng nhân bản cao quí nhất 
mà đất nước Úc (nói riêng) và các nước dân chủ tiến bộ trên khắp thế giói (nói 
chung – Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Nam Hàn,Tân gia Ba, Đài loan 
v.v.), được gìn giữ và phát triển.Tự do cũng không phải là cái gì hay món hàng 
miễn phí (Freedom is not free). Tự do luôn có cái giá của nó phải trả. Tự do là tài 
sản quí báu nhất của một con người và của một đời người. Và con người, đã 
chiến đấu chống lại tất cả các thể chế độc tài, tàn ác bằng tất cả năng lực có 
được của họ, bằng xương máu và chính mạng sống của họ, để giành lại nó, bảo 
vệ và vinh danh nó. 
 
Chính ở cảm nhận và suy nghĩ này, người viết mạo muội phỏng dịch chương 13 “The 
Price of Freedom” trong quyền sách đã nêu của Hamilton, để giới thiệu đến các bạn 
cuộc chiến đâu cam go, bất tận đầy hy sinh của cộng đồng nhân loại trên khắp thế giới 

Cái giá của Tự Do
Hư Hao
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chống lại tất cả các chế độ độc tài (mà chế độ Cộng Sản là một điển hình) muốn hủy 
hoại hay tước đoạt giá trị nhân bản cao quí nhất:  TỰ DO.    

hưhao 
12,2018 
   

 
Cái giá của tự do  

 
Thông điệp của cuốn sách này được thu gọn trong lời của một điện thư mà tôi nhận 
được từ Giáo Sư Frank Dikötter, sử gia và học giả nổi tiếng về Trung Quốc (TQ) và 
Đảng Cộng Sản TQ (ĐCSTQ) có trụ sở ở trường Đại Học Hồng Kông: 
Ba điều quan trọng: 

- Thứ nhất, ĐCSTQ vẫn giữ nguyên cấu trúc tình trạng độc đảng mát-xít. 
- Thứ hai, giống như tất cả những độc đảng mát-xít, nó có cả hai tổ chức và triết lý 

cách thức làm suy yếu bất kỳ thứ gì và mọi thứ phản động lại nó trong nước cũng 
như ở hải ngoại, gọi là Mặt Trận Thống Nhất. 

- Cuối cùng, độc đảng Mát-xít luôn hứa hẹn (hay nói cách khác, gian dối). Những 
hứa hẹn của họ có thể vứt bỏ khi nó không còn tiện ích nữa; điều đó có nghĩa 
những điều họ nói nên được hiều là ít có giá trị. 

Ba điểm này cùng với tính cách không ngừng giúp nó đủ điều kiện vượt qua vòng 
loại.Sự không ngừng tìm kiếm để phá hoại bất cứ và mọi thứ đối lập với nó ở cả trong 
nước và hải ngoại.Thật ra, không có cái gọi là “hải ngoại” dành cho những người tự 
nhận là công dân của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (CHNDTQ). Tất cả những điều 
này xa lạ với bản chất tự nhiên của nền dân chủ tự do đến nổi nó rất khó hiểu với người 
ở nước ngoài. Sự kỳ lạ của nó giống như việc một hướng đạo sinh đối đầu với trùm 
băng đảng mafia. 

Người Úc chúng ta thích nghĩ rằng chúng ta ‘đấm trên trọng lượng của mình’.Đó là vì 
chúng ta nghĩ mình như hạng ruồi muỗi (bantamweight) trong khi chúng ta phải là hạng 
trung (middleweight).Hãy nghĩ về Nga, chắc chắn là trên nước Úc trong bảng xếp hạng 
về trọng lượng.Quân đội kinh khiếp của họ và việc không ngần ngại phòng vệ lợi ích 
của đất nước họ.Họ khiến Âu Châu lo lắng.Nước Mỹ đang tức giận với họ vì họ có thể 
làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử tổng thồng. TQ đối đải với họ như là một tay chơi 
nghiêm túc trong trò chơi chiến lược toàn cầu. Tuy nhiên, hãy xem xét sự kiện này. 
Năm 2016, tổng sản lượng toàn quốc (Gross Domestic Products - GDP) của Liên bang 
Nga (Russian Federation) là 1.28 nghìn tỷ US (1.28 trillion US). Nước Úc là 1.2 nghìn tỷ 
US (1.2 trillion US).Tới năm 2020, kinh tế của chúng ta sẽ lớn hơn của Nga. Vậy thì tại 
sao chúng ta tự cảm thấy mình như con gấu túi (koala) so với con gấu Nga? 

Thêm nữa, tại sao chúng ta quá sợ TQ gây phiền nhiễu?Tại sao chúng ta lại cho phép 
sức mạnh ngày càng hiếu chiến này lan rộng cái bóng của nó trên đất nước chúng ta? 
Như lập luận trong quyển sách này, một yếu tố chi phối tất cả các yếu tố khác. Từ 
những năm 1980, chúng ta đã đặt kinh tế trước mọi thứ khác và đặt quyền lực vào 

Hư Hao
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taynhững kẻ mà họ nói với chúng ta rằng chúng ta phải hy sinh mọi thứ cho nó, kể cả 
chủ quyền của mình như là một nước tự do. 

Khi tôi bắt đầu làm việc (viết) quyển sách này, tôi đã tin rằng những nổ lực của TQ để 
nâng cao vị thế của mình ở Úc đã bị đánh bại và tự bị bại. Phát ngôn viên chính thức và 
truyền thông của họ tỏ ra tầm thường và hống hách, một sự trở lại của Chiến tranh lạnh 
có nhiều khả năng làm mọi người ngán ngẩm. Nhưng tôi đã chậm rãi nhận ra rằng 
chiến lược của CHNDTQ nhằm thay đổi nhận thức của dân Úc đã vô cùng hiệu 
quả.Thêm vào đó là việc bịt miệng hầu hết các nhà phê bình và giành chiến thắng; 
hoặc đe dọa cộng đồng người Hoa (ở Úc), CHNDTQ  đã xây dựng nên một đoàn 
thểtiếng nói  thân Bắc Kinh có ảnh hưởng lớn trong giới tinh hoa và các nhà hoạch định 
tư tưởng của đất nước này. Trong giới truyền thông, giữa các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp và các nhà chính trị, những tiếng nói hoặc thân Bắc Kinh hoặc khẩn trương thúc 
giục (thân Bắc Kinh) là lớn tiếng nhất.Tự kiểm giữa các học giả trong các trường đại 
học của chúng ta có đầy rẫy. Trong cộng đồng Úc rộng hơn, những chương trình của 
CHNDTQ cố gắng thúc đẩy một cái nhìn ôn hòa về TQ, đã thu hút nhiều cá nhân và tổ 
chức thông qua sự dụ dỗ từ tình hữu nghị và tiền bạc của TQ. 

Sự tự phụ và lợi ích cá nhân của giới tinh hoa chúng ta đã đưa ra lời giải thích chính 
đáng lý do tại sao chúng ta tin rằng mình bất lực để chống trả việc CHNDTQ tiếp thu 
nước Úc. Có một cái nhìn lan rộng cho rằng sự lớn mạnh của TQ là không thể ngăn 
cản, rằng số mệnh của đất nước chúng ta nằm trong tay Bắc Kinh, và rằng sự vĩ đại 
của TQ có nghĩa là nó phải thống trị Á châu. Bởi vậy, tốt nhất là chúng ta xuôi theođiều 
tất yếu của lịch sử, vì chúng ta thật sự không có lựa chọn nào, và dù sao thì nó sẽ 
không quá tệ đâu. Từ đó, chúng ta theo đuổi “sự hữu nghị và hợp tác”, nhận núi 
tiền, bán tài nguyên của chúng ta, nhảy dựng lên khi nghe chính khách TQ hét, 
quay nhìn hướng khác khi công nghệ của chúng ta được đưa ra nước ngoài, 
tuyển dụng gián điệp của Bắc Kinh vào trong hệ thống chính trị của chúng ta, giữ 
im lặng trong những vụ vi phạm nhân quyền, và hy sinh những giá trị cơ bản như 
sự miễn phí và cởi mở trong nền đại học của chúng ta. Trong lịch sử hậu định cư 
của đất nước chúng ta, đã bao giờ có sự phản bội lớn hơn bởi giới tinh hoa của 
chúng ta như vậy? 

Bảo vệ sự tự do của chúng ta từ những xâm nhập của CHNDTQ sẽ có cái giá phải 
trả. Chúng ta nhìn thấy Bắc Kinh đã tự biến nó thành bậc thầy trong việc giăng các đòn 
bẫy kinh tế cho các mục tiêu chính trị và chiến lược.Khi chúng ta bắt đầu chống lại (sự 
xâm nhập này), Bắc Kinh sẽ đáp trả đầu tiên bằng những lời lẽ hiếu chiến và những đe 
dọa được thiết kế để làm chúng ta hoảng sợ. Trong tháng giêng 2018, tờ Toàn Cầu 
Thời Báo (Global Times) đe dọa ‘các biện pháp đối phó mạnh mẽ’ nếu chúng ta tiếp tục 
ủng hộ Hoa Kỳ trong việc hành xử quyền tự do hàng hãi. Kế đó họ sẽ đặt áp lực kinh tế 
lên điểm yếu nhất của chúng ta, những lĩnh vực trong xã hội dễ bịthương tổn nhất của 
chúng ta vì đe dọa và vì những điều nhạy cảm nhất đối với các chính trị gia.Nếu chúng 

ta coi trọng sự tự do của mình, dân Úc sẽ cần kiên quyết (chống lại) và chịu đớn 
đau. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng Bắc Kinh sẽ lùi bước khi nước khác đứng lên 
chống lại việc kinh tế của họ bị chèn ép.Mặc dù vậy, sẽ là khôn ngoan để nhìn qua các 
yêu cầu mà chúng ta lưu tâm, tránh bị lừa dối từnhững vận động hành lang của Trung 
Quốc và bắt tay vào các nỗ lực bền vững để đa dạng hóa nền kinh tế của chúng ta để 
chúng ta trở nên ít phụ thuộc vào Trung Quốc.Đặc biệt, tạo liên kết thương mại, đầu tư, 
di trú, sinh viên và du lịch mạnh mẽ hơn với xứ khổng lồ châu Á khác: Ấn Độ, một quốc 
gia dân chủ có giá trị chủ yếu trùng lặp với chúng ta,sẽ không chỉ giúp cách ly Úc chống 
lại sự chèn ép của CHNDTQ mà còn góp phần vào sự nổi lên của Ấn Độ như một đối 
trọng chiến lược với TQ. 

Cùng lúc đó, chúng ta có thể xây dựng một liên minh cân bằng hơn với Hoa Kỳ bằng 
cách theo đuổi Liên minh Dân chủ Châu Á, tập hợp các quốc gia dân chủ Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Nam Dương, Tân Tây Lan (New Zealand) và Úc.Liên minh sẽ làm việc 
hướng đến sự củng cố các quyền tự do quản trị dân chủ trong khu vực, chống lại 
chương trình phá hoại chủ quyền có hệ thống của CHNDTQ, và thúc đẩy mục tiêu 
chung về hợp tác chiến lược và quân sự. Hãy nhớ rằng chống lại ảnh hưởng của 
CHNDTQ trong nước Úc chỉ là một trong nhiều cuộc chiến đang xãy ra trên hoàn 
cầu giữa chế độ dân chủ và chế độ toàn trị mới (totalitarianism).Sự tái xuất hiện 
vào cuối năm 2017 của An ninh Tứ giác – một sự hợp tác an ninh không chính thức 
giữa Hoa Kỳ, Ấn, Nhật và Úc – có thể trở thành một đối trọng chủ yếu đối với nổ lực của 
CHNDTQ để đạt được quyền lực tối cao ở Á châu, cũng như tăng cường quan hệ kinh 
tế của Úc với Ân và Nhật. 

Khi nước Úc đẩy ngược lại, ĐCSTQ sẽ gây áp lực không chỉ từ bên ngoài thông qua 
thương mại và đầu tư. Họ sẽ huy động lực lượng của họ đã được cài đặt trong xã hội 
Úc.tuyên giáo của CHNDTQ sẽ khai thác 'nỗi ám ảnh bài ngoại’ (xenophobia-phobia) 
của chúng ta, đồng hóa ĐCSTQ với' người Trung Quốc’. Ở đây, sự lo sợ của người Úc 
gốc Hoa về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh là điều chính yếu cho bất kỳ sự 
phản kháng nào. Các tổ chức như Liên minh giá trị Úc gửi thông điệp rằng nhiều người 
Úc gốc Hoa là những người Úc thấy sự nguy hiểm và họ muốn bảo vệ các quyền tự do 
(mà họ được hưởng) khi họ đến đây lập nghiệp.Họ là những người tốt nhất nên dùng để 
chống lại chiến lược rất thành công của CHNDTQ nơi việc trưng bày những con rối của 
mình trong các tổ chức của Mặt trận Thống nhất như là tiếng nói hợp pháp của Hoa 
kiều ở Úc. Sau khi bị vận động và quyến rũ bởi những con rối, chính trị gia, nhà báo và 
lãnh đạo của tất cả các loại tổ chức trên cả nước tin rằng họ đang đáp ứng mong muốn 
của "Người Úc gốc Hoa". Thực tế thì họ đang nhảy theo giai điệu của ĐCSTQ. Những 
người Hoa gốc Úc, họ lo sợ sự tiếp quản nước Úc bởi CHNDTQ và ngán ngẩm  nhìn 
một thể chế độc lập, rơi vào tầm ngắm của các lực lượng trung thành với ĐCSTQ.Đã 
từng sống dưới sự cai trị của ĐCSTQ, họ hiểu phương pháp và mục tiêu của 

taynhững kẻ mà họ nói với chúng ta rằng chúng ta phải hy sinh mọi thứ cho nó, kể cả 
chủ quyền của mình như là một nước tự do. 

Khi tôi bắt đầu làm việc (viết) quyển sách này, tôi đã tin rằng những nổ lực của TQ để 
nâng cao vị thế của mình ở Úc đã bị đánh bại và tự bị bại. Phát ngôn viên chính thức và 
truyền thông của họ tỏ ra tầm thường và hống hách, một sự trở lại của Chiến tranh lạnh 
có nhiều khả năng làm mọi người ngán ngẩm. Nhưng tôi đã chậm rãi nhận ra rằng 
chiến lược của CHNDTQ nhằm thay đổi nhận thức của dân Úc đã vô cùng hiệu 
quả.Thêm vào đó là việc bịt miệng hầu hết các nhà phê bình và giành chiến thắng; 
hoặc đe dọa cộng đồng người Hoa (ở Úc), CHNDTQ  đã xây dựng nên một đoàn 
thểtiếng nói  thân Bắc Kinh có ảnh hưởng lớn trong giới tinh hoa và các nhà hoạch định 
tư tưởng của đất nước này. Trong giới truyền thông, giữa các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp và các nhà chính trị, những tiếng nói hoặc thân Bắc Kinh hoặc khẩn trương thúc 
giục (thân Bắc Kinh) là lớn tiếng nhất.Tự kiểm giữa các học giả trong các trường đại 
học của chúng ta có đầy rẫy. Trong cộng đồng Úc rộng hơn, những chương trình của 
CHNDTQ cố gắng thúc đẩy một cái nhìn ôn hòa về TQ, đã thu hút nhiều cá nhân và tổ 
chức thông qua sự dụ dỗ từ tình hữu nghị và tiền bạc của TQ. 

Sự tự phụ và lợi ích cá nhân của giới tinh hoa chúng ta đã đưa ra lời giải thích chính 
đáng lý do tại sao chúng ta tin rằng mình bất lực để chống trả việc CHNDTQ tiếp thu 
nước Úc. Có một cái nhìn lan rộng cho rằng sự lớn mạnh của TQ là không thể ngăn 
cản, rằng số mệnh của đất nước chúng ta nằm trong tay Bắc Kinh, và rằng sự vĩ đại 
của TQ có nghĩa là nó phải thống trị Á châu. Bởi vậy, tốt nhất là chúng ta xuôi theođiều 
tất yếu của lịch sử, vì chúng ta thật sự không có lựa chọn nào, và dù sao thì nó sẽ 
không quá tệ đâu. Từ đó, chúng ta theo đuổi “sự hữu nghị và hợp tác”, nhận núi 
tiền, bán tài nguyên của chúng ta, nhảy dựng lên khi nghe chính khách TQ hét, 
quay nhìn hướng khác khi công nghệ của chúng ta được đưa ra nước ngoài, 
tuyển dụng gián điệp của Bắc Kinh vào trong hệ thống chính trị của chúng ta, giữ 
im lặng trong những vụ vi phạm nhân quyền, và hy sinh những giá trị cơ bản như 
sự miễn phí và cởi mở trong nền đại học của chúng ta. Trong lịch sử hậu định cư 
của đất nước chúng ta, đã bao giờ có sự phản bội lớn hơn bởi giới tinh hoa của 
chúng ta như vậy? 

Bảo vệ sự tự do của chúng ta từ những xâm nhập của CHNDTQ sẽ có cái giá phải 
trả. Chúng ta nhìn thấy Bắc Kinh đã tự biến nó thành bậc thầy trong việc giăng các đòn 
bẫy kinh tế cho các mục tiêu chính trị và chiến lược.Khi chúng ta bắt đầu chống lại (sự 
xâm nhập này), Bắc Kinh sẽ đáp trả đầu tiên bằng những lời lẽ hiếu chiến và những đe 
dọa được thiết kế để làm chúng ta hoảng sợ. Trong tháng giêng 2018, tờ Toàn Cầu 
Thời Báo (Global Times) đe dọa ‘các biện pháp đối phó mạnh mẽ’ nếu chúng ta tiếp tục 
ủng hộ Hoa Kỳ trong việc hành xử quyền tự do hàng hãi. Kế đó họ sẽ đặt áp lực kinh tế 
lên điểm yếu nhất của chúng ta, những lĩnh vực trong xã hội dễ bịthương tổn nhất của 
chúng ta vì đe dọa và vì những điều nhạy cảm nhất đối với các chính trị gia.Nếu chúng 

chống lại tất cả các chế độ độc tài (mà chế độ Cộng Sản là một điển hình) muốn hủy 
hoại hay tước đoạt giá trị nhân bản cao quí nhất:  TỰ DO.    
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ta coi trọng sự tự do của mình, dân Úc sẽ cần kiên quyết (chống lại) và chịu đớn 
đau. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng Bắc Kinh sẽ lùi bước khi nước khác đứng lên 
chống lại việc kinh tế của họ bị chèn ép.Mặc dù vậy, sẽ là khôn ngoan để nhìn qua các 
yêu cầu mà chúng ta lưu tâm, tránh bị lừa dối từnhững vận động hành lang của Trung 
Quốc và bắt tay vào các nỗ lực bền vững để đa dạng hóa nền kinh tế của chúng ta để 
chúng ta trở nên ít phụ thuộc vào Trung Quốc.Đặc biệt, tạo liên kết thương mại, đầu tư, 
di trú, sinh viên và du lịch mạnh mẽ hơn với xứ khổng lồ châu Á khác: Ấn Độ, một quốc 
gia dân chủ có giá trị chủ yếu trùng lặp với chúng ta,sẽ không chỉ giúp cách ly Úc chống 
lại sự chèn ép của CHNDTQ mà còn góp phần vào sự nổi lên của Ấn Độ như một đối 
trọng chiến lược với TQ. 

Cùng lúc đó, chúng ta có thể xây dựng một liên minh cân bằng hơn với Hoa Kỳ bằng 
cách theo đuổi Liên minh Dân chủ Châu Á, tập hợp các quốc gia dân chủ Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Nam Dương, Tân Tây Lan (New Zealand) và Úc.Liên minh sẽ làm việc 
hướng đến sự củng cố các quyền tự do quản trị dân chủ trong khu vực, chống lại 
chương trình phá hoại chủ quyền có hệ thống của CHNDTQ, và thúc đẩy mục tiêu 
chung về hợp tác chiến lược và quân sự. Hãy nhớ rằng chống lại ảnh hưởng của 
CHNDTQ trong nước Úc chỉ là một trong nhiều cuộc chiến đang xãy ra trên hoàn 
cầu giữa chế độ dân chủ và chế độ toàn trị mới (totalitarianism).Sự tái xuất hiện 
vào cuối năm 2017 của An ninh Tứ giác – một sự hợp tác an ninh không chính thức 
giữa Hoa Kỳ, Ấn, Nhật và Úc – có thể trở thành một đối trọng chủ yếu đối với nổ lực của 
CHNDTQ để đạt được quyền lực tối cao ở Á châu, cũng như tăng cường quan hệ kinh 
tế của Úc với Ân và Nhật. 

Khi nước Úc đẩy ngược lại, ĐCSTQ sẽ gây áp lực không chỉ từ bên ngoài thông qua 
thương mại và đầu tư. Họ sẽ huy động lực lượng của họ đã được cài đặt trong xã hội 
Úc.tuyên giáo của CHNDTQ sẽ khai thác 'nỗi ám ảnh bài ngoại’ (xenophobia-phobia) 
của chúng ta, đồng hóa ĐCSTQ với' người Trung Quốc’. Ở đây, sự lo sợ của người Úc 
gốc Hoa về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh là điều chính yếu cho bất kỳ sự 
phản kháng nào. Các tổ chức như Liên minh giá trị Úc gửi thông điệp rằng nhiều người 
Úc gốc Hoa là những người Úc thấy sự nguy hiểm và họ muốn bảo vệ các quyền tự do 
(mà họ được hưởng) khi họ đến đây lập nghiệp.Họ là những người tốt nhất nên dùng để 
chống lại chiến lược rất thành công của CHNDTQ nơi việc trưng bày những con rối của 
mình trong các tổ chức của Mặt trận Thống nhất như là tiếng nói hợp pháp của Hoa 
kiều ở Úc. Sau khi bị vận động và quyến rũ bởi những con rối, chính trị gia, nhà báo và 
lãnh đạo của tất cả các loại tổ chức trên cả nước tin rằng họ đang đáp ứng mong muốn 
của "Người Úc gốc Hoa". Thực tế thì họ đang nhảy theo giai điệu của ĐCSTQ. Những 
người Hoa gốc Úc, họ lo sợ sự tiếp quản nước Úc bởi CHNDTQ và ngán ngẩm  nhìn 
một thể chế độc lập, rơi vào tầm ngắm của các lực lượng trung thành với ĐCSTQ.Đã 
từng sống dưới sự cai trị của ĐCSTQ, họ hiểu phương pháp và mục tiêu của 
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Đảng. Họ cũng hiểu rằng khi người Úc bắt đầu chống lại ảnh hưởng ngày càng 
tăng của ĐCSTQ thì có một mối nguy hiểm (chờ họ) là tất cả người Úc gốc Hoa sẽ 
phải chịu sự nghi ngờ. Họ chấp nhận điều tổn hại này. 

Chúng ta không nên đánh giá thấp đoạn đường dài mà ĐCSTQ sẽ đi. Đại sứ quán và 
lãnh sự quán TQ đã tổ chức những cuộc biều tình đường phố mà ở đó, một số người 
Úc gốc Hoa và người Hoa ở Úc đã giương cờ TQ và hô khẩu hiệu ủng hộ Bắc Kinh. 
Điều này chúng ta nên tạm dừng lại để suy nghĩ, nhất là đối với các cơ quan an ninh 
của Úc. Một cuộc đình công quân sự hoặc sự đụng độ (chiến tranh) giữa Mỹ và TQ là 
rất có thể trong tương lai gần.Có thể đó là cách duy nhất để ngăn chặn việc TQ thôn 
tính và kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Một cuộc xung đột ở biển Đông có lẽ có nhiều khả 
năng hơn, vì Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền bao gồm cả Đài Loan và các đảo bị chiếm 
do Nhật tuyên bố chủ quyền. Trong tình huống này, Úc phải có nghĩa vụ ủng hộ Mỹ. 

Hãy nhớ rằng có hơn một triệu người Trung Hoa ở Úc. Chúng ta có thểđoán rằng sẽ có 
một số người, công dân và không Công dân cũng vậy, xuống đường biểu tình để bày tỏ 
lòng trung thành của họ với Bắc Kinh - nói cách khác, với kẻ thù của Úc. Điều này có 
thể khiến sự xung đột dân sự đang diễn ra trở nên nghiêm trọng, tình trạng bất ổn sẽ 
được Đại sứ quán TQ tại Canberra dàn dựng.Các khả năng về sự bất hòa dân sự 
không chỉ là suy đoán. Trong một điện thư gửi tới những người ủng hộ, những người tổ 
chức cuộc biểu tình ủng hộ Bắc Kinh ở Melbourne vào tháng 7 năm 2016 thực sự đe 
dọa sẽ có rắc rối nếu Úc tiếp tục chống đối các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: 
'Là người Hoa ở Úc, chúng tôi không muốn thấy Úc rơi vào xung đột và hỗn loạn' 

Xung đột dân sự sẽ chỉ là một trong vài hình thức gây áp lực mà Trung Quốc sẽ áp 
dụng đối với chính phủ Úc trong tình huống có xung đột.Cảm tình viên của Bắc Kinh đã 
chiếm những vị trí có ảnh hưởng trong các tổ chức hàng đầu. Một số người đang kêu 
gọi từ bỏ Liên minh Hoa Kỳ và (đi theo) chính sách đối ngoại 'độc lập', hoặc thậm chí là 
liên kết với Bắc Kinh. Những ý kiến này có thể được tìm thấy trên các phương tiện 
truyền thông, các nhóm chuyên gia, các trường đại học, doanh nghiệp, các cuộc vận 
động hành lang cho kinh doanh, dịch vụ công cộng và tất nhiên, là cả nghị viện. Trong 
một cuộc xung đột, nhiều những kẻbội phản (fifth colunist(1)) này sẽ kêu gọi một "giải 
pháp hòa bình", bất kể Trung Quốc đã hành động xâm lấn như thế nào để kết thúc 
xung đột.Tôi đã hỏi một sốbạn người Úc gốc Hoa ở Sydney của tôi một câu hỏi khó: 
Trong số một triệu người Úc gốc Hoa, số người trung thành với Bắc Kinh trước tiên có 
tỷ số nào và số người trung thành với nước Úc trước tiên có tỷ số nào? Và có bao nhiêu 
phần trăm nằm đâu đó ở giữa? Không thể có câu trả lời với bất kỳ mức độ chính xác 
nào, nhưng chúng ta cần phải có vài ước đoán về nó. Câu trả lời ngay lập tức là: Bạn 
có ý gì khi nói 'người TQ'? Bạn có muốn kể luôn những người từ Hồng Kông, Tân Gia 
Ba, Mã lai?Thế còn người Tây Tạng - họ có là người TQ không?Để được công bằng, 
xin hãy giới hạn nó với những người Hán sinh ra ở đại lục. 

ta coi trọng sự tự do của mình, dân Úc sẽ cần kiên quyết (chống lại) và chịu đớn 
đau. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng Bắc Kinh sẽ lùi bước khi nước khác đứng lên 
chống lại việc kinh tế của họ bị chèn ép.Mặc dù vậy, sẽ là khôn ngoan để nhìn qua các 
yêu cầu mà chúng ta lưu tâm, tránh bị lừa dối từnhững vận động hành lang của Trung 
Quốc và bắt tay vào các nỗ lực bền vững để đa dạng hóa nền kinh tế của chúng ta để 
chúng ta trở nên ít phụ thuộc vào Trung Quốc.Đặc biệt, tạo liên kết thương mại, đầu tư, 
di trú, sinh viên và du lịch mạnh mẽ hơn với xứ khổng lồ châu Á khác: Ấn Độ, một quốc 
gia dân chủ có giá trị chủ yếu trùng lặp với chúng ta,sẽ không chỉ giúp cách ly Úc chống 
lại sự chèn ép của CHNDTQ mà còn góp phần vào sự nổi lên của Ấn Độ như một đối 
trọng chiến lược với TQ. 

Cùng lúc đó, chúng ta có thể xây dựng một liên minh cân bằng hơn với Hoa Kỳ bằng 
cách theo đuổi Liên minh Dân chủ Châu Á, tập hợp các quốc gia dân chủ Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Nam Dương, Tân Tây Lan (New Zealand) và Úc.Liên minh sẽ làm việc 
hướng đến sự củng cố các quyền tự do quản trị dân chủ trong khu vực, chống lại 
chương trình phá hoại chủ quyền có hệ thống của CHNDTQ, và thúc đẩy mục tiêu 
chung về hợp tác chiến lược và quân sự. Hãy nhớ rằng chống lại ảnh hưởng của 
CHNDTQ trong nước Úc chỉ là một trong nhiều cuộc chiến đang xãy ra trên hoàn 
cầu giữa chế độ dân chủ và chế độ toàn trị mới (totalitarianism).Sự tái xuất hiện 
vào cuối năm 2017 của An ninh Tứ giác – một sự hợp tác an ninh không chính thức 
giữa Hoa Kỳ, Ấn, Nhật và Úc – có thể trở thành một đối trọng chủ yếu đối với nổ lực của 
CHNDTQ để đạt được quyền lực tối cao ở Á châu, cũng như tăng cường quan hệ kinh 
tế của Úc với Ân và Nhật. 

Khi nước Úc đẩy ngược lại, ĐCSTQ sẽ gây áp lực không chỉ từ bên ngoài thông qua 
thương mại và đầu tư. Họ sẽ huy động lực lượng của họ đã được cài đặt trong xã hội 
Úc.tuyên giáo của CHNDTQ sẽ khai thác 'nỗi ám ảnh bài ngoại’ (xenophobia-phobia) 
của chúng ta, đồng hóa ĐCSTQ với' người Trung Quốc’. Ở đây, sự lo sợ của người Úc 
gốc Hoa về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh là điều chính yếu cho bất kỳ sự 
phản kháng nào. Các tổ chức như Liên minh giá trị Úc gửi thông điệp rằng nhiều người 
Úc gốc Hoa là những người Úc thấy sự nguy hiểm và họ muốn bảo vệ các quyền tự do 
(mà họ được hưởng) khi họ đến đây lập nghiệp.Họ là những người tốt nhất nên dùng để 
chống lại chiến lược rất thành công của CHNDTQ nơi việc trưng bày những con rối của 
mình trong các tổ chức của Mặt trận Thống nhất như là tiếng nói hợp pháp của Hoa 
kiều ở Úc. Sau khi bị vận động và quyến rũ bởi những con rối, chính trị gia, nhà báo và 
lãnh đạo của tất cả các loại tổ chức trên cả nước tin rằng họ đang đáp ứng mong muốn 
của "Người Úc gốc Hoa". Thực tế thì họ đang nhảy theo giai điệu của ĐCSTQ. Những 
người Hoa gốc Úc, họ lo sợ sự tiếp quản nước Úc bởi CHNDTQ và ngán ngẩm  nhìn 
một thể chế độc lập, rơi vào tầm ngắm của các lực lượng trung thành với ĐCSTQ.Đã 
từng sống dưới sự cai trị của ĐCSTQ, họ hiểu phương pháp và mục tiêu của 
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Một ước tính là những người ủng hộ Bắc Kinh mạnh mẽ ở mức hai mươi đến ba mươi 
phần trăm. Có lẽ chừng bốn mươi đến năm mươi phần trăm là số người trung tính (ở 
giữa); họ không chống Bắc Kinh vì 'lòng yêu nước' của họ, nhưng họ lại thích đứng 
ngoài chính trị. Còn lại hai mươi đến ba mươi phần trăm là những người (Úc gốc Hoa) 
trung thành với nước Úc trước tiên. Tuy nhiên, rất ít người trong số họ sẵn sàng lên 
tiếng vì họ sợ bị báo oán. 

Một dự đoán khác biệt khác.Những người 'thân cộng' cứng nhắc ở mức mười phần trăm 
người Úc gốc Hoa, trong khi cùng một tỉ số như vậy là chống cộng mạnh mẽ. Có lẽ 
chừng hai mươi đến ba mươi phần trăm là những người ủng hộ thầm lặng chế độ do 
ĐCSTQ cai trị. Tất cả họ đều đồng ý rằng phần lớn cộng đồng ủng hộ sự khẳng định 
chủ quyền của TQ ở biển Đông.Và hầu như tất cả người Hán đều tin rằng Tây Tạng và 
Đài Loan thuộc về TQ. 

Một số chuyên gia về TQ mà tôi đã nói chuyện qua đều tin rằng đã quá muộn.Theo 
đánh giá của họ, ĐCSTQ và các chi nhánh của nó đã cấy ghép rất sâu trong đất các tổ 
chức của Úc, đến nỗi chúng ta không còn có thể bứng gốc rễ của nó ra nữa.Những 
người khác thì lập luận rằng chúng ta có thể làm điều đó, nhưng tiến trình sẽ mất mười 
năm.Điều này có vẻ đúng với tôi.Nhưng nó phụ thuộc vào điều tiên quyết là người 
Úc có muốn loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của ĐCSTQ lên xã hội của mình 
không.Hiện giờ có ít người hiểu được những nguy hiểm đủ để cảm thấy mình cần phải 
bắt đầu thực hiện các bước để giành lại sự độc lập của chúng ta, và giữ vững nó bất 
chấp sự trả thù không thể tránh khỏi (của Bắc kinh). Sự ngây thơ và tự mãn của chúng 
ta là cái vốn mạnh nhất của Bắc Kinh. Hướng đạo sinh đứng lên chống lại trùm mafia. 
Nhưng một khi người Úc thuộc mọi gốc dân tộc khác nhau, hiểu được sự nguy hiểm, 
chúng ta có thể bắt đầu bảo vệ các quyền tự do của mình từ chế độ toàn trị mới. 

 

(1) A fifth columnist is someone who secretly supports and helps the enemies of the 
country or organization they are in. 
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THU ƠI …
(Tặng Mùa Thu Ottawa)

Có phải hôm nay mùa thu tới
Bồi hồi tôi nhớ là vàng xưa
Vẫn biết thu này là thu mới
Lá úa lòng tôi đã thay chưa?

Có một mùa thu của kỷ niệm
Người đến chiều nao mây giăng cao
Lá vàng rơi ngoài sân rất đẹp
Cho người về lá gọi lao xao

Tôi đón tình người với mộng mơ
Chiều Ottawa đẹp như thơ
Con đường về Byward Market
Quán vắng nào bên dốc sương mờ

Đồi Parliaments, đường Wellington
Những nơi nào còn in dấu chân
Mùa thu chiều đại lộ Sussex
Màu lá trên hàng cây bâng khuâng

Gió heo may lạnh vào Starbucks
Người gọi ly Cappuccino
Mây trời hôm ấy trôi vương vấn
Tôi uống mùi vị đắng cà phê

Mùa thu đi, người cũng đi xa
Ottawa tình có phôi pha?
Lá vàng héo úa từ dạo ấy
Mây xám buồn vương lối tôi qua

Hôm nay thu về gieo thương nhớ
Lá rơi theo gió chiều chơi vơi
Nắng quái cuối chân trời màu tím
Xao xuyến hồn tôi, mùa thu ơi!

Có phải hôm nay mùa thu tới
Có phải hôm nay lá vàng rơi ??...

KIM LOAN
(Edmonton)
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Nhạc dạo . . . . . . . . . . . . . . . . .
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KHÔNG 
NGUÔI

Bác Hồ, bác Duẫn, bác Đồng,
Bác Chinh, bác Thắng, bác Mười, bác Anh.
Các bác theo nước Liên Xô
Theo tên Trung Cộng làm tan nước mình.
Từ ngày các bác vùng lên
Người dân hoảng sợ lên tàu vào Nam.
Số dân ở lại quê hương
Hết lòng tin Bác là người thương dân.
Đâu ngờ cải cách nổ ra
Dân thường bỗng chóc trở thành chủ nô.
Ngày nào làm chủ thì mừng
Làm chủ do Đảng ép làm nguy to
Thì ra Đảng chẳng tốt gì
Có cớ đảng giết vì là phú nông.
Tội cho dân chúng hiền lành
Tin vào Đảng, Bác, chết oan quá chừng.
Sau này Bác khóc ăn năn
Thật ra Bác chính là người diễn viên
Dầu cho nước mắt lăn dài
Nước mắt cá sấu là loài bất nhân.

Bây giờ các Bác ở đâu?
Thiên Đàng chắc chắn không dành Bác 
đâu.
Tiếc rằng lúc Bác ra đi
Không kéo theo những tội đồ nhân dân.
Để chi họ sống lâu dài
Làm cho dân khổ, nước non đọa đày.
Con cháu Bác được dưỡng nuôi
Rập khuôn giống Bác chuyên làm xấu xa
Miền Nam đang sống yên lành
Đồng bào vui hưởng những ngày ấm no
Đâu ai mướn kẻ xâm lăng
Vào Nam giải phóng, giết đồng bào tôi.
Mỗi nơi quân giặc dẫm chân
Ruộng xanh mơn mởn trở thành cháy khô
Thây người ngã chết đầy đường
Tiếng khóc con trẻ vang xa cả vùng.
Thương sao dân tộc Việt Nam
Chỉ vì cộng sản mà bao cõi lòng
Mỗi ngày đến 1 tháng 4
Nỗi đau mất nước nghẹn ngào khóc than.
Ước sao năm tới tháng này
Cũng vào ngày 1 dân tôi Tuy Hòa
Không còn nhìn thấy bóng đêm
Cộng sản lởn vởn xung quanh phố phường.
Thôi thì nói thẳng hay hơn
Mong sao cộng sản bị dân chặt đầu
Chặt từ những kẻ cầm đầu
Tiêu đi những kẻ hùa theo cộng tàu
Diệt hết những kẻ hại dân
Đem lại hạnh phúc cho toàn Việt Nam.

JOSEPH PHẠM
1/4/2020
Kỷ niệm 45 năm ngày Phú Yên rơi vào tay 
cộng sản
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      QUÊ HƯƠNG 
MÃI TRONG TIM
Hơn ba mươi năm sao vẫn lạ chốn này?
Cuộn dòng lịch sử  bốn ngàn năm run đau oằn oại
Từng giọt mưa nhức nhối rơi xoáy bờ trầm luân
Tay chới với cạn nguồn Cửu Long  nuôi con không lớn
Ngộp mùi hôi tanh nồng nặc dịch a còng
Ghê tởm quá những bóng ma nhe nanh khiêu vũ…

Trí thức nhập tràng đeo mặt nạ rao bán lương tri
Óc nhiễm độc nhét nhồi toàn cặn bã tham sân si
Điên cuồng nhảy múa quỳ xuống tung hô phạm tội
Vễnh tai cãi nhau dành ngoạm những khúc xương hôi thối
Mẹ điên loạn vì những đứa con biến thái lắc lư
Tự đào mồ chôn mình bằng di chúc côn trùng vô nghĩa…

Còn ai hiểu tiếng cười xin nghiêng mình trân trọng
Cảm ơn người vẫn cùng ta âm thầm trăn trở
Hãy cùng nhau đi về hướng mặt trời dù bão giông
Xua đuổi thở dài đọng nước mắt phương đông uất nghẹn..

Bóng ký ức vỗ về  phơi nắng bạc
Tiếng chèo khuya khua  tuổi nhớ suối nguồn
Chống gậy trúc theo nỗi buồn khập khiểng
Nghe trong hồn ngan ngát  bạt gió sương

Tìm bạn hữu cà kê tràn ray rứt
Mười ngón tay run rẩy tự bao giờ
Dầu sắp cạn ngọn đèn phơ phất tủi
Lần bước đi dù không thấy nẻo về…

NẾU TẮT THỞ NGUYỆN QUÊ HƯƠNG ĐẮP MỘ.
NỤ CƯỜI VANG NUỐI TIẾC CUỐN BAY ĐI!...

SA CHI LỆ  *Toronto mùa thu hé nụ 2020
https://hangoc2020.blogspot.com/
https://www.facebook.com/1sachile
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trung tâm để dự lễ Thượng Kỳ mỗi năm - Không muốn 
mất đi thông lệ ấy, chúng tôi dự trù sẽ hát quốc ca tại 
nhà, rồi sẽ tham dự buỗi lễ tổ chức "online" bằng vìễn 
liên. Chúng tôi cũng sẽ treo lá cờ Vàng trên sân nhà, để 
hướng lòng tưởng nhớ 45 năm lưu vong, tiếc thương 
miền Nam bị Cộng Sản cưỡng chiếm.

Chúng tôi sẽ hướng tâm tình để tri ân cha ông đã dày 
công hy sinh, xây dựng và bảo vệ mảnh đất quê hương. 
Sau đó sẽ dành ra phút giây mà tưởng niệm các vị đã 
tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4, 1975. Họ là những anh 
hùng đã  hiên ngang chọn lấy cái chết thay vì đầu hàng 
giặc Cộng. Chúng tôi cũng sẽ nhớ đến các chí sĩ Quốc 
Gia đã bị hãm hại trong thời 1945 - 1954, nhớ đến các 
vong hồn bị chết thảm thương vì nạn đấu tố. Nhớ đến 
hơn chục ngàn người bị chôn sống trong mồ tập thể vào 
Tết Mậu Thân, hoặc các đồng bào bị pháo kích, bom 
đạn hoặc các em học sinh ở trường Cai Lậy... Chúng tôi 
cũng sẽ không quên các chiến sĩ đã hy sinh trong suốt 
cuộc chiến Quốc-Cộng, đến bao nhiêu đồng bào đã bỏ 
mình oan ức trên đường vượt biên, vượt biển trốn Cộng 
Sản tìm Tự Do. Rối đến bao nhiêu Quân, Cán, Chính 
phải vùi thây trong ngục tù cải tạo. Sau cùng là những 
vong linh của các tù nhân lương tâm, nhà tranh đấu đã 
bỏ mình vì công cuộc đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ và 
toàn vẹn lãnh thổ ngày nay.

Chúng tôi sẽ cùng hát bài quốc ca trong gia đình với 
nhau. Mỗi khi nghe điệu nhạc này, tôi đều xúc động rất 
nhiều: "Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền...". 
Lời ca vừa hùng tráng vừa có phần bi thương trong 
tâm trạng của người dân mất nước, sống ly hương. Ôi, 
bao giờ chúng ta mới vinh quang trở về hát những lời 
hát thiêng liêng này trên chính mảnh đất thân yêu của 
mình?  

Nghĩ lại cũng do con vi trùng nguồn gốc Cộng Sản, 
mà biết bao người dân đã phải cách ly quê cha đất tổ, 
sống lưu vong trên xứ người bao nhiêu năm nay. Chúng 
tôi cũng đã rời Việt Nam gần 40 năm, nhưng thâm tâm 
không bao giờ cho phép mình quên đi lòng ái quốc. 
Thương cho đa số những người ở lại quê nhà luôn bị 
mất tự do, bị bưng bít cấm đoán, bị nghèo khổ, sống 
trong xã hội đầy bất công, lừa dối, tệ nạn và giáo dục 
thấp kém...

Cả tháng nay, khi không được tới trường, tới chùa, 
nhà thờ, vào công ty làm việc trực tiếp vì phải giữ 
khoảng cách xã hội để tránh bệnh dịch lây lan, tôi mới 
thấy quý những ngày tháng trước đây được thoải mái 
hội họp, sinh hoạt, tiệc tùng... Một người bị nhiễm vi 
trùng Covid-19 may mắn thoát bệnh đã chia sẻ: Ông 

 45 năm 
Quốc Hận

Tháng Tư một lần nữa lại trở về, năm nay là năm 
2020, đánh dấu 45 năm chúng ta đã mất nước. 

Mùa Quốc Hận 2020 này khắp nơi không được tổ chức 
các nghi thức Thượng Kỳ & Tưởng Niệm, do nạn dịch 
Vũ Hán Covid-19 cấm tụ họp đông người, đã buồn lại 
càng buồn hơn.

Con vi trùng Corona này đã làm xáo trộn xã hội, 
ngưng trệ sinh hoạt, khủng hoảng kinh tế. Cả thế giới 
đang điên đầu lo chống đỡ. Riêng gia đình tôi, các con 
các cháu cũng làm việc trong ngành y tế, nên đành phải 
cách ly vợ con, cha mẹ - đi làm và ở riêng vì sợ lây bệnh 
cho người nhà. Đứa cháu nội mới 2 tuổi cũng phải cùng 
mẹ đi về nhà ông bà ngoại tị nạn vi trùng Vũ Hán, cha 
con chúng phải tạm cách xa nhau thật thương hết sức. 
Mỗi Chúa Nhật chúng tôi luôn tới nhà thờ, mấy tuần 
nay phải dự Thánh Lễ bằng truyền hình trực tuyến. Rồi 
30 tháng 4 này cũng đành hướng lòng về lá Quốc Kỳ 
Việt Nam Cộng Hòa mà tưởng niệm, không được ra tòa 
thị sảnh thành phố để dự lễ như những năm trước.

Nhớ lại trong một lần đại diện giới trẻ để phát biểu 
trước lễ Chào Cờ tại Toronto, Canada, cháu Duy Nam 
- con trai chúng tôi đã chia sẻ: "Năm nay con 23 tuổi, 
đã đi chào cờ ngày 30 tháng 4 tại Toronto này 24 lần, 
một lần khi còn ở trong bụng mẹ". Năm nay cháu sẽ 
không giữ được "record"- truyền thống luôn đến các 
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phải trả cả ngàn đô vào bệnh viện để được dùng máy trở thở bơm 
oxy vào phổi. Bao nhiêu năm nay ông đã thở thoải mái không tốn 
đồng nào, nhưng chưa hề để ý để cảm tạ điều đó. Những người 
có xe đẹp, quần áo vòng vàng sang trọng cũng không có cơ hội 
ra đường để khoe của, vật chất có là tất cả không? Trong cơn đại 
dịch mọi người đang cố gắng nhìn lại, cùng nhau chiến đấu và 
thay đổi suy tư, cách sống của mình. Mong rằng trong cái khó 
sẽ có cái khôn, để mọi người thông cảm, biết ơn và yêu thương 
nhau hơn.

Không được chính thức dự lễ Thượng Kỳ ngày 30 tháng Tư, 
nhưng chúng tôi cũng an tâm vì biết được rất nhiều người, nhiều 
nơi vẫn đề ra phong trào "Chào Cờ tại gia", vẫn quan tâm tới vận 
mệnh đất nước. Chúng tôi có tham gia trong ban tổ chức lễ Chào 
Cờ nhiều năm tại Toronto, gần đây cũng nhận được nhiều câu 
hỏi từ bạn bè: Năm nay mình tính sao đây anh chị? Chúng ta chỉ 
sợ mất đi màu cờ thiêng liêng trong trong lòng của con dân Việt, 
chứ các hình thức bên ngoài đều có thể vượt qua được. Nguyện 
xin Tiền Nhân luôn phù trì cho con người và đất nước Việt Nam, 
để tất cả cùng có thể nói với mẹ Việt Nam rằng: "Mẹ ơi, chúng 
con vẫn còn đây...."

Đêm 30 tháng 4 này, mời bạn cùng tôi đốt lên ngọn nến tin 
yêu trong nhà, cùng nhau thắp nén hương lòng:

Hãy cùng nhau thắp nến
nhóm ngọn lửa yêu thương
Xin cho hơi ấm lửa
chiếu rạng ngời quê hương
Xin vẫn còn nhiều nữa
những tâm tình vấn vương
cho cõi lòng mở cửa
đón niềm Tin muôn phương
để khắp mọi nẻo đường
đầy nhiệt huyết tha hương
để hoa thắm trong vườn
nở đóa màu Tình Thương
dẫu khó khăn trăm đường
lá cờ Vàng vẫn trương
vượt bao nỗi đoạn trường
lá cờ Vàng mãi vươn
niềm tin không chán chường
Tình Việt Nam đưa hương....

Ái Miên

Danh ngôn 
của Mahatma 

Gandhi
Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó 
đến từ ý chí bất khuất.

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp 
lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, 
trợ giúp vô điều kiện.

Ai nói rằng tôn giáo không liên quan gì 
với chính trị, người đó chẳng biết gì về 
tôn giáo.

Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. 
Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh.
Sự nghèo đói là hình thức bạo lực tồi 
tệ nhất.

Vinh quang nằm trong nỗ lực, không 
phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng 
lợi hoàn toàn.

Biết cái ác còn chưa đủ để tránh xa nó 
ư? Nếu chưa đủ, chúng ta nên tự thành 
thật thừa nhận mình quá yêu cái ác để 
từ bỏ nó.

Không cần phải đốt sách để phá hủy 
một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người 
ta ngừng đọc mà thôi.

Quyền lực có hai dạng. Một sinh ra từ 
nỗi sợ hãi bị trừng phạt và một sinh 
ra từ những hành động yêu thương. 
Quyền lực dựa trên tình yêu hàng ng-
hìn lần hiệu quả và lâu dài hơn quyền 
lực dựa trên sợ hãi.
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Bốn mươi năm xa rời Tổ quốc
Xa mái nhà thân thuộc quê hương
Bởi đâu ra nỗi đoạn trường
Tả sao cho hết dặm đường xót xa.

Bảy mươi lăm giặc vào thành phố
Súng Nga, Tàu cán ngố giết dân
Dạn bom bắn phá rần rần
Mỹ từ "giải phóng" giết dần miền nam.

Chúng đày đọa dân làm nô lệ 
Thay trâu cày thậm tệ đau thương
Rừng thiêng nước độc gió sương
Chết dần nơi chốn biên cương đau buồn

Nhà chúng cướp còn luôn dối trá
Dùng những từ xỏ lá hành dân
Đúng là cái đảng bất nhân
Gây bao tang tóc muôn phần khổ đau.

Không sống nổi đua nhau chạy trốn
Tìm ghe thuyền dù tốn bao nhiêu
Xoay tìm trăm cách ngàn chiêu
Ai may thoát được là liều lắm phen

Thà chết vinh hơn hèn với cộng
Giữa vùng trời biển rộng mù khơi
Thà chết cuối biển chân trời
Hơn là ở lại sống đời cộng nô

Cảm ơn và hoan hô thế giới
Đưa bàn tay ra với chúng tôi
Vớt con thuyền nhỏ đơn côi
Nếu không thì biết dạt trôi nẻo nào

Cảm ơn những ơn cao nghĩa trọng
Cannada hướng vọng biển đông
Mỹ, Âu, Úc, Á đồng lòng 
Giang tay cứu vớt ấm trong tình người

Bốn mươi năm nụ cười đã mở
Cảm ơn đời hoa nở Năm Châu
Tạ ơn Thiên Chúa nguyện cầu
Cho ân nhân được tươi mầu hồng ân.

Thanh Sơn - Trầm Hương Thơ
Hè 2020

TRI ÂN 
40 NĂM 
SỐNG TRÊN 
XỨ NGƯỜI
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“Người mẹ anh hùng”.
Nhiều bạn ngồi bên
Ngẩng người lắng nghe 
Nước mắt rươm rướm
Thương bao mẹ già:
Yêu chàng bộ đội
Nuôi ăn du kích
Dấu những đặc công
Phụ chôn bom đạn
Giết lại dân mình.
     @@@

Phần tôi ngồi đó
Ngẫm nghĩ thật lâu:
Mẹ ơi, mẹ ơi!
Việt Nam ngàn xưa
Lưu tiếng kiên cường
Đẻ ra Bà Trưng
Sinh ra Bà Triệu
Thêm danh nữ tướng
Là Bùi Thị Xuân
Chứ đâu như mẹ
Có con Quốc Gia
Mẹ theo Việt Cộng
Giúp chúng giết dân
Giết cả con mình. 
Mẹ thật đúng là
Ăn cơm Quốc gia
Thờ ma cộng sản
Ai nấy nghe qua
Khinh mẹ cả mười.
Để rồi hôm nay
Mẹ ngồi ra đó
Ôm mảnh bằng khen
Nhìn đất ruộng mình
Vô tay những kẻ
Ngày xưa ca tụng
Mẹ là “anh hùng”.
      @@@@

Bây giờ cũng thế
Tại xứ Cờ Hoa
Có những mẹ già
Ngày đêm cặm cụi
May những khẩu trang
Đem tặng bệnh viện
Giúp những người nghèo
Chống dịch Corona.
Mẹ già hôm nay
Không như mẹ xưa

Tôi một lần nữa
Cảm ơn các bạn
Những mạnh thường quân
Dẫu việc làm nhỏ
Ý nghĩa thật to
Cho tôi hãnh diện
Là người Việt Nam
Quốc tịch Hoa Kỳ
Không quên cội nguồn
Luôn nhớ ân tình
Nhân dân Hoa Kỳ
Dành cho chúng tôi
Những người viễn xứ. 
Hy vọng không lâu 
Chúng ta giống như
Người dân Do Thái
Trở về đất mẹ
Gây dựng quê hương
Lấy lại tiếng thơm
“Hòn Ngọc Viễn Đông”

Phạm PhúYên
29/3/2020

 

MẸ 
THẬT 
ANH 

HÙNG

Tôi còn nhớ mãi
Sau năm bảy lăm
Cắp vở đến trường
Bị thầy miền Bắc
Nhồi nhét lịch sử
Kể về miền Nam:
Có nhiều người mẹ

     CẢM 
ƠN

Cảm ơn! Cảm ơn!
Biết nói gì hơn
Hai tiếng cảm ơn
Yêu qúa các chị
Quý nhiều các anh
Tấm lòng vàng son
Thắm nghĩa, đượm tình
Ghi ơn Hoa Kỳ
Đất nước nhân từ
Cưu mang anh, tôi
Sống đời an vui.
       @@@
Cảm ơn! cảm ơn!
Đất nước Hoa Kỳ
Là niềm hy vọng
Không chỉ chúng tôi
Người dân tha hương
Lưu vong xứ người
Nhưng là hy vọng
Cho cả mọi người 
Yêu sự tự do
Căm ghét gông cùm
Căm luôn cộng sản
Trung-Việt ác nhân
Hãm hại dân lành
Mưu toan tư lợi.
Giờ nói gì hơn
Tôi cầu Thượng Đế
Ban phước Hoa Kỳ
Thêm sức Tổng Thống 
Bảo vệ Y Tá
Bác sĩ, bệnh nhân
Ban cho khoa học
Tiến bộ thật nhanh
Tìm ra thuốc diệt
Ác qủi Corona
Đến từ Vũ Hán.
Đem lại bình an
Tìm thấy tươi vui
Như những ngày qua.
      @@@
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Chỉ biết giúp giặc
Hại dân hại nước
Giờ này hối hận
Có ích gì chăng?
Con không yêu mẹ
Những mẹ anh hùng
Trước năm bảy lăm.
Nhưng con yêu mẹ
Mẹ Việt hôm nay
Hy sinh cuộc đời
Nuôi con, nuôi cháu
Mang lại niềm vui
Giúp ích cho đời
Khẩu trang mẹ may
Mạnh hơn AK
Tuy không có nổ
Nhưng đọng tình người
Tấm lòng mẹ có
Như Biển Thái Bình
Mẹ mới Anh Hùng
Là mẹ Việt Nam!
CON YÊU MẸ NHIỀU!

Con Phạm PhúYên
29/3/2020
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Ba DƯỠNG

1. Bảo dưỡng.
2. Dinh dưỡng.
3. Tu dưỡng.

Bốn QUÊN

1. Quên tuổi tác.
2. Quên tiền tài.
3. Quên con cái.
4. Quên buồn phiền.

Năm PHÚC

1. Có thân thể mạnh khỏe, gọi là phúc.
2. Có vui thú đọc sách, gọi là phúc.
3. Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc.
4. Có người nhớ đến minh, gọi là phúc.
5. Làm những việc mà mình thích làm, gọi là phúc.

Sáu VUI

1. Một vui là hưu nhưng không nghĩ.
2. Hai vui là con cái độc lập.
3. Ba vui là vô dục tắc cương.
4. Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà không xấu hổ..
5. Năm vui là có nhiều bạn hữu.
6. Sáu vui là tâm tình không già.

Bẩy SUNG SƯỚNG

1. Biết đủ thường sung sướng.

2. Biết giải trí khi nhàn rỗi.
3. Biết đắc chí tìm niềm vui.
4. Khi cấp thời biết tìm niềm vui.
5. Biết dùng người làm vui.
6. Biết vui khi hành thiện.
7. Bình an là vui nhất.

Tám CHÚT XÍU

1. Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa.
2. Ðầu óc hoạt động thêm một chút nữa.
3. Nóng giận ít thêm một chút nữa.
4. Ðộ lượng nhiều hơn một chú tnữa.
5. Lòng rộng rãi thêm một chút nữa.
6. Làm việc nhiều thêm một chút nữa.
7. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa.
8. Mĩm cười nhiều thêm chút nữa.

Chín THƯỜNG

1. Răng thường ngậm.
2. Nước miếng thường nuốt.
3. Mũi thường vê.
4. Mắt thường động.
5. Mặt thường lau.
6. Chân thường xoa (bóp).
7. Bụng thường xoay.
8. Chi thường vươn.
9. Hậu môn thường co bóp.

MƯỜI NGUYÊN TẮC KHỎE MẠNH

1. Ít thịt, nhiều rau.
2. Ít mặn, nhiều chua.
3. Ít đường, nhiều trái cây.
4. Ít ăn, nhai nhiều.
5.Ít áo, tắm nhiều.
6. Ít nói, làm nhiều.
7. Ít muốn, bố thí nhiều.
8. Ít ưu tư, ngủ nhiều hơn.
9. Ít đi xe, đi bộ nhiều.
10. Ít nóng giận, cười nhiều hơn.

Lưu ý 10 điều trên nếu thấy quá nhiều và khó 
nhớ; 
Xin Quý vị chỉ cần nhớ :* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 
giờ trong một đêm* Ngày Ba : một ngày ăn ba 
bữa hay nhiều hơn.* Vô ra không tính : mỗi lần 
đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước.

Lời 
Hay 
Ý 
Đẹp 
về 
Sức Khỏe
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Ngày 2 tháng 4 hằng năm là 
ngày "Thế giới nhận biết 

về bệnh Tự kỷ" (World Autism 
Awareness Day). Liên Hiệp Quốc 
chọn ngày này bắt đầu vào năm 
2007 nhằm mục đích tăng cường 
nhận thức, quan tâm của mọi 
người đối với trẻ em bị tự kỷ. Màu 
xanh da trời nhạt được chọn làm 
màu chính thức cho ý nghĩa này. 
Vì thế tháng 4 hàng năm, hàng 
nghìn các tòa nhà nổi tiếng, các cơ 
quan và nhiều gia đình đồng lòng 
thắp đèn màu xanh lơ để nói lên sự 
quan tâm về căn bệnh mới lạ khiến 
nhiều gia đình bị khó khăn này. 
Chẳng hạn một phần tòa nhà Quốc 
Hội Hungary sẽ phủ màu xanh da 
trời bên cạnh con sông Danube 
trong ngày họp vào 2 tháng Tư. 
Bức tượng Chúa Giêsu rất lớn nổi 
tiếng ở Rio de Janeiro (Brazil) 
cũng được người ta chiếu đèn màu 
xanh vào dịp này để chứng tỏ sự 
quan tâm về bệnh tự kỷ. 

Những em bé tự kỷ, những 
người bị khuyết tật là một thế giới 
nhỏ chờ mong được yêu thương, 
khai mở và được chấp nhận trong 
thế giới rộng lớn này.

 Thời gian gần đây tôi đọc khá 
nhiều tài liệu, bỏ giờ hỏi thăm 
kinh nghiệm bạn bè về Tự Kỷ, vì 
cháu nội tôi bị chậm nói và cháu 
sanh vào đúng vào ngày 2 tháng 4. 
Được khoảng 18 tháng rồi mà cháu 
chỉ bập bẹ chút chút, khi gọi tên thì 
có lúc cháu chú ý có lúc không, 20 
tháng chỉ nói vài chữ. Khi xem các 
video về bệnh này, thấy có nhắc tới 
các dấu hiệu đáng lưu ý như bé hay 
vẫy tay lên xuống như chim đập 
cánh, gọi tên không trả lời, thích 
nhìn những chuyển động đều đặn 
như cái quạt máy xoay tròn trên 
trần, khi chơi xe hơi thì không chú 
ý đến xe mà chỉ nhìn bánh xe quay, 
không thích nhìn vào mắt và giao 
tiếp với người đối diện, thường đi 
nhón gót, hay nổi giận vì một số 
lý do nhất định nào đó, hay nhảy 
nhót vòng quanh và vỗ tay một 
cách phấn khích... Tôi lo sợ và 
quan sát cháu thường xuyên. Tạ ơn 
Chúa cháu nay gần 2 tuổi, có vẻ 
khôn ngoan bình thường và nhất là 
đã nói được kha khá. Vì thế tôi xin 
viết lại về những hiểu biết mình 
đọc được, nghe được như một lời 
tâm tình chứ không phải bài viết có 

tính cách y tế, khoa học. 

Nguyên tắc chung là khi con 
cháu phải đối diện với chứng tự 
kỷ này, bậc phụ huynh phải quan 
tâm, chấp nhận và chữa trị càng 
sớm càng tốt. Chúng tôi có mấy 
người quen, con cháu của họ 3, 4 
tuổi rồi mà không biết nói chuyện, 
có vẻ "tự kỷ" nhưng khi có người 
đề cập tới chuyện đem đi bác sĩ, họ 
lại giận và cho là bị trù ẻo, bị chê 
cười chỉa chọt, nhất định không 
chịu đem bé đi chẩn bệnh cho tới 
khi quá trễ.

Bạn sẽ lo lắng như thế nào khi 
nghe cô giáo nói: "Con/cháu của 
ông/bà chắc bị vấn đề "tự kỷ", đem 
đi gặp chuyên viên thử nghiệm đi!" 
Trên toàn cầu, hiện có khoảng mấy 
chục triệu gia đình đã bị nghe câu 
nói đó. Bệnh thường xảy ra ở các 
bé trai nhiều hơn bé gái. Cứ mỗi 
11 phút lại có 1 em bị chẩn đoán 
là bệnh tự kỷ tại nước Mỹ. Hong 
Kong theo thống kê cho thấy có tỉ 
số trẻ em tự kỷ cao nhất thế giới, 
cứ khoảng 10 ngàn em ở Hong 
Kong có 372 em bị bệnh này. Kế 
tới là Nam Hàn, 263 em trong 10 
ngàn em. Canada đứng thứ bảy với 
con số 94 em và gần đây Việt Nam 
cũng lên tới 100 em. Riêng tại Hoa 
Kỳ, có trên 3 triệu rưởi người bị 
tự kỷ, mỗi năm có khoảng 50 ngàn 
em phải rời bỏ trường trung học vì 
bệnh, không có khả năng học cao 
hơn được. Chính phủ Hoa Kỳ phải 
dùng 300 tỉ Mỹ Kim mỗi năm để 
giúp các việc liên hệ đến căn bệnh 
khá mới mẻ này.

Đến nay người ta vẫn chưa tìm 
ra nguyên nhân đích xác của bệnh 
Autism. Trước đây có nghi vấn là 
do chích ngừa nhưng khoa học đã 
xác định là không phải.

Tự kỷ cũng không phải do hậu 
quả của việc ăn uống lúc mang 
thai, hay do nuôi dạy con cái không 
đúng cách của các bậc phụ huynh, 
nên xin đừng trách cứ lẫn nhau. 
Nhưng nếu thiếu quan tâm đúng 
mức, không đem đi chữa trị sớm sẽ 
làm bệnh khó chữa hơn.

Tôi biết một em gái bị tự kỷ 
khá nặng, cháu đã 16 tuổi rất xinh 
nhưng vẫn chưa thể tự lo vệ sinh 
một mình. Cháu ăn không biết no, 

cấm không cho ăn thêm thì giận, 
nên khá tròn trịa. Ba mẹ đem cháu 
đi khắp nơi chạy chữa mà kết quả 
rất ít, mất 3 tháng khổ học cháu 
mới nói được 1 chữ "apple/trái 
táo" bằng cách để tay cháu lên cổ 
họng của mẹ để cảm được sự rung 
động của âm thanh rồi nói theo, 
chứ cháu không thể nghe rồi lập 
lại cách bình thường được dù cháu 
không bị điếc. Một cháu khác rất 
đẹp trai, 2 anh em đều bị chậm và 
hay giận dữ phản ứng mạnh mẽ 
mỗi khi bị thay đổi môi trường. 
Cháu xem phim "Người Nhện" rồi 
bắt chước leo lên cầu thang phóng 
xuống đất, tưởng tượng mình là 
Spider Man rồi té gãy chân. Có 
cháu vì không nói được, ráng diễn 
tả bằng tay mà cha mẹ, cô giáo vẫn 
không hiểu nên đập đầu binh binh 
vào tường để phản đối. Lạ cái là bé 
đập đầu mạnh như thế mà không 
biết đau. Một lần chúng tôi đến nhà 
người bạn khác dự tiệc, chị trang 
hoàng chén đĩa bông hoa trên bàn 
rất đẹp, đứa con "tự kỷ" nổi giận 
vì chị chỉ lo cho khách, bỏ quên 
cháu, nó bèn kéo khăn bàn cho tất 
cả chén đĩa bông hoa rơi xuống đất 
vỡ tan.

Trẻ tự kỷ thường không chơi 
với bạn, hay đắm mình trong thế 
giới riêng, người khác nói đùa cứ 
tưởng thật không hiểu, có nhiều 
hành động lặp đi lặp lại không 
chủ đích. Tây Y coi đây là chứng 
rối loạn, không phải bệnh nên cần 
phải giáo dục, kiên nhẫn dạy dỗ 
chứ không cho thuốc uống được. 
Trừ khi trẻ có những chứng bệnh 
kèm theo như thần kinh, rối loạn 
hành động, chậm phát triển trí tuệ 
thì mới có thuốc giúp các chứng 
này, còn những biểu hiện về tự kỷ 
thì chưa có thuốc chữa. Tuy nhiên, 
rất nhiều trẻ khi lớn lên đã trở nên 
giao tiếp bình thường, khôn ngoan 
khỏi bệnh, phần lớn nhờ cha mẹ, 
gia đình, trường học tận tâm quan 
sát, hướng dẫn đúng cách. Nhưng 
cũng có một số ít các em càng lớn 
bệnh lại càng nặng hơn.

Tôi có xem một đoạn video 
cháu trai ở Việt Nam, nay 20 tuổi 
và được nhận vào trường Nhạc nổi 
tiếng vì cháu rất giỏi piano. Cháu 
chia sẻ hồi còn bé mình rất nóng 
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tính, hay nổi giận cầm cây rượt 
đánh bạn bè vì bị bạn trêu chọc, 
bây giờ đã hiểu và không như thế 
nữa. Mẹ cháu cũng kể lại quá trình 
theo dõi, bỏ việc không đi làm ở 
nhà chăm sóc cháu, chịu nhiều 
sức ép của bạn bè, xã hội. Chị bảo 
buồn nhất là khi thấy các cha mẹ 
khác không cho con của họ chơi 
với con của chị, vì sợ bị lây, sợ bị 
con chị nổi nóng đánh phá.

Có người cha khác chia sẻ: 
“Con tôi chuyển từ ăn cháo sang 
ăn cơm phải mất 6 tháng để tập 
nhai. 10 tuổi mới biết tự đi tiêu, 
đi tiểu. Nói chung, nuôi con tự kỷ 
gồm nhiều cung bậc cảm xúc, từ 
đau khổ nhất cho đến hạnh phúc 
nhất và bắt đầu từ những cái nho 
nhỏ thôi”.

Một bà mẹ ở Texas đã vô cùng 
cảm kích trước nhóm tiếp viên 
hàng không đã giúp chị trấn an cậu 
con trai bị tự kỷ trong một chuyến 
bay từ San Diego tới Houston.

Thằng bé tỏ ra khó chịu không 
chịu cài dây an toàn, la hét chống 
trả dữ dội. Chị nghĩ rằng gia đình 
mình sẽ bị đuổi ra khỏi máy bay. 
Nhóm tiếp viên thông cảm đã để 
bé trai ngồi dưới chân của mẹ lúc 
cất cánh, và khi máy bay ổn định, 
bé được phép nằm ra sàn máy bay. 
Chuyến bay tốt đẹp, mẹ của cháu 
đã chia sẻ trên Facebook và hết sức 
cảm ơn các nhân viên hàng không. 

Một cô giáo kể: “Có em bị tự 
kỷ nặng, dù đã rất lớn, nhưng vẫn 
rất vô thức trong những việc như 
đi vệ sinh. Nếu đến một ngày đẹp 
trời, bỗng dưng em gọi cô đòi đi 
nhà vệ sinh thì cô mừng rơi nước 
mắt rồi”. Có những người mẹ nuôi 
con nhiều năm, chỉ ước ao một lần 
được nghe con gọi "Mẹ ơi" mà 
chưa được, vì cháu vẫn còn chậm 
nói, ngốc nghếch.

Có phụ huynh tâm sự: "Tôi đã 
nhìn con như một cái túi thủng lỗ 
và ra sức vá các lỗ thủng đó. Sau 7 
năm trời tôi mới nhận ra rằng đây 
không phải là một túi thủng, mà 
là một túi lưới rất đẹp và đặc biệt, 
nhiều màu sắc và sáng tạo. Con tôi 
dù không chơi hay chia sẻ với bạn, 
nhưng cậu bé có thể ngồi hàng giờ 
vẽ rất đẹp và chi tiết, cháu lại rất 

ngoan hiền".

Một cháu khác sẽ kinh hãi hét 
lên khi bị cắt tóc. Tiếng sột soạt 
của kéo và tóc làm cháu có thể trở 
nên mất bình tĩnh, rối loạn. Có bé 
không chịu được loại vải hay món 
ăn nào đó, sợ nước, sợ xà-bông 
tắm, tự cắn tay mình mà không 
biết đau, tự bứt cả nắm tóc, đòi 
mặc áo khoác mùa đông giữa mùa 
hè nóng bức, không thích được âu 
yếm vuốt ve, chỉ cười và lẩm bẩm 
một mình... nghĩa là mọi thứ khác 
thường đều có thể xảy ra. Ngược 
lại, các cháu có thể rất thông minh, 
nhớ rất dai trong vài vấn đề đặc 
biệt. Có cháu chỉ cần cho biết ngày 
nào đó trong bất cứ năm nào, thí 
dụ 23 tháng 9, 1960 thì cháu cho 
biết đó là thứ Sáu ngay. Có những 
giống chó đặc biệt được huấn 
luyện để giúp các cháu tự kỷ khi 
gặp nguy hiểm, nhất là cùng bầu 
bạn với bé. 

Vậy tự kỷ là gì? Theo các tài 
liệu tôi đọc được, tiếng Anh gọi là 
Autism, là một chứng rối loạn phát 
triển đặc trưng bởi khiếm khuyết 
về mặt quan hệ nhân sinh, giao 
tiếp ngôn ngữ, hành vi sở thích bị 
hạn chế và lặp đi lặp lại. Cha mẹ 
thường nhận thấy những dấu hiệu 
của bệnh này trong hai năm đầu 
đời của con mình: 

- Thích độc thoại mà không đối 
thoại. 

- Không chấp nhận sự giao tiếp, 
kết bạn. 

- Sự tập trung chú ý rất ít hoặc 
không có. 

- Không hồi đáp khi được gọi 
tên. 

- Có những hành vi như tự đập 
đầu, cào cấu, đánh, nói nhảm và 
hành hạ người thân, muốn ở một 
mình. 

- Rất ít hoặc không giao lưu 
bằng mắt. 

- Thường lặp đi lặp lại một số 
hành vi hoặc cử động cơ thể nhất 
định nào đó. 

- Bị hút chặt vào một vài đồ vật 
quen thuộc. 

- Thường xuyên ăn vạ. 

- Sợ chỗ lạ, người lạ, vật lạ. 

- Từ chối quyết liệt một cách 
bất thường khi phải thay đổi thói 
quen sinh hoạt. 

- Nhạy cảm với một số âm 
thanh, cảm giác hoặc một số mùi 
nào đó. 

- Không có khả năng tổng hợp, 
khái quát thông tin nhận được. 

- Rối loạn ăn uống, tiêu hóa. 

Khi trẻ em xuất hiện khoảng 
35% trở lên các triệu chứng nêu 
trên thì nên đem đi bác sĩ chuyên 
khoa ngay. Nếu trẻ tự kỷ được 
phát hiện và can thiệp sớm thì có 
thể hòa nhập cộng đồng, đạt được 
thành công trong cuộc sống.

Còn nếu khi trẻ la hét để cảnh 
báo, phản đối khi không được hài 
lòng, cha mẹ nên làm gì:

• Đầu tiên, cha mẹ cần cố 

gắng an ủi, xoa dịu những cơn giận 
dữ của trẻ. Có thể phớt lờ hành vi 
la hét nếu biết đó chỉ là ăn vạ để 
gây chú ý.

• Vỗ về xoa dịu nếu trẻ cảm 
thấy bất an thực sự.

• Có thể giả vờ la hét y như 
bé để chính bé thấy hành vi đó là 
kỳ cục rồi tự dừng lại. 

• Gia đình dành nhiều thời 
gian dạy, chăm sóc trẻ cách kiên 
nhẫn, đặc biệt hơn.

• Không cho trẻ xem tivi, 
chơi games quá nhiều.

• Tạo cơ hội cho trẻ được 
tiếp xúc và chơi với những em 
khác.

• Cha mẹ tuyệt đối không 
đánh mắng, sử dụng bạo lực với 
trẻ. Hãy xoa dịu con bằng sự quan 
tâm, bằng lời nói, ánh mắt.

• Cho con tham gia vào 



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 207

những công việc đơn giản trong 
gia đình để trẻ có thể làm quen 
với một số kỹ năng, tăng khả năng 
phản xạ và kích thích giao tiếp.

• Thường xuyên khen ngợi 
và ghi nhận cố gắng của trẻ bằng 
nhiều cách, tùy theo sở thích của 
em.

• Cha mẹ không nên giấu 
bệnh mà cần chia sẻ với những 
người xung quanh để mọi người 
thông cảm, cùng quan tâm và giúp 
đỡ trẻ.

• Nhờ các Trung tâm điều 
trị Tự kỷ để được các giáo viên, 
chuyên viên giúp đỡ, theo dõi phát 
triển của con..

• Cha mẹ cũng nên thường 
xuyên cho trẻ tham gia các hoạt 
động vui chơi giải trí ngoài trời. 
Không nên nhốt trẻ trong nhà và 
cho tiếp xúc quá nhiều với điện 
thoại, TV - những thứ có thể khiến 
hội chứng của trẻ nặng hơn.

Khi lớn hơn, các em ở dạng tự 
kỷ nhẹ vẫn có thể làm một số việc 
tùy theo khả năng. Người nhà nên 
để người bệnh được can thiệp tâm 
lý, tìm ra điểm mạnh của người 

bệnh và để họ được làm việc. 
Làm như vậy sẽ giúp họ gần gũi 
với cộng đồng và tăng khả năng tư 
duy, vận động và không bị cô lập 
với xã hội.

• Quan tâm nhiều hơn đến 
người bị tự kỷ

Đối với những người bị tự kỷ 
họ cần được sự quan tâm từ gia 

đình và xã hội nhiều hơn, người 
thân nên thường xuyên nói chuyện, 
hướng dẫn kiên trì, luôn động viên 
khuyến khích hành vi tốt, tạo điều 
kiện cho họ tương tác với mọi 
người, đưa đi chơi, hòa nhập với 
thiên nhiên, đi bộ , thể dục... Nên 
hạn chế để người tự kỷ thu mình 
một chỗ.

Tùy theo năng khiếu, những 
nghề dưới đây có thể phù hợp 
cho người tự kỷ trưởng thành với 
điều kiện có người giám sát bên 
cạnh như nghệ thuật, âm nhạc, hội 
họa, vi tính, toán học, làm công 
việc nhà... Về sở thích thư giãn, 
người tự kỷ thích âm nhạc, bơi lội, 
cắm trại, chơi lắp ráp, cờ vua, cờ 
tướng...

Lưu ý rằng người tự kỷ có thể 
không hiểu được lối châm biếm, 
hài hước hoặc giọng điệu. Họ nói 
chung rất thành thật, khá ngây thơ 
không nhận ra nét biểu cảm, đùa 
chơi trên gương mặt người nói. 
Thế nhưng người tự kỷ cũng có 
những cảm giác như những người 
bình thường khác. Điều quan trọng 
là làm cho mọi người hiểu rằng 
người tự kỷ cũng biết yêu thương, 
hạnh phúc và đau khổ như tất cả 
mọi người. Người tự kỷ đôi khi có 
vẻ tách biệt, nhưng điều đó không 
có nghĩa là họ không có cảm xúc 
– thực tế, nhiều người tự kỷ có 
những cảm xúc rất sâu sắc.

Không được trêu chọc vào sự 
nhạy cảm của người tự kỷ (ví dụ 
như đóng sầm cửa tủ để xem họ 
nhảy lên như thế nào). Điều này có 
thể khiến họ quá tải về cảm giác, 
thậm chí lên cơn hoảng sợ, kích 
ngất. 

Cũng như bao người khuyết 
tật ở các dạng tật khác, dẫu khiếm 
khuyết, dẫu khác biệt, những 
người tự kỷ đều có thể hạnh phúc 
và đóng góp cho xã hội theo cách 
của họ. Miễn là họ cần được trao 
cơ hội, đối xử bình đẳng và luôn 
được khuyến khích để tồn tại và 
phát triển.

Trở lại với thằng cháu nội mũm 
mỉm dễ thương của chúng tôi, cháu 
sắp tròn 2 tuổi, nay đã biết đếm, 
biết nói chuyện, thật là mừng và tạ 
ơn Chúa. Gia đình cũng đã dự trù 
tụ họp để mừng sinh nhật, nhưng 
vì nạn dịch Vũ Hán COVID-19 
nên phải hủy bỏ. Coi như thoát 
khỏi bệnh tự kỷ về thể chất, chúng 
tôi vẫn phải tiếp tục cầu nguyện và 
quan tâm để cháu không ích kỷ, vô 
cảm về tinh thần, ngược lại sẽ biết 
quan tâm đến người khác, thế giới 
chung quanh và là người hữu ích 
trong xã hội. 

Thế giới ngày nay tân tiến, 
khoa học phát triển vượt bậc, 
nhưng các chứng bệnh lạ, bệnh 
dịch vẫn hoành hành, chúng ta nên 
nhìn lại và có thái độ thích ứng để 
tránh bớt những nguyên nhân gây 
ra bệnh tật, đau khổ. 

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân
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Trang Thơ 

Tân CaLẤY LẠI MÌNH!!!
( bát vận đồng âm)
Mấy nội nhà quan đất Việt mình 
Làm ơn đuổi giặc ngoại về kinh
Đừng cho chúng nó bên nầy khỉnh
Một lũ nhơ bần chẳng khác tinh
Sản cộng nhà bây còn bản lĩnh
Thì mau hãy cứng rắn đồng tình
Cùng dân đứng dậy phô cường tính
Đánh bại trung nô...lấy lại mình
Tân Ca

HẬN 30/4/75

Ba mươi bom đạn ngập trời.
Anh đi để lại bên đời có em.
Tháng Tư nóng cháy ngóng xem.
Tin anh biền biệt tim em nghẹn ngào.
Từ nay ta lại mất nhau.
Anh đi lưu lạc lòng đau muôn ngàn.
Ba mươi đất nước tiêu tan.
Lòng anh chết gục hận tràn thiên thu.
Ba mươi đạn lửa lu bù.
Tìm anh không thấy mặt dù đạn rơi.
Ba mươi Trời đất đổi dời.
Anh đi viển xứ chuyện đời đổi thay.
Quê nhà lâm cảnh chông gai.
Mất nhau, mất cả chuyện hai chúng mình.
Thương cho đất nước hoà bình.
Khổ sai, tù ngục, điêu linh thân tàn.
Nhớ cha, nhớ mẹ vô vàn
Nhớ anh, nhớ chị, thân tàn lửa binh.
Từ ngày đất nước hoà bình.
Bữa no, bữa đói, nhà mình ra sao?
Cha thì trong cảnh tù lao.
Mẹ, em đói khát lao đao suốt ngày.
Hận đời nghịch cảnh đổi thay.
Trâu, bò làm chủ không ngày yên thân.
Dân chúng hết mức tảo tần.

Dân chúng hết mức tảo tần.
Bữa no, bữa đói chả mần nên chi.
Toàn dân lâm cảnh sầu bi.
Tìm đường cứu nước thì đi vô tù.
Việt Cộng thì như giả mù.
Nhà cao cửa rộng tịch thu đem về.
Mặt cho dân oán chửi thề.
Cộng đây bắt hết đem về tù lao.
Trâu bò cầm búa cầm dao.
Cướp nhà, cướp đất đồng bào xài chơi.
Cộng đây hưởng thụ lả lơi.
Mặc cho dân oán ngàn lời chẳng sao.
Ba mươi trời đất thét gào.
Ba mươi ngày ấy hôm nào của tôi.
Ba mươi tháng Tư đâu rồi?
Ba mươi ngày ấy đứng ngồi không yên.
Sài Gòn lửa pháo trien miên.
Ba mươi ngày ấy cộng điên tràn vào.
Ba mươi mất thật rồi sao?
Chỉ còn binh lửa tù lao đọa đầy.
Ba mươi đạn pháo phơi thây.
Năm ba thằng bạn vùng vầy ăn thua.
Ba mươi đạn bắn như mưa.
Anh em chết sạch lưa thưa vài thằng.
Sài Gòn trong cảnh mưa băng.
Cộng nô tràn ngập bắn văng tứ bề.
Ba mươi cảnh tượng ê chề.
Pháo mưa dầy đặc không hề tha ai.
Người chết, kẻ bị còng tay.
Quê hương tang tóc khổ sai muôn đời.
Ba mươi uất hận không lời.
Anh đi ôm hận muôn đời khó quên. 

Tân Ca
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MẤT MIỀN NAM!!!

Xướng
Từ ngày Cộng sản cướp miền Nam

Gạo đổi bo bo cắn rụng hàm

Lúa mạch ai mà đem cất giấu 

Thì là có tội bị đem bầm

Làm sao trữ được tầm nhìn đó

Chỉ biết diều nhau khóc nức làm

Lũ chó vô lương còn ác nghiệt

Dân mình chịu khổ khóc Miền Nam

Họa
Từ ngày giải phóng Bắc vô Nam

Mọi sự cầm chân chẳng được làm

Đụng đến là không thành bị tội

Đêm ngày chịu khổ thật không ham

Chiều ra đám ruộng nhìn ai đó

Tóc bạc màu râm mẹ nó bầm

Tuổi trẻ còn thơ mà quá khổ

Cha già khóc cảnh mất Miền Nam

Thơ tâm trạng ngẫu hứng 

xin gởi đến tất cả bà con

 ai cảm thấy cùng cảnh ngộ 

đọc cho cho vui nhé...

Tân Ca

THỂ DIỆN!!!
Con nhà thật lắm xảo tà gian
Núp bóng bình nguyên loạn lạc nan
Lộ mặt tranh thời khi hết bão
Như dao bén lưỡi chặt hùng quan
Anh hùng cái thế chưa từng trải
Mạnh bạo hô to mắt miệng ban
Yếu ớt bần hèn khi giặc đến
Đâu còn thể diện của người can

ĐẢO NƯỚC, 
BÁN ĐỒNG BÀO!!!

Quê hương đất tổ của ông bà
Gấm vóc non sông đẹp ngất ngà
Bắc chạy vào Nam ngàn thắng cảnh
Bao đời giữ mãi tới hôm qua
Mà nay nó bán cho Tàu khựa
Hủy hoại sông ngòi độc biển ta
Cá chết miền Trung Nam hạn hán
Dân tàu chúng khắp hại dần xa
Hỡi các đồng bào của nước ta
Từ nay nếu cứ mãi lơ là
Thì đừng có trách sao mà khổ
Cẩu khựa tràn lan bóp nát cha
Độc hại dân mình cho tới chết
San bằng tất cả sẽ thành ma
Đừng tin đảng nói gian quan xảo 
Chúng bán đồng bào, nước, đảo ta

Tân Ca
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Trần Văn Đông: 
Tự do đến trong muộn màng

Sau 19 năm lưu lạc trên đất tạm dung Phi 
Luật Tân, ngày 29 tháng 6 năm 2008, Trần 
Văn Đông được Cộng đồng người Việt 

thành phố Saskatoon, tỉnh bang Saskatchewan, 
đón chào trong vòng tay nồng ấm tình người, và 
tình đồng bào cùng có chung hoàn cảnh, cùng 
lưu vong tỵ nạn Cộng sản.

“Tôi cảm nhận rằng bây giờ tôi đã thực sự 
có được tự do,” Trần Văn Đông, phát biểu tại 
phi trường Saskatoon khi vừa mới đặt chân lên 
Canada. “Ước mơ của tôi từ 19 năm trước đây 
đã trở thành sự thật và tôi sẽ bắt đầu cuộc sống 
mới ở đây. Tôi hy vọng rằng tôi có thể ít nhiều 
đóng góp cho đất nước đã cưu mang gia đình 
tôi.”

Thân phụ Trần Văn Đông là nhân viên cảnh 
sát quốc gia, thành viên Ủy ban Phụng Hoàng*, 
bị Cộng sản sát hại vào đầu năm 1975. Khi đi 
học, Đông thường bị thầy giáo thuộc loại “cách 
mạng 30”, gọi lên đánh trước mặt các bạn học 
cùng lớp vì có tư thù với ba của Đông.

Sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền 
Nam, nhà cửa gia đình Đông bị Cộng sản tịch 
thu. Không nơi cư trú, gia đình Trần Văn Đông 
bị đưa đi vùng kinh tế mới ở thôn Chí Tẻ, huyện 
Mang Yang, tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Do khí 
hậu khắc nghiệt và đời sống quá cơ cực, hai đứa 
em của Đông đã qua đời ở vùng đất hẻo lánh 
này. 

Năm 25 tuổi, không chịu nổi sự bức hại và 
truy đuổi đến mức tận cùng của chế độ mới, 
Đông bỏ nước ra đi cùng với 65 thuyền nhân 
trên chiếc thuyền nhỏ. Đến ngày thứ 9, thuyền 
bắt đầu cạn lương thực và nước uống. Sau 20 
ngày lênh đênh trên biển Đông, thuyền trôi dạt 
vào bờ biển Phi Luật Tân. Bốn thuyền nhân 

trong đó có 2 trẻ em đã vùi thân giữa lòng đại 
dương mênh mông trong chuyền hải trình này. 

Từ năm 1989 đến năm 2008, Trần Văn 
Đông tạm trú tại trại tỵ nạn “Philippines First 
Asylum Camp” (PFAC), cương quyết không hồi 
hương và được chấp thuận định cư tại Canada 
theo chương trình the “Freedom at Last” do 
Liên hội Người Việt Canada và VOICE bảo trợ.

Ngay từ những ngày đầu trên vùng đất tạm 
dung Phi Luật Tân, Trần Văn Đông đã tham 
dự các sinh hoạt Cộng đồng. Từ năm 1992 đến 
1994, Đông là nhân viên chương trình Phát triển 
Kỹ năng và là thành viên Trung tâm thể dục thể 
thao của Hội Hậu duệ Cựu Quân Cán Chính Việt 
Nam Cộng Hòa, Đội trưởng 1989-1990, Phó 
chủ tịch Hội này năm 1990, và Chủ tịch Hội từ 
năm 1991 đến 1994.

Hội này được thành lập tại trại tỵ nạn 
PFAC quy tụ con em các cựu quân nhân Quân 
lực VNCH, công chức, cán bộ Xây dựng Nông 
thôn, cảnh sát quốc gia. 

Từ năm 1990 đến 1994, Trần Văn Đông phụ 
trách lớp dạy đánh máy tại trại PFAC. 

Từ năm 2007 đến 2008, Đông là thủ quỹ 
Hội Phụ huynh, Giáo chức và Cộng đồng trường 
Lamut Central, Ifugao, Phi Luật Tân.

Sau khi trở thành thành viên Cộng đồng 
Saskatoon vào năm 2008, Đông giữ vai trò phụ 
tá Chủ tịch Hội Người Việt Saskatoon, đặc trách 
Ngoại vụ.

Trong 4 năm liên tục từ 2010 đến 2014, Trần 
Văn Đông là thành viên Ban Thanh kiểm, Tổng 
thư ký 2014-2016 và tái đắc cử Ban Thanh kiểm 
Liên hội Người Việt Canada nhiệm kỳ 2016-
2018. Cũng trong năm vừa qua, Trần Văn Đông 
được đề cử vào Hội đồng Quản trị Trung tâm 

Người Việt Canada.
Những hoạt động dấn thân nêu trên, cho 

thấy dù ở bất cứ nơi đâu, và trong hoàn cảnh 
nào, Trần Văn Đông vẫn giữ lập trường Quốc 
gia, kiên trì tranh đấu cho người dân trong nước 
có được Tự Do, Dân chủ và Nhân Quyền.

Bên cạnh công việc hàng ngày là chuyên 
viên điện tử của công ty viễn thông Space 
Engineering Division (SED) ở thành phố 
Saskatoon, Trần Văn Đông còn là Phó Chủ tịch 
Hội đồng Liên kết Hải ngoại Quốc nội, và là 
Tổng thư ký Liên mạng Người Việt Tự do toàn 
cầu.

“Tôi mong muốn được chung vai sát cánh 
với những người cùng chí hướng đấu tranh cho 
một Việt Nam có tự do, dân chủ thực sự, cùng 
đốt lên ngọn lửa, để dân tộc sớm thoát khỏi ách 
thống trị của chế độ Cộng sản phi nhân”- Trần 
Văn Đông nói.

 -   VPY

(*) Sau cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân, 
hàng ngàn cơ sở hạ tầng Việt Cộng bị lộ mặt. 
Chiến dịch Phụng Hoàng được chính thức phê 
chuẩn ngày 1 tháng 7 năm 1968 bởi sắc lệnh của 
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn 
Thiệu nhằm bảo vệ dân chúng không bị Cộng sản 
địa phương khủng bố, và kêu gọi dân chúng tiếp 
tay diệt Cộng bằng cách cung cấp những thông tin 
cần thiết. Chương trình Phụng Hoàng do cảnh 
sát, cơ quan tình báo, quân đội Việt Nam Cộng 
Hòa phối hợp thực hiện từ năm 1968 đến 1972, 
đã vô hiệu hóa 81,740 người hoạt động cho 
Cộng sản, đưa tin tức, cung cấp lương thực, vật 
dụng, tuyển quân cho du kích và bộ đội chủ lực 
vùng, đe dọa, giết hại thường dân.

 ` NHÂN VẬT CỘNG ĐỒNG

Trần Văn Đông tại trại PFAC trong ngày Quốc hận 30/04 Trần Văn Đông (thứ hai từ phải sang) tham dự buổi điều trần về Nhân Quyền và Tôn Giáo 
tại văn phòng thường trực của Canada tại Liên hiệp quốc, thành phố New York, Hoa Kỳ ngày 17/06/2016.
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NGƯỜI VIÊT NAM NÊN LÀM GÌ 
ĐỐI VỚI TÀU CỘNG VÀ ĐẠI DỊCH VŨ HÁN? 

 
Theo tin của World Health Organization (WHO) - Tổ Chức Y Tế Thế Giới, vào tháng 12/2019, từ Vũ 
Hán – Trung Cộng đã phát tán con Virus Corona.  Sau khi mừng Tết Nguyên Đán Canh Tý 25/01/2020, 
khoảng 5 triêu người đã từ Vũ Hán bay đi khắp thế giới và từ đó bệnh dịch Corona Virus đã lây lan trên 
toàn thê giới.  Những nước nào có quan hê càng chăt chẽ với Trung Cộng như Hoa Kỳ, Ý, Tây Ban Nha, 
Brasil, Nga, Anh, Pháp, Đức... thì các nước ấy số người bị nhiễm bịnh và qua đời vì bệnh dịch này càng 
cao. 
 
Thống kê mới nhât vào ngày 12 tháng 6 năm 2020 cho biết: 
 
- Thê giới:  7,410,510 ca nhiễm   418,294 người chết 
- Hoa Kỳ:  1,988,646 ca nhiễm   112,810 người chết 
- Brasil:     722,416 ca nhiễm     39,680 người chết 
- Nga:      511,423 ca nhiễm       6,715 người chết 
- Tây Ban Nha:    242,707 ca nhiễm    27,136 người chết 
- Anh:      291,413 ca nhiễm    41,279 người chết 
- Ý:      236,142 ca nhiễm    34,167 người chết 
- Canada:       97,125 ca nhiễm      7,960 người chết 
 
Và tiếp tục được cập nhật hằng ngày theo link:  https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
 
Trong khi chúng ta chờ đợi kết luận chính xác của cuộc điều tra <<AI LÀ THU PHAM ĐỂ LÂY LAN 
CORONA VIRUS TRÊN TOÀN THÊ GIỚI TỪ ĐẦU NĂM 2020?>> của nhiều nước trên thế giới đang 
tiến hành, thiết tưởng người Việt Nam chúng ta nên thực hiện những việc sau đây: 
 

1. Ký tên vào Thư Thỉnh Nguyện, do Liên Hội Người Viêt Canada (LHNVC) chủ trương, yêu cầu 
chính phủ Canada KHÔNG CỘNG TÁC VỚI TÀU CỘNG trong việc chế tạo văc-xin chống 
Virus Corona và mua trang thiết bị y tế của Tàu Cộng, để bảo đảm sức khỏe cho người dân 
Canada;* 

2. Để bảo đảm sức khỏe của chúng ta đồng thời làm suy yếu nền kinh tế của Tàu Cộng, chúng ta 
KHÔNG MUA, KHÔNG BÁN TÂT CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA TÀU CỘNG. 
 

Kính mong đồng bào hưởng ứng lời kêu goi này. 
 
Trân trọng, 
TM. Ban Châp Hành LHNVC 
 
Trần Văn Đông 
Tổng Thư Ký 
 
*Link ký tên Thư Thỉnh Nguyện << Yêu cầu Chính Phủ Canada không hợp tác với Tàu 
Cộng>> 
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lục chiến, Vệ binh Quốc gia ở 
Hoa Kỳ

- Thượng Nghị Sĩ Canada

- Các Dân Biểu ở Hoa Kỳ

- Thượng Nghị Sĩ tiểu bang, 
Dân Biểu Tiểu Bang, Giám Sát 
Viên, Thị Trưởng, v.v. ở Hoa 
Kỳ

Trong các lĩnh vực khác, 
người Việt Nam cũng vượt trội 
về khoa học, y học, tài chính, 
v.v.

Một số được đề cử cho các 
ngành khác nhau của Giái No-
bel

Vì vậy, họ tự hào về những 
thành tựu ở xứ người

Cộng Đồng Việt Nam Hải 
Ngoại như là một Việt Nam 
mới ngoài lãnh thổ Việt Nam 
với các chuyên gia sẵn sàng 
phục vụ đât nước khi VN được 
tự do trở lại

Sức mạnhViệt Nam ở nước 
ngoài là con số cử tri  tham gia 
bầu cử, họ có thể giúp ích cho 
cuộc bầu cử địa phương  và 
quốc gia

Thành công về mặt tài chính 
của họ là một yếu tố đóng góp 
vào các ứng viên và sẻ có  ảnh 
hưởngkhi các ứng cử viên đắc 
cử

Nhưng để thành công, họ 
cần phải đoàn kết để tiếng nói 
của họ đồng nhất, mạnh mẽ 
nhất và họ có thể cải thiện cuộc 
sống ở quê hương thứ hai của 
mình và ủng hộ, vận động hành 
lang cho một Việt Nam tự do, 
một đất nước hạnh phúc, thịnh 
vượng và vẹn toàn lảnh thổ, 
lảnh hải.

Dr Huu Dinh Vo M.D.

Sức Mạnh 
Người Việt 
Hải Ngoại

Sau khi Saigon thất thủ 
30/04/1975 hàng triệu người 

Việt Nam đã ra đi tìm tự do và đến 
khắp nơi trên thế giói.

Lúc đầu họ làm việc để tồn tại, 
dần dần họ tập trung tại nhiều thành 
phố lớn trên thế giới, để giúp đỡ lẫn 
nhau, họ tổ chức các cộng đồng để

- Bảo vệ bản thân

- Giúp hòa nhập với xã hội mới

- Quảng bá và bảo tồn văn hóa 
của họ

- Ủng hộ cuộc đấu tranh cho 
nhân quyền, tự do cho quê hương

Người Việt  định cư ở nước ngoài  
trở nên rất thành công trong các lĩnh 
vực chính trị, tài chính, giáo dục, y 
tế v.v.

Chỉ trong 45 năm, người Việt 
Nam đã đạt được nhiều thành công, 
họ đả đạt được

- Thống Đốc ở Úc

- Phó Thủ Tướng Đức

- Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa 
Kỳ

- Thẩm Phán Liên Bang  Hoa Kỳ

- Các vị tướng trong Quân đội, 
Hải quân, Không quân, Thủy quân 

HẬN KHÚC 
VIỆT NAM

Em áo trắng của sân trường hoa mộng
Bỗng một ngày quấn tang Mẹ, tang Cha
Tang người yêu điếng lòng em trống rỗng
Đâu mất rồi tuổi khép nép áo hoa

Em cũng biết trùng dương đầy sóng dữ
Biết rừng hoang Việt Bắc với Cái Cò
Biết nông sâu vùi chôn đời nhi nữ
Biết trăm năm duyên nợ một chuyến đò

Ngày tang phủ quê hương còn gấm vóc
Còn Anh Linh Chiến Sĩ nuốt hờn căm
Còn Tháng Tư dáng em mềm nét ngọc
Còn hương hoa trên mộ chỗ ai nằm

Rồi rừng lặng, gió đổi chiều bão nổi
Phím ngưng cung, dây đoạn tuyệt mệnh 
đàn
Phiến đá hoang khắc tên anh rất vội
Chít khăn tang em chinh phụ lỡ làng

Đấy hận khúc Bốn Mươi Năm dân Việt
Dấu tang thương của ly biệt chất chồng
Hỡi nước mắt giữa dòng đời oan nghiệt
Ơi nghẹn ngào biển khóc với núi sông

Như Thương
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TÔI BỎ ĐẢNG
- Đại tá Phan Huy –

Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
Cộng sản nòi nối gót của cha anh
Bố của tôi, một cách mạng lão thành
Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác
Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về Bác
Một ông già râu tóc bạc phơ phơ
Tôi hát bài, em thấy Bác trong mơ
Cô giáo bảo, bác là tiên là Phật
Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật
Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh
Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin
Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước
Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình đi trước
Đưa năm châu lên thế giới đại đồng
Nhà nước ta của giai cấp công nông
Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ
Tôi ngất ngây trong hào quang lý tưởng
Tình nguyện vào chiến đấu ở miền Nam
Cứu đồng bào ra khỏi cảnh lầm than
Mà đảng nói do bàn tay Mỹ nguỵ
Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý
Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh
Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình
Không sắt máu, căm thù, như miền Bắc
Tôi uất hận cho đảng mình láo khoét
Lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao
Phung phí máu xương bộ đội, đồng bào
Để phục vụ cho quan thầy quốc tế
Từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể
Vung búa liềm đập nát cả quê hương
Một miền Nam hạnh phúc hoá tang thương
Một xã hội thiên đường thành địa ngục
Và bây giờ cả hai miền đất nước
Đã san nghèo, cào khổ giống như nhau
Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu
Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác
Người chủ nhân thành dân oan tan nát
Khóc vang đường, ngủ chật những vườn hoa
Người đầy tớ trên lầu cao chất ngất
Lợi ích đổi trao quanh yến tiệc rượu trà
Thì ra đảng thầu bán buôn xương máu

THƠ PHẠM PHÚ YÊN
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Và biển trời sông núi để chia nhau
Nuôi bầy chó dữ, dưỡng đám giòi sâu
Quyết đàn áp những tấm lòng yêu nước
Đảng cũng rước bọn Tàu ô xâm lược
Vào ém quân trên khắp cả ba miền
Để dự phòng khi dân Việt vùng lên
Sẽ đàn áp tiếp tay bầy giặc cướp
Đảng khốn khiếp chẳng thiết gì tổ quốc
Sẵn sàng dâng xã tắc của cha ông
Để cầu phong độc trị đến ngàn năm
Hàm thái thú đời cha truyền con nối
Đảng ghê tởm! Tôi chán chường muốn nói:
"Xin trả người, thẻ máu với cờ ma
Tôi sẽ đi về, với nguồn cội ông cha
Cùng dân tộc, dựng lại cờ quang phục!"

PHẠM PHÚ YÊN

 Nhật Ký Yêu Nước 
             
Chú sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
Tôi sinh ra nơi miền đất bình yên
Bố của chú một cách mạng lâu đời
Cha của tôi, người yêu nước thương dân
Chú lớn lên giữa hận thù, lừa lọc
Bị thấm nhượm những tà ác, tinh ma
Còn như tôi được nuôi bằng tình nghĩa
Được lớn lên giữa đùm bọc chân tình
Chú cứ nghĩ Đảng ta là số một
Đảng nói gì cũng chân lý, đường đi
Vì lãnh đạo là Lê Nin, Các Mác
Là Xít-ta-lin ở tận bên Nga
Thêm Mao Trạch Đông ở tuốt bên Tàu
Và Bác Hồ có gốc gác người Hoa
Chẳng phải Việt Nam, chẳng phải dân mình.
Còn người tôi yêu, anh hùng dân tộc
Chính người Việt Nam, thật sự hào hùng
Họ từng sống như anh hùng đáng sống
Đã ngã xuống vì tổ quốc Việt Nam.
Đảng chú theo thích làm người nô lệ
Hết theo Liên Xô, tiếp bám giặc Tàu
Cứ mỗi ngày bán dần đi tổ quốc
Từ Thác Bản Giốc đến Ải Nam Quan
Từ miền cao nguyên xuống đến đồng bằng
Họ bán đồng bào, bán cả lương tâm
Đảng bán lần nhưng không hề biết nhục
Phụ lòng tổ tiên tranh đấu ngàn năm
Mới giữ được đất Nam còn nguyên vẹn.

Còn phần tôi không cần theo đảng phái
Chính quyền Miền Nam do tự dân bầu
Họ chẳng bán nước, cũng chẳng hại dân
Tổ quốc cha ông ngàn năm vẫn thế
Một mảnh không mất, một mét vẫn còn
Chúng tôi sống một cuộc đời đúng nghĩa.
Chú hãnh diện vì nghe lời Bác, Đảng
Chú hân hoan được tiến bước vào Nam
Và nghĩ rằng ra đi vì chính nghĩa
Giải phóng Miền Nam, lý tưởng tuyệt vời. 
Mang hạnh phúc cho đồng bào tuyệt vọng.
Đem ấm no cho dân chúng lầm than.
Xây dựng Miền Nam thế giới đại đồng.
Nhưng tiếc thay chú đã lầm tất cả
Giải phóng ở đâu, dân khổ than trời
Dân thấy chú và đoàn quân việt cộng
Tiến tới đâu họ chạy trốn hết hồn
Vậy mà chú từng tự hào chính nghĩa
Hận nầy ngàn năm, dân nhớ không quên.
                 @@@@@

May cho chú giờ đây lần tỉnh ngộ
Dầu muộn màng còn hơn không hối lỗi
Xé thẻ Đảng chỉ còn là hình thức
Chẳng ích cho dân, chẳng giết được thù.
Điều hôm nay chú cần làm hơn thế
Vạch rõ cho dân biết rõ mọi điều
Tội đồ cộng nô, hại nước dân lành.
Không chỉ chú, còn cả nhà của chú
Đừng quên hôm nay chú hứa thế nào:
“Tôi sẽ đi về, với nguồn cội ông cha
Cùng dân tộc, dựng lại cờ quang phục!”
Lời hứa chú, tôi mong rằng chú nhớ
Chuộc lỗi lầm đã xâm lược miền Nam
Đem đau khổ cho người dân vô tội.
Tôi tin rằng nếu mọi người như chú
Từ bỏ đảng ma, quay về chính nghĩa 
Yêu nước, yêu dân, bảo vệ giống nòi.
Cùng đứng dậy lấy chính nghĩa làm đầu
Bảo vệ non song, đánh đuổi giặc Tầu
Quyết lấy lại Hoàng Sa, miền đất mẹ
Dành lại Trường Sa, biển đảo cha ông
Tiêu diệt hết những kẻ làm khổ dân,
Xem kẻ thù là bạn quý ngàn năm.
Lập lại chính quyền đặt dân làm chủ
Lấy lại danh thơm “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

PHẠM PHÚ YÊN
8/6/2020

 

TÔI BỎ ĐẢNG
- Đại tá Phan Huy –

Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
Cộng sản nòi nối gót của cha anh
Bố của tôi, một cách mạng lão thành
Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác
Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về Bác
Một ông già râu tóc bạc phơ phơ
Tôi hát bài, em thấy Bác trong mơ
Cô giáo bảo, bác là tiên là Phật
Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật
Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh
Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin
Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước
Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình đi trước
Đưa năm châu lên thế giới đại đồng
Nhà nước ta của giai cấp công nông
Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ
Tôi ngất ngây trong hào quang lý tưởng
Tình nguyện vào chiến đấu ở miền Nam
Cứu đồng bào ra khỏi cảnh lầm than
Mà đảng nói do bàn tay Mỹ nguỵ
Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý
Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh
Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình
Không sắt máu, căm thù, như miền Bắc
Tôi uất hận cho đảng mình láo khoét
Lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao
Phung phí máu xương bộ đội, đồng bào
Để phục vụ cho quan thầy quốc tế
Từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể
Vung búa liềm đập nát cả quê hương
Một miền Nam hạnh phúc hoá tang thương
Một xã hội thiên đường thành địa ngục
Và bây giờ cả hai miền đất nước
Đã san nghèo, cào khổ giống như nhau
Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu
Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác
Người chủ nhân thành dân oan tan nát
Khóc vang đường, ngủ chật những vườn hoa
Người đầy tớ trên lầu cao chất ngất
Lợi ích đổi trao quanh yến tiệc rượu trà
Thì ra đảng thầu bán buôn xương máu

THƠ PHẠM PHÚ YÊN
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con cháu hoặc người khác, bên Âu 
Tây thì lại rất thoải mái trong cách 
diễn đạt tình cảm này. Hồi mới 
qua Canada, mấy anh bạn nghịch 
ngợm bảo nhau đêm mừng tết Tây 
cùng ra City Hall, địa điểm mừng 
lễ để có thể ôm hôn cô nào mình 
thích mà không sợ bị ... tát tai, vì 
lúc "giao thừa" này phương Tây có 
phong tục ôm hôn nhau để mừng 
năm mới.

Người Âu Mỹ cũng không quan 
trọng ngày giỗ của ông bà cha 
mẹ, vì khi còn sống họ đã nhớ tới 
ngày sinh nhật và tặng quà, làm 
tiệc mừng rồi. Người Á Đông lại 
rất quan trọng chuyện cúng giỗ kỷ 
niệm ngày qua đời, nhớ ngày giỗ 
chứ không nhớ ngày sinh nhật.

Một vài khác biệt nho nhỏ khác 
là khi người phương Tây được tặng 
quà, họ vui vẻ mở ra ngay trước 
mặt cho mọi người biết. Bên ta 
thì khi nào khách về mới từ từ mở 
quà. Khi thăm viếng bạn bè hay 
con cái, người bên Tây phải phôn 
báo trước, ông bà ta lại quan niệm 
khách tới chơi là quý, không câu nệ 
chi cả. Ông bà ta còn lo cho con 
cháu tới độ mở thư riêng của chúng 
ra kiểm soát, coi có gì sai trái để 
giúp đỡ góp ý. Bên Tây thì không 
chấp nhận chuyện này vì đây là 

dài. Các ông thường xúc cảm nhanh 
và mạnh nhưng không lâu. Quý ông 
mau nóng, nhưng cũng mau nguội 
và không nhớ dai, không chì chiết 
mãi chuyện cũ. Vì thế nam nữ nên 
nhận ra và chấp nhận sự khác biệt, 
từ đó bổ sung cho nhau.

Người miền Bắc, miền Trung 
và Nam cũng dùng nhiều chữ khác 
nhau, tính tình, phong tục nói chung 
khác nhau. Người miền Bắc thấy 
chuyện thương tâm thường chép 
miệng "Khốn nạn thật!", với người 
miền Nam thì chữ "khốn nạn" lại là 
câu chửi rất nặng. Bạn chớ hề dùng 
chữ này với người Nam bộ nhé!

So sánh rộng hơn, phương Tây 
- phương Đông cũng rất nhiều cái 
khác biệt. Nói chung người Âu Mỹ 
thoải mái hơn trong việc "Tốt khoe, 
xấu che". Nều cần phơi bày thân 
thể để vẽ tranh, tạc tượng để mọi 
người chiêm ngưỡng, thậm chí khi 
tắm biển, chụp hình thì "no prob-
lem". Phương Đông thì lại cho là 
xúc phạm đến thuần phong mỹ tục, 
đàn bà lẳng lơ hư hỏng!

Ra đường, người Á Đông 
thường chỉ cúi đầu chào hỏi hoặc 
bắt tay chứ không ôm hôn. Cha mẹ 
ông bà cũng chỉ hôn nhau trong 
phòng riêng, không tỏ lộ trước mặt 

 Khác 
Biệt 

Người ta yêu nhau, hợp với 
nhau thường là vì họ có 

nhiều cái giống nhau, sở thích tương 
đồng, cùng nhìn về một hướng. Nếu 
quan niệm sống, hoàn cảnh sinh hoạt 
giống nhau thì dễ đồng cảm, dễ chia 
sẻ với nhau hơn. Thế nhưng trong 
thực tế dù yêu nhau và đã thành vợ 
chồng, dù cùng trong một gia đình, 
một quốc gia, sự khác biệt vẫn luôn 
luôn có và nhiều khi nặng tới mức 
độ như nước với lửa. Làm sao để 
dung hòa rồi chấp nhận? Làm sao 
để có nhiều bạn tâm giao? Không dễ 
đâu phải không bạn nhỉ?

Đầu tiên đấng Tạo Hóa đã tạo ra 
hai giống nam và nữ, đực và cái khác 
hẳn nhau. Nói về đàn ông và đàn bà 
thì nhiều giấy mực đã phân tích. Nói 
chung bên nam có cái nhìn tổng thể, 
lý luận theo nguyên tắc, phán đoán 
khách quan hơn. Bên nữ lại quan 
tâm hơn đến các chi tiết, suy nghĩ 
bằng trực giác dựa trên tình cảm, 
coi lời nói là quan trọng. Vì thế quý 
ông nên hiểu các bà sống bằng tình 
cảm nhiều hơn lý luận, cần sự quan 
tâm, bảo vệ của quý ông. Các bà thì 
cần nhớ các ông không làm nhiều 
việc một lúc được, dù không tỏ ra 
bên ngoài nhưng trong lòng vẫn rất 
quan tâm. Nhớ ngày đó lúc đi xem 
nhà để mua, chúng tôi chia ra ông 
xã thì lo việc xem địa điểm, cách 
cấu trúc bên ngoài của căn nhà, nếu 
lái xe hoặc đi xe công cộng có tiện 
không. Còn anh dành cho tôi quyền 
chọn cái nhà bếp, các phòng tắm mà 
tôi thích. Kết quả chúng tôi có căn 
nhà như ý. 

Trong phạm vi tình cảm và sinh 
lý, các bà xúc cảm chậm nhưng kéo 
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nhưng quả thật người Tây Phương 
thích phụ nữ có miệng rộng, trong 
khi phe ta chỉ thích làn môi chúm 
chím!

Chuyện nhai kẹo cao su chew-
ing gum cũng khác nhau nhiều. Tại 
Luxembourg, Thụy Sĩ hay Pháp, 
nhai kẹo cao su ở chốn công cộng 
bị coi là thô lỗ. Singapore còn cấm 
hẳn món này, thậm chí phạt rất 
nặng, trong khi ở nước ta chewing 
gum được bán rất nhiều, miệng nhai 
nhóp nhép nhìn rất "điệu nghệ". 

Khi mời nhau đi ăn, phe ta 
thường giành nhau trả tiền, Tây thì 
tỉnh bơ móc túi lấy máy tính ra chia 
đều, không ai nợ ai, thoải mái để 
vui vẻ về lâu về dài!

Còn rất nhiều chi tiết, khác biệt 
xảy ra hằng ngày ở khắp nơi. Khác 
biệt không xấu, người ngoại quốc 
khuyến khích con cái biết suy nghĩ 
khác lạ, làm điều khác thường để 
thành công không theo công thức 
nào. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, 
ráng làm ra mình lập dị khác người 
đến nỗi trở nên ngược đời thì thật 
là không nên. Cuộc sống đòi hỏi sự 
tỉnh táo, khôn ngoan, "ăn theo thuở 
ở theo thì", không có gì tuyệt đối 
cả. Thiên đường Địa ngục, Thiện 
Ác đôi khi chỉ khác nhau trong một 
sợi tóc.

Tôn trọng sự khác biệt của 
người khác là chuyện rất cần thiết; 
Hãy suy nghĩ tích cực về điều này 
để trưởng thành nhưng nhớ rằng 
không có gì là vĩnh cửu. Có câu 
nói hay: "Có thể bạn sẽ không 
chiến thắng mọi thử thách trong 
cuộc sống, nhưng bạn có thể sống 
thêm một ngày để chiến đấu với 
nó". Không cầu toàn, chấp nhận 
khác biệt và học hỏi mãi, đó là lời 
khuyên mà tôi đang cố gắng thực 
hành hiện nay. Khó lắm. Tôi và 
ông xã, con cái cũng rất nhiều khác 
biệt, càng già càng thấy rõ! Tôi hay 

vất vả.

Người phương Tây thường nói 
thẳng suy nghĩ mình, ngược lại 
mình hay có tâm lý “sự thật mất 
lòng”, không dám nói rõ cảm xúc 
thật vì sợ người khác giận, khó 
chịu.

Người ngoại quốc không cần 
người khác biết mình có tiền, 
người Việt một số thích  tìm cách 
khoe của. Ở Mỹ vào các ngày lễ 
cấp trên, sếp tặng quà và "bonus" 
cho nhân viên. Ở Việt Nam nhân 
viên phải tặng quà, phong bì cho 
sếp. Người Tây đến nhà hàng gọi 
thức ăn vừa đủ. Người Việt hay gọi 
nhiều, cái bụng nhỏ hơn con mắt, 
đôi khi cố ý bỏ lại chút đồ dư để 
chứng tỏ mình không nghèo không 
đói, ngại không muốn nói nhà hàng 
gói thức ăn dư lại để đem về. Mà 
khi nhà hàng bỏ hộp cho đem về 
cũng nhường nhau không chịu lấy!

Người ở ngoại quốc cũng không 
hỏi tuổi, hỏi lương nhau, một số 
người Việt chất vấn thoải mái, 
thậm chí còn tự khoe lương cao 
của mình. Người ngoại quốc cảm 
ơn khi bị chỉ trích, nếu cần thì tranh 
luận biện minh. An Nam ta nếu bị 
phê bình thì rất giận, cãi cho bằng 
được, có khi đem lòng oán hận 
người dám lên tiếng.

Về cái đẹp, người Âu Mỹ thích 
làn da bánh mật, phải đi phơi nắng, 
nhuộm da, người châu Á lại cho là 
người phụ nữ chỉ đẹp khi có làn da 
“trắng như trứng gà bóc”. Âu Mỹ 
lại thích phụ nữ thân hình rắn chắc 
nở nang, thơ văn ta lại hay ca tụng 
người "mình hạc xương mai". Tây 
thì phải đi nha sĩ xiềng răng để 
hàm răng đều thẳng, văn chương ca 
nhạc ta lại không thiếu những bài 
nói lên cái duyên dáng của chiếc 
răng khểnh! "Đàn bà miệng rộng 
tang hoang cửa nhà", miệng rộng 
ở đây  ý nói đàn bà nhiều chuyện, 

chuyện riêng tư của chúng nó. Khi 
con cái tới tuổi trưởng thành, cha 
mẹ Tây Phương hết trách nhiệm, 
bắt chúng tự lập. Người Việt mình 
suốt đời lo cho con, rồi tới cháu 
nội cháu ngoại. Con dọn ra riêng 
thì buồn, con không cho trông cháu 
đem gởi nhà trẻ thì giận và tiếc tiền 
dùm, người già không muốn bị cho 
vào viện Dưỡng Lão.

Ngoài ra, về tính tình và cách cư 
xử thì một số người Việt mình cho 
là không nên nhận lỗi, nhất là xin 
lỗi trước công chúng, không "bắt 
cầu cho nó leo"! Phương Tây lại cho 
việc xin lỗi là hành vi can đảm, cần 
làm một cách thẳng thắn. "Phe ta" 
cũng hay tiết kiệm lời cám ơn, khen 
ngợi. Tiếp theo, có lẽ do ảnh hưởng 
của việc cần “Từ bi, Hỷ xả” nên 
người Việt ta thường nhẫn nhục chịu 
đựng, chín bỏ làm mười. Ngược lại 
Tây Phương thích thảo luận thẳng 
thắn, sai thì nói sai không vì nể tuổi 
tác, chức vụ. Người già cũng không 
cậy mình có nhiều kinh nghiệm mà 
"cả vú lấp miệng em", coi thường 
sáng kiến của giới trẻ. Người Tây 
thấy già trẻ, lớn bé đều ngang nhau, 
trong khi giáo dục Á Châu dạy phải 
biết kính trên, nhường dưới.

Giờ giấc họp hành sinh hoạt 
cũng phải đúng nghị trình, trong khi 
"phe ta" thường kéo dài và hay đi 
trễ. Ông bà ta dặn "Đói cho sạch, 
rách cho thơm", không mặc đồ rách 
ra đường sợ bị khinh. Bên ngoại 
quốc lại phải tốn thêm tiền để làm 
giả quần áo rách, mặc cho "cool".  
Khi đi chơi xa, người Tây thích ăn 
mặc giản dị, thoải mái, phe ta hay 
"lên đồ" sợ người khác nghĩ mình 
không "sang chảnh".

Sự khác biệt còn do ở thói quen, 
có người thích tắm vào buổi sáng để 
tinh thần cả ngày thoải mái, ngược 
lại cũng không ít người tắm vào 
buổi tối vì cho là như thế mới tiêu 
tan mệt mỏi, bụi bặm trong cả ngày 
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trách ông xã quá cẩn thận, chậm 
trễ, anh chê tôi nhanh nhẩu đoàng, 
cẩu thả chẳng thà "chậm mà chắc". 
Cuộc sống, quan niệm sống sẽ thay 
đổi hằng ngày, có ai ngờ mới đầu 
tháng Ba 2020 đi du lịch là sang, 
là sướng, nhưng giữa tháng Ba nếu 
đi du lịch thì hoảng sợ phải hủy bỏ, 
bị cả làng "cách ly", tránh gặp mặt. 
Tôi bắt đầu bò lên con số 60 của 
tuổi đời, thích triết lý suy tư lẩm 
cẩm, mong bạn thông cảm và nếu 
cùng đồng cảm thì chúng tôi rất 
trân trọng, biết ơn. 

Vâng, nói thì dễ, vấn đề là thực 
hành ra sao. Cái khó là làm thế nào 
du nhập cái mới, cái khác để bản 
thân và đất nước được phát triển 
mà vẫn không bị mất bản sắc. Xã 
hội nào cũng phải tiến lên, suy nghĩ 
nào cũng cần vượt qua, “think out-
side of the box” nhưng cái nào tốt, 
cái nào hại? Nên bắt chước và chấp 
nhận sự khác biệt ra sao, tới giới 
hạn nào? Những câu hỏi này cần 
ứng xử mỗi ngày mỗi lúc sao cho 
xứng hợp. Thành công hay không 
là do sự cẩn trọng, quan tâm của 
từng người.

Chúc bạn ngày một thăng hoa, 
khôn ngoan kinh nghiệm hơn trong 
suy tư, hành xử.

NNDH

 1.
Ông A:
- Tôi có thuốc này trị bịnh mất ngủ hay lắm.
Ông B:
- Trước khi đi ngủ uống xong là ngủ say cả đêm hả?
Ông A:
- Không, mỗi đêm uống 4 viên, mỗi 3 tiếng uống một viên.
 2.
- Đêm nay bạn thử ngủ để cửa sổ mở đi.
- Chi vậy?
- Bảo đảm bạn sẽ có 86 con muỗi “Like””, 11 con muỗi “Comment” và 3 con muỗi “Share”.

vui 
cười
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Chủ Quyền Quốc Gia chống lại sự 
Xâm Lăng, âm mưu bành trướng 
Chủ Nghĩa Cộng Sản Quốc Tế mà 
đại diện là bè lũ Cộng Sản Việt 
Nam. 

Mỗi khi nhìn Lá Cờ Vàng, chúng 
ta phải tự vấn lương tâm mình để 
cố gắng sống sao cho xứng đáng 
với sự hy sinh cao quý của họ, mà 
không hổ thẹn với chính mình. Đó 
là "Món Nợ Phải Trả"  

Mỗi khi nhìn Lá Cờ Vàng, nhắc 
nhở chúng ta Cộng Đồng Người 
Việt Quốc Gia Hải Ngoại phải có 
Bổn Phận đoàn kết chặt chẽ, kiên 
trì, hầu giữ vững sức mạnh tiếp 
lửa cho cuộc đấu tranh tại quê nhà, 
nhất là âm mưu chia rẽ của Nghị 
Quyết 36. 

Chúng ta cũng không quên tưởng 
nhớ đến những đồng bào nạn nhân 
Cộng Sản đã vùi thân xác trên 
đường vượt biên, vượt biển đi tìm 
Tự Do góp phần làm sáng tỏ Chính 
Nghĩa Quốc Gia. Vì mục tiêu tối 
thượng của của cuộc đấu tranh dân 
tộc là Tự Do, Dân Chủ, Hạnh Phúc, 
Nhân Quyền và Nhân Phẫm. 

 Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa 
minh định Chánh Nghĩa Quốc Gia 
sáng ngời. 

Vạch rõ bản chất của Cộng Sản 
Việt Nam: Dối Trá, Lọc Lừa,Tàn 
Ác, Tham Lam, Bán Nước Hại 
Dân...càng làm sáng ngời Chính 
Nghĩa Quốc Gia trên chính trường 
Quốc Tế.  

Từ năm 1975, bè lũ Cộng Sản Việt 
Nam đã lộ nguyên hình Tư Bản Đỏ 
lừa đảo, tham lam tàn ác, cướp của 
giết người, bán nước hại dân... đưa 
dân tộc vào vòng lệ thuộc của bọn 
bá quyền Pphương Bắc Tầu Cộng.  

Hãy nhìn Cờ Vàng Việt Nam Cộng 
Hòa tung bay phất phới ngang hàng 

cả  quý vị quan khách và quý đồng 
hương có mặt trong Lễ Thượng Kỳ 
long trọng hôm nay được tổ chức 
tại tiền đình của Quốc Hội Canada, 
ở Thủ Đô của một Cường Quốc 
Kinh Tế trong G7. Dù đại dịch 
Covid-19 đang hoành hành cũng 
không ngăn cản được chúng ta 
thượng kỳ VNCH.

Đã 4 năm nay từ năm 2017, đây là 
một Vinh Dự và Đặc Ân của Chánh 
Phủ và Quốc Hội Canada đã dành 
cho tất cả CĐNVQG trên dãi đất 
nầy như thông lệ hàng năm được 
Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa 
sánh vai cùng Quốc Kỳ Canada 
trước tiền đình Quốc Hội. Với sự 
ủng hộ đặc biệt và giúp đỡ tận tình 
của TNS Ngô Thanh Hải. 

Và cũng dưới sự lãnh đạo tài ba 
của TNS Ngô Thanh Hải, Đạo 
luật S-219 đã được thành hình, do 
quốc hội Canada ban hành: NGÀY 
HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO.           

Một Sự Kiện Lịch Sử đáng ghi nhớ.

Nhìn Cờ Vàng VNCH thân yêu 
được trịnh trọng thượng lên trên 
đài cao, ở một nơi vô cùng cao quý 
tại Thủ Đô của Một Cường Quốc 
là một bằng chứng hùng hồn cho 
Chính Nghĩa Quốc Gia sáng  ngời. 
Chúng ta rất cần sự giúp đỡ và ủng 
hộ tinh thần vô cùng quý báu nầy, 
hơn bao giờ hết!  

    Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa là 
biễu tượng Chính Nghĩa Quốc Gia, 
là Hồn Thiêng Sông Núi.  

Là Công Đức của Tiền Nhân từ 
ngàn năm đã dầy công dựng nước 
và giữ nước. 

Là sự Hy Sinh của hàng ngàn hàng 
triệu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa 
và Đồng Minh đã đổ bao nhiêu mồ 
hôi, xương máu kể cả mạng sống 
để bảo vệ cho Nền Tự Do, Độc Lập 

DIỄN TỪ CỦA 
CHỦ TỊCH 

CDNVQG VÙNG 
MONTREAL

BS NGUYỄN NGỌC NGA 
TRONG BUỔI LÊ THUỢNG 
KỲ VNCH 2020 31 tháng 
7 TẠI TIỀN ĐÌNH QUỐC 
HỘI THU ĐÔ OTTAWA, 
CANADA

Kính thưa

- Quý vị Dân Biểu Quốc Hội 
Canada. 

- TNS Ngô Thanh Hải. 

- Chủ Tịch Liên Hội Người Việt 
Canada. 

- Chủ Tịch BCH CĐNVQG vùng 
Ottawa. 

- Các Thân Hào Nhân Sĩ. 

- Các Đồng Hương thân mến.  

Nhân danh Chủ Tịch BCH-
CĐNVQG vùng Montréal, tôi xin 
thành kính gởi lời chào mừng đến tất 
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với Cờ Lá Phong Canada tại tiền 
đình Quốc Hội ở Thủ Đô Ottawa, 
là một gáo nước lạnh tạt mạnh vào 
mặt bè lũ tà quyền Cộng Sản Viêt 
Nam. 

Chính Nghĩa Quốc Gia luôn rực rỡ 
trên vòm trời Thế Giới. 

Xin thành kính tri ơn Chánh Phủ và 
Quốc Hội Canada đã rộng lòng cưu 
mang chúng ta, tạo mọi điều kiện 
tốt đẹp để Cộng Đồng Người Việt 
Quốc Gia hội nhập vào xã hội Tự 
Do, Dân Chính Nghĩa Quốc Gia, 
tiếp lửa cho ngọn đuốc đấu tranh 
Quốc Nội chống bạo quyền Cộng 
Sản. 

Xin cám ơn tất cả quý quan khách 
hiện diện đã lắng nghe những lời 
tâm huyết. 

Bác Sĩ Nha Khoa Nguyễn 
Ngọc Nga.

Chủ Tịch BCH, Cộng Đồng 
Người Việt Quốc Gia vùng 
Montréal. 

 

nỗi lòng người 
con viễn xứ ..!!
Đôi mắt em nhìn xa cuối chân trời 
Vùng đất mẹ ngàn nhung nhớ không vơi 
Em tha hương mang nỗi buồn diệu vợi 
Đất nước mình nhiễu nhương lắm ai ơi 
Nguồn nước sạch là điều ước xa vời 
Thức ăn trộn hoá chất khắp nơi nơi 
Ô nhiễm xếp hàng ba trên thế giới 
Tham nhũng hối lộ lan tràn mãi không thôi

Bệnh hiểm nguy giáng xuống khắp mọi người
Người dân sống trong khổ lo sắp tới 
Biết Ngày mai sẽ ra sao bạn ơi? 
Thân nhỏ bé một mình lo không tới 
Chỉ cầu mong một ngày “ hết mưa rơi” 
Ánh “ bình minh” rạng chiếu khắp muôn nơi 
Mẹ Việt nam thiên thu đẹp rạng ngời 
Người lữ khách bớt nỗi lo đầy vơi...

Ái Phương

Vui Cười
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VỀ NẾM BIỂN MẶN 
 
Về đi em, nếm biển mình còn mặn?
Mặn trùng dương hay mặn nước mắt rơi
Để trầm mình, nghe như lòng đau thắt
Biển còn xanh biêng biếc... thuở xa rời?
 
Về đi em, ngắm san hô rạng rỡ
Đất nước mình giàu có... thuở xa xưa!
Đâu còn nữa, nghe nhói tim. Tan vỡ
Dân Việt buồn như "Mộ gió" nắng mưa
 
Về đi em, không phấn son trang điểm
Tuổi thanh xuân sống với xóm làng chài
Biển bây giờ như bức tranh họa biếm
Để môi hồng em trôi giạt... Trách ai?
 
Về đi em, dẫu biển mình hết mặn!
Nếm dòng sông lừng lẫy Bạch Đằng Giang
Nhuộm máu giặc! Cọc nhọn xưa ngăn chặn
Lũ xâm lăng cuồng vọng chiếm giang san.
 
Như Thương

VỀ NẾM BIỂN MẶN 
(Đặng Hoàng Sơn 

cảm tác)
Về chi em, biển mình đâu còn mặn?
Có chăng là vị mặn nước mắt rơi
Dân tộc ta mấy ngàn năm quật khởi
Bỗng trầm luân, bị Việt cộng “đổi đời.”

Về chi em, biển xưa đà khô cạn
Nào đâu còn những rạng san hô tươi
Người ngư phủ, những con thuyền tan vỡ
Nằm vất vơ dưới ánh nắng mặt trời.

Về chi em, xóm chài xưa đã mất
Nên đời người con gái phải bôn ba
Nơi xứ lạ đành bán thân cho giặc
Nuôi mẹ cha, đàn em nhỏ không nhà.

Về chi em, biển xưa không còn mặn
Có còn chăng là vị máu quân thù
Dù năm tháng đã mờ phai dĩ vãng
Nhưng lòng người nhớ mãi Bạch Đằng Giang.

Đặng Hoàng Sơn
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Liên Hội Người Việt Canada 

 

Vietnamese Canadian Federation 
Fédération vietnamienne du Canada 

 
Suite 1 - 885 Somerset St. West, Ottawa, ON  K1R 6R6 CANADA 

Tel.: (613) 230-8282, Fax: (613) 230-8281, Email: VCFOttawa@gmail.com 
Website: www.vietcanfederation.ca 

 
 
Ngày 13 tháng 5 năm 2015 

 
 

Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4/1975 – 30/4/2015 
 

 
Kính thưa:   -     Chủ tịch đoàn, các hội thành viên của Liên Hội Người Việt Canada 

- Ban Kiểm Soát 
- Ban Cố Vấn 
- Quý đồng hương 

 
Kính thưa quý vị, mùa Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4/1975 – 30/4/2015.  Liên Hội 
Người Việt Canada đã gởi thư kêu gọi tất cả các hội thành viên, các hội đoàn và toàn thể người 
Canada gốc Việt trên toàn đất nước Canada về thủ đô Ottawa để cùng tham dự các chương trình 
Giỗ Tổ Hùng Vương và Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4. 
 
Đáp lại lời kêu gọi các thành viên của Liên Hội Người Việt Canada gồm có: 
 
 -  Ông Trần Văn Đông (Tổng Thư Ký) từ Vancouver 

-  Cô Lê Thúy Lily (Đại Diện CTĐ dự khuyết 1 và là Chủ tịch Hội người Việt Edmonton) 
từ Edmonton 
-  Ông Nguyễn Hà (Thủ Quỹ) từ Toronto 
-  Ông Nguyễn Thành Nguyên (thành viên Ban Kiểm Soát) từ Toronto 
-  Bà Đặng Thị Danh (thành viên Ban Kiểm Soát) từ Montréal 
-  Tiến sĩ Lê Duy Cấn (cựu Ủy Viên Ngoại Vụ) tại Ottawa 
-  Ông Nguyễn Thành Danh (cựu Ủy Viên Nội Vụ) tại Ottawa 
-  Ông Lê Thế Bình Phương (cựu Thủ Quỹ) tại Ottawa 
-  Ông Lê Quảng Trị (Chủ Tịch HĐQT Trung Tâm Người Việt Canada) tại Ottawa 
-  Anh Nguyễn James (Chủ Tịch Hội Người Việt Toronto) từ Toronto 
-  Cô Lương Lệ Hoa (Phó Chủ Tịch Hội người Việt Toronto) từ Toronto 
-  Cụ bà Bùi Thị Mộng Lâm (thân mẫu của anh Nguyễn Hà) từ Toronto 
-  Kalvin Nhan tại Ottawa 
-  Phạm Lưu Ngọc Kỳ từ Montréal 
-  Tôn Thất Hùng từ Toronto 

 
và một số anh chị em thiện nguyện viên cùng rất nhiều hội đoàn và người Canada gốc Việt đến 
từ Vancouver, Yukon, Edmonton, Calgary, Toronto, Montréal, Halifax, Ottawa và nhiều nơi 
khác trên đất nước Canada đã kéo về Ottawa sáng sớm ngày 30/4/2015 để tham dự các chương 
trình trong mùa Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 tại Ottawa như Lễ Tưởng Niệm tại 
Tượng Đài Mẹ Bồng Con, Lễ Xác Nhận Địa Điểm Xây Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản, 
Diễn Hành đến Quốc Hội Canada, Khai Mạc Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 tại  
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tiền đình Quốc Hội Canada, thăm Huân Chương Nansen do Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tặng 
cho toàn dân Canada, diễn hành từ Quốc Hội đến Tòa Đô Chánh để làm Lễ Tri Ân bà Marion 
Dewar - Cố Đô Trưỡng Ottawa, dự Lễ Tân Ra Mắt Tháng Di Sản Á Châu vào đêm 30/4.  Rồi 
sau đó đi Montréal dự Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 do 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal tổ chức ngày 3/5/2015. 
 
Riêng Liên Hội Người Việt Canada cũng đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 
30/4 tại Tượng Đài Mẹ Bồng Con, và khai trương Chương Trình Triển Lãm “Hành Trình Tìm Tự 
Do” tại Plant Recreation Centre, 930 Somerset Street West, Ottawa vào ngày 2/5/2015. 
 
Chúng tôi xin gởi đến quý vị những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi được trong các buổi Lễ cũng 
như những sinh hoạt từ ngày 30/4/2015 đến ngày 5/5/2015. 
 
Ngày 30/4/2015: 
 
10:30am:  Dự Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận tại Tượng Đài Mẹ Bồng Con do các hội 
đoàn như Hội Người Việt Cao Niên Ottawa, Chùa Phổ Đà, Chùa Từ Ân, Hội Cựu Quân Nhân 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Ottawa, Tổ Chức Văn Hóa Việt, Hội Sinh viên Việt Nam tại 
Đại Học Carleton và Ottawa, Nhóm Thanh Niên Canada Đấu Tranh cho Nhân Quyền Việt Nam, 
và Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa phối hợp tổ chức. 
 
 

 
Giờ phút tưởng niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 tại Tượng Đài Mẹ Bồng Con ngày 30/4/2015 
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12:00pm:  Nghi Thức xác nhận địa điểm sẽ xây Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại thủ đô 
Ottawa.  
 

 
 
 

 
 

Người Canada gốc Việt về thủ đô Ottawa từ Vancouver, Yukon, Calgary, Edmonton, Toronto, 
Montréal, Halifax và nhiều nơi khác trên khắp đất nước Canada. 

Thượng Nghị Sĩ 

Ngô Thanh Hải 

đọc diễn văn 

trong Nghi Thức 

xác nhận địa 

điểm sẽ xây Đài 

Tưởng Niệm 

Nạn Nhân Cộng 

Sản tại thủ đô 

Ottawa, ngày 

30/4/2015 
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Sau đó đoàn người cùng nhau diễn hành về làm lễ khai mạc 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 (1975 
– 2015) tại tiền đình Quốc Hội Canada. 

 
 

 
Toán rước Quốc Kỳ hành lễ do Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đảm trách 
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1:30pm:  Khai mạc Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4/1975 – 30/4/2015 tại tiền đình 
Quốc Hội Canada. 
 

 

Rừng cờ Vàng phất phới tung bay trong ngày Lễ Quốc Hận 30/4 tại tiền đình Quốc Hội Canada 

 

 
Nguyễn Thành Nguyên, Đặng Thanh Chi, Trần Văn Đông, Lê Thúy Lily 
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 Đây là một sự trùng hợp Quốc Hội Canada đã treo cờ rủ trong ngày mà Cộng Đồng Người 

Canada gốc Việt làm Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4/2015 
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Mọi người nghiêm trang hát Quốc Ca Canada và Việt Nam Cộng Hòa 

 
 
 

 
Ông Jason T. Kenney, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng của Canada phát biểu trong buổi Lễ Tưởng 

Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4/1975 – 30/4/2015 tại tiền đình Quốc Hội Canada 
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Để đáp lời phát biểu của ông Jason T. Kenney - Bộ Trưởng Quốc Phòng Canada,  người Canada 

gốc Việt đã giương cao khẩu hiệu Cảm ơn Canada bằng hai ngôn ngữ anh và pháp “THANK 
YOU CANADA” “MERCI CANADA”. 
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Sau buổi lễ tưởng niệm chúng tôi vào bên trong Quốc Hội để xem Huân Chương Nansen do Cao 
Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc trao tặng cho toàn dân Canada. 

 
Huân Chương Nansen 

 

         
Trần Văn Đông và Lê Thúy Lily bên cạnh Huân Chương Nansen 
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Chụp hình lưu niệm trong phòng trưng bày Huân Chương Nansen tại Quốc Hội Canada 

 
Để tỏ lòng biết ơn 
Cao Ủy Tị Nạn 
Liên Hiệp Quốc 
đã cứu trợ và giúp 
đỡ Người Việt tị 
nạn cộng sản.  
Cộng Đồng 
Người Việt Tại 
Canada đã trao 
tặng cho ông 
Furio De Angelis, 
đại diện Cao Ủy 
Tị Nạn Liên Hiệp 
Quốc bảng Tri Ân 
ngay bên trong 
Quốc Hội Canada 
ngày 30/4/2015 
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4:00pm:  Đến tòa Đô Chánh Ottawa để làm lễ Tri Ân bà Cố Đô Trưởng Marion Dewar, người đã 
giúp đỡ Thuyền Nhân Việt Nam đến định cư tại Canada. 

 
Trên đường từ Quốc Hội Canada đến tòa Đô Chánh Ottawa 30/4/2015 

 

 
Anh Vũ Tiết Hùng và chị Thùy Lan trình bày “Thank you, Merci Canada” trước tòa Đô Chánh 
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Lễ đặt vòng hoa tri ân bà Marion Dewar - Cố Đô Trưởng Ottawa 

 
6:00pm chúng tôi đến tham dự Lễ Tân Ra Mắt Tháng Di Sản Á Châu 

 
 

Anh Nguyễn James (Chủ Tịch Hội Người Việt Toronto) trong Lễ Tân Ra Mắt Tháng Di Sản Á 
Châu vào đêm 30/4/2015 
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Ngày 1/5/2015, 11:30am:  Đại diện Liên Hội Người Việt Canada đến chúc mừng và cảm ơn 
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải về sự thành công của Đạo Luật S-219 Hành Trình Tìm Tự Do 
“Journey To Freedom Day”  

 
Trần Văn Đông, Lê Thúy Lily, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, Nguyễn Hà 

 
 

Ngày 2/5/2015, 10:30am:  Dự Giỗ Tổ Hùng Vương do Hội Người Việt Cao Niên Ottawa tổ chức 
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Ngày 2/5/2015, 1:30pm:  Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 do Liên Hội Người Việt 
Canada tổ chức tại Tượng Đài Mẹ Bồng Con. 

 
Với sự tham dự của ông Jim Watson - Đô Trưởng Ottawa, bà Catherine McKenney - Nghị Viên 
Hội Đồng Thành Phố Ottawa, ông Paul Dewar - Dân Biểu liên bang, ông Mike Molloy - cựu Đại 
Sứ Canada tại Jordan, ông Reynolds Francis - Chủ Tịch HĐQT Trung Tâm Văn Lang và các đại 
diện hội đoàn cùng nhiều người Canada gốc Việt tại Ottawa. 

 
Đặt vòng hoa tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4 trước Tượng Đài Mẹ Bồng Con 2/5/2015 

Councillor McKenney, MP. Paul Dewar, Trần Văn Đông, Lê Thúy Lily 
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Ngay sau đó Liên Hội Người Việt Canada làm lễ khai trương chương trình triểm lãm “Hành 
Trình Tìm Tự Do” tại Plant Recreation Centre, 930 Somerset St. West, Ottawa. 
 

 
 

Bánh và hoa quả cùng đồ ăn nhẹ do anh chị em thiện nguyện viên của LHNVC biếu tặng 
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Cắt bánh khai trương chương trình triển lãm “Hành Trình Tìm Tự Do” từ 2/5/2015 - 31/5/2015 
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Các quan khách đang xem những bức hình triển lãm “Hành Trình Tìm Tự Do” 
 
 

 
Tiến Sĩ Trương Công Hiếu cùng ông Mike Molloy đến tham dự Lễ Tượng Niệm 40 năm Ngày 
Quốc Hận và khai trương Chương Trình Triển Lãm “Hành Trình Tìm Tự Do” do LHNVC tổ 
chức 2/5/2015. 
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Ngày 3/5/2015 chúng tôi đến tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ Tưởng Niệm 40 năm ngày 
Quốc Hận 30/4 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức.  Cùng với chúng tôi 
có cô Nguyễn Hà Quyên (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa), ông Hoàng Song An 
(Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Ottawa), chị Ngân và một số 
người Canada gốc Việt đến từ Ottawa.  

 
Tốp ca của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal trong buổi Lễ ngày 3/5/2015 

 

 
Trần Văn Đông, Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, và Lê Thúy Lily trong Lễ Tưởng Niệm 40 

năm Ngày Quốc Hận 30/4 tại Montréal ngày 3/5/2015 
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Đồng bào Việt Nam tại Montréal đến tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ Tưởng Niệm 40 năm 

Ngày Quốc Hận 30/4 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal tổ chức ngày 
3/5/2015. 

 
 

 

 
Lê Thúy Lily và Phạm Lưu Ngọc Kỳ được mời vào chủ tọa đoàn trong giờ thảo luận về giới trẻ 

hải ngoại hiện nay. 
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Cùng Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh và Lữ Anh Thư tại Montréal trước giờ chia tay 

 
 

 
Ngày 4/5/2015 trước giờ chia tay lên đường về lại Toronto.  Chúng Tôi cùng chụp hình lưu 

Niệm với bà Đặng Thị Danh và bà Lâm Hồng Hà ở Montréal. 
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Ngày 5/5/2015 chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình anh Duy và chị Hân tại Toronto 
 

 
Lá cờ vàng 3 sọc đỏ luôn bay phất phới bên cạnh lá cờ Canada trước ngôi nhà của a/c Duy Hân 

 

 

 
Bữa cơm thân mật tại tư gia anh chị Duy Hân (Toronto) để mừng ngày anh em hội ngộ 
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Chúng tôi cảm ơn Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ 
Bị Thủ Đức đã giúp cho Lễ Xác Nhận Địa Điểm Xây Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản và 
Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 tại Tiền Đình Quốc Hội thành công tốt đẹp. 
 
Cảm ơn Tiến Sĩ Lê Duy Cấn đã đón tiếp và cho chúng tôi tá túc trong thời gian ở Ottawa. 
 
Cảm ơn ông bà Tiến Sĩ Trương Công Hiếu, anh Nguyễn Tuấn (VOICE CANADA), và các thiện 
nguyện viên tại Ottawa đã tiếp đón chúng tôi và đã giúp cho Lễ Tưởng Niệm cùng Chương Trình 
Triển Lãm “Hành Trình Tìm Tự Do” nhân mùa Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 của 
Liên Hội Người Việt Canada tổ chức tại Tượng Mẹ Bồng Con ngày 2/5/2015 thành công tốt đẹp. 
 
Cảm ơn anh Lê Quốc Tuấn, anh Đỗ Kỳ Anh (Chủ Tịch VOICE CANADA) đã tiếp đãi chúng tôi. 
 
Cảm ơn Bác sĩ Đào Bá Ngọc (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal), chị 
Đặng Thị Danh (Ban Kiểm Soát Liên Hội Người Việt Canada) đã đón tiếp và lo chổ nghĩ ngơi, 
ăn uống cho chúng tôi trong thời gian ở Montréal. 
 
Cảm ơn Luật Sư Nguyễn An Lạc (Cố Vấn Pháp Lý của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng 
Montréal), ông bà Vũ Văn Thái, chị Lâm Hồng Hà, chú Lê Văn Trang (Ban Cố Vấn của Liên 
Hội Người Việt Canada và cũng là Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Montréal), anh 
chị Hưng Oanh, ông Thái Quang Đáng, anh Danh và Cộng Đồng Người Việt Vùng Montréal đã 
đón tiếp nồng nhiệt. 
 
Cảm ơn Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, chị Lữ Anh Thư qua những trao đổi rất chân tình. 
 
Cảm ơn anh Nguyễn Duy và chị Hân (Nhà thơ Trịnh Tây Ninh) ở Toronto đã tiếp đãi chúng em 
như người nhà. 
 
Cảm ơn em Phạm Bảo Hạnh đã đưa đón khi đến cũng như khi đi ra phi trường Pearson, Toronto. 
 
Cảm ơn ông bà Mục Sư Ken Hà ở Abbotsford, British Columbia đã đưa đi và đón về tại phi 
trường Abbotsford. 
 
Cảm ơn anh Nguyễn Hà (Thủ Quỹ Liên Hội Người Việt Canada), Lê Thúy Lily (Đại Diện Chủ 
Tịch Đoàn dự khuyết 1 của Liên Hội Người Việt Canada và cũng là Chủ Tịch Hội Người Việt 
Edmonton) và cụ bà Bùi Thị Mộng Lâm đã đồng hành trong các chương trình Giỗ Tổ Hùng 
Vương và Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4/1975 – 30/4/2015 tại Ottawa và Montréal. 
 
Cảm ơn tất cả các thành viên cũng như thiện nguyện viên của Liên Hội Người Việt Canada và tất 
cả các hội đoàn cùng toàn thể người Canada gốc Việt từ các nơi trên đất nước Canada đã về  
tham dự trong các chương trình của mùa Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4/1975 -
30/4/2015. 
 
T/M Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada 

 
______________________ 
Trần Văn Đông 
Tổng Thư ký    
Email. dongvantran@gmail.com 
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Tiếp theo là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong mùa Tưởng Niệm 40 năm Ngày 
Quốc Hận 30/4/1975 – 30/4/2015. 
 
Tham dự Lễ Tưởng Niệm 40 năm ngày Quốc Hận 30/4 tại Tượng Mẹ Bồng Con ngày 30/4/2015 
do Hội Người Việt Cao Niên Ottawa, Chùa Phổ Đà, Chùa Từ Ân, Hội Cựu Quân Nhân Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tổ Chức Văn Hóa Việt, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại Học Carleton 
và Ottawa, Nhóm Thanh Niên Canada Đấu Tranh cho Nhân Quyền Việt Nam, và Cộng Đồng 
Người Việt Tự Do Ottawa phối hợp tổ chức 
 

 
Mọi người lắng nghe tiếng oán hờn từ ngày 30/4/1975 vọng về của những người con yêu dấu của 

miền nam Việt Nam đã anh dũng tử tiết qua lời của Hòa Thượng Thích Bổn Đạt. 
 

 
Trần Văn Đông, Lê Thúy Lily và Tiến Sĩ Lê Duy Cấn 
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Người Canada gốc Việt từ khắp nơi về tham dự Lễ Tưởng Niệm 30/4 tại Tượng Đài Mẹ Bồng 

Con ngày 30/4/2015 
 
 

 
Anh Nguyễn Hà (Thủ Quỹ LHNVC) đang ghi lại hình ảnh trong buổi Lễ Xác Nhận địa điểm sẽ 

xây Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản ngày 30/4/2015 
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Lê Thúy Lily trong tà áo dài cờ vàng ba sọc đỏ tay cầm cờ Canada tại Tiền Đình Quốc Hội ngày 

30/4/2015 
 

 
 

Lương Lệ Hoa (Phó Chủ Tịch Hội Người Việt Toronto) cùng Lê Thúy Lily (Chủ Tịch Hội 
Người Việt Edmonton và là Đại Diện Chủ Tịch Đoàn Dự Khuyết 1 LHNVC) 
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Anh Nguyễn Thành Danh (Cựu Ủy Viên Nội Vụ LHNVC) 

 

 
Trần Văn Đông, Đỗ Kỳ Anh (Chủ Tịch VOICE CANADA), ái nữ KA. Đỗ Kỳ Anh Trân,  

Lê Thúy Lily, anh Lê Quốc Tuấn (VOICE CANADA), vợ KA. Trần Thị Kim Chi 
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Cùng với các anh đến từ Montréal dự Lễ nơi sẽ xây dựng Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản 

 

 
Nguyễn Thành Danh (cựu Ủy Viên Nội Vụ), Trần Văn Đông (Tổng Thư Ký LHNVC) 
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Đây là một sự trùng hợp Quốc Hội Canada đã treo cờ rủ trong ngày 30/4/2015 đúng vào ngày mà 
người Canada gốc Việt làm Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 tại tiền đình Quốc Hội 
 

 
Nguyễn Thành Nguyên (Ban Kiểm Soát) luôn đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam 
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Nguyễn Hà (Thủ Quỹ của Liên Hội Người Việt Canada) bên cạnh Huân Chương Nansen 

 
 

 
Anh Vũ Tiết Hùng và chị Thùy Lan trình bày “Thank you, Merci Canada” mà anh đã sáng tác 
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Tại văn phòng của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải sáng ngày 1/5/2015 

 
 

 
 Khu Triển Lãm “Hành Trình Tìm Tự Do” của Liên Hội Người Việt Canada 
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Quan khách tham dự Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 và khai trương Chương 

Trình Triển Lãm do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức ngày 2/5/2015 
 

 

 
Tổng Thư Ký đọc diễn văn trong Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 tại Tượng Đài 

Mẹ Bồng Con ngày 2/5/2015 do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức. 
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Đặt vòng hoa tưởng niệm các đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền 

nam Việt Nam, và tưởng niệm các đồng bào đã kém may mắn bỏ xác nơi vùng biên giới hẻo lánh 
và trong lòng biển cả trên con đường vượt biên, vượt biển để tìm tự do 

 

 
 

Trần Văn Đông, ông bà Tiến Sĩ Trương Công Hiếu, Lê Thúy Lily 
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Tiến sĩ Lê Duy Cấn chụp hình lưu niệm cùng quan khách và thiện nguyện viên tại khu triển lãm 

 

 
Bánh rất đẹp và ý nghĩa do cô Yến thiện nguyện viên làm biếu tặng cho Liên Hội 
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Bên trong khu vực Triển Lãm “Hành Trình Tìm Tự Do” do LHNVC tổ chức ngày 2/5/2015 
 

 

 
Giây phút chuyện trò sau bao nhiêu năm gặp lại trong ngày khai trương Chương Trình Triển 

Lãm “Hành Trình Tìm Tự Do” do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức ngày 2/5/2015 
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Chủ Tọa Đoàn trong hội thảo về tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại 

 
 

 
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh và Tiến Sĩ Lê Duy Cấn (cựu Ủy Viên Ngoại Vụ Liên Hội 

Ngưòi Việt Canada) 
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Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh và Trần Văn Đông (Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt 

Canada) 
 

 
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh và Lê Thúy Lily (Chủ Tịch Hội Người Việt Edmonton) 
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Tiến Sĩ Lê Duy Cấn, ông Thái Quang Đáng và Trần Văn Đông 

 
 

 
 

Nguyễn Hà, Luật sư Nguyễn An Lạc (Cố Vấn Pháp Lý của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia 
Vùng Montréal), Trần Văn Đông, Lê Thúy Lily và Đặng Thị Danh trong Giỗ Tổ Hùng Vương và 

Lễ Tưởng Niệm 40 năm Ngày Quốc Hận 30/4 tại Montréal ngày 3/5/2015 
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                   HẸN ƯỚC ĐẤU TRANH

   Tình nước, tình vợ, tình con
   Rõ ràng tình nước thật là thâm sâu
   Ân tình không thể quên đi
   Nước non luôn vẫn ngàn đời trong tâm
   Vần xoay thế sự đổi thay
   An cư thật sự chỉ khi hòa bình
   Người Nam, người Bắc, người Trung
   Lòng người hiệp lại một lòng đấu tranh
   Em ơi phải tỉnh lên đi
   Em đừng mê mải thú vui hàng ngày
   Lo cùng đóng góp sức chung
   Người người vùng dậy quyết tâm diệt thù
   Ai ơi đừng có hững hờ
   Việc lo giải phóng đâu còn riêng ai.
   Nam nhi sống bậc trượng phu
   Am tường chữ nghĩ phải thêm tấm lòng
   Ra đi trả nợ núi sông
   Ta đây dẫu chết, chết cho anh hùng ./.
                   

Phạm Phú Yên
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BỐN MƯƠI LĂM NĂM 
MỘT NỖI SẦU
Việt Nam quê mẹ tôi ơi,
Bao giờ cho hết một trời oán than?
Bốn mươi lăm năm chuộc chiến tàn,
Mà sao máu lệ vẫn tràn nước non?
Cầu xin Thượng Đế ban ơn,
Cho dân Việt sớm thoát cơn đoạ đày.
Bốn mươi lăm năm đã quá dài,
Biết bao dâu bể, trần ai muộn phiền.
Trầm luân thế cuộc đảo điên,
Ai còn nghĩ đến Rồng Tiên giống nòi.
Hãy mau góp sức chung vai,
Phá tan xiềng xích, dẹp loài cộng nô.
Cùng xây dựng lại cơ đồ,
Trời Nam một cõi điểm tô sơn hà.
Giặc cộng đã bán nước nhà,
Nam Quan - Bản Giốc, Hoàng - Trường Sa cho Tầu
Hỡi người dân Việt có đau
Vùng lên, nổi dậy cùng nhau diệt thù./.

Đặng Hoàng Sơn

TƠ TRỜI 
LÀ SỢI 

VẤN VƯƠNG
Đặng Hoàng Sơn

Tơ trời là sợi vấn vương
Là tơ vương vấn, là tương tư sầu
Sầu tư tưởng nhớ về nhau
Nhớ cầu vồng với bảy màu thắm tươi
Thắm tươi như nụ em cười
Em cười mang cả một trời mộng mơ
Mơ mộng trời toả sương mờ
Mờ sương tôi dệt vần thơ yêu người
Yêu người, người có yêu tôi?
Tôi yêu mưa nắng đêm rơi vô thường
Thâu đêm vò võ tơ vương
Vương tơ đến thác yêu thương vẫn còn
Vẫn còn tình nghĩa vuông tròn
Tròn vuông từ thuở môi son má hồng
Son môi hồng má thẹn thùng
Thẹn thùng em biết cho lòng tôi yêu
Tôi yêu môi mắt yêu kiều
Yêu kiều môi mắt nên nhiều nhớ thương
Nhớ thương từng sợi tơ vương
Vương tơ tình ái nên thương trọn đời./.
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Thơ 
Mục Sư 
Phạm 
Hữu 

Nhiêm
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Một vị chủ tịch huyện bị cách chức, vì quá uất hận mà 
ngã bệnh, chỉ có thể nằm bẹp trên giường. 
Bác sĩ khuyên:" Thử đọc thông báo khôi phục chức vụ 
cho ông ấy xem, biết đâu lại có tiến triển." 
Người vợ nghe thế thì nghĩ bụng: "Đã đọc thì đọc hẳn 
thông báo thăng chức lên chủ tịch tỉnh cho ông ấy 
sướng một thể." 
Ai dè người chồng nghe xong thì cười ha hả bật dậy, 
khoẻ mạnh như xưa.
Bác sĩ thở dài: "Sao lại không nghe lời tôi dặn, tự ý 
tăng liều thế này chưa chắc đã là hay." 
Quả nhiên, sau khi biết được sự thật người chồng đã 
phát điên.

Kết luận: Đừng sợ thất bại, hãy dũng cảm 
đối diện nó, đừng để nó ngăn cản bước đi 
của bạn. Cuộc đời là một hành trình, ai 
cũng nếm trải nhiều trải nghiệm khác nhau, 
thất bại cũng nằm trong đó.

Một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 
năm sắp đi lấy chồng. 
Cảnh sát đến nơi, điềm đạm nói:" Anh được liên hệ 
yêu thương mật thiết với vợ người khác tám năm trời, 
anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lầu?"
Chàng trai nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận 
rời khỏi ban công, quay vào phòng, đóng cửa lại.

Kết luận:Vui hay buồn thì thời gian cũng 
đang lặng lẽ trôi đi. Chuyện đã xảy ra rồi có 
nuối tiếc cũng vô ích. Hãy nhìn sự việc theo 
góc độ khác, bạn sẽ thấy mọi chuyện cũng 
không đến nỗi nào.

Trước và sau 
ngày cưới
 

Ngày cưới:

-Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh 
mong đợi nhất cũng đã tới!

-Nàng: Em phải ra đi à?

-Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới 
điều đó!

-Nàng: Anh có yêu em không?

-Chàng: Tất nhiên rồi!

-Nàng: Anh có phản bội em không?

-Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?

-Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?

-Chàng: Đương nhiên.

-Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?

-Chàng: Không bao giờ!

-Nàng: Em có thể tin anh được không?

Sau ngày cưới:

Hãy đọc từ dưới lên...
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Không cần phải một bậc tiên 
tri mà tất cả quý vị ngồi đây đều 
có thể trả lời được lý do duy nhất 
mà chúng ta vẫn lưu vong cho đến 
ngày hôm nay là vì đảng CSVN, và 
chỉ có thay đổi cơ chế chính trị tại 
Việt Nam mới giải quyết được vấn 
đề Việt Nam. 

Trong thời gia qua, quý vị nghe 
rất nhiều rằng ông này tham nhũng, 
ông kia không tham nhũng, Nguyễn 
Phú Trọng tốt hơn, Nguyễn Tấn 
Dũng xấu hơn v.v... Nếu Nguyễn 
Phú Trọng trong sạch chẳng lẽ 
chúng ta lại ủng hộ ông ta hay sao? 

Thật ra tất cả những người đó 
cũng phát sinh ra từ một cơ chế mà 
thôi. Thay đổi một bộ phận của bộ 
máy, sơn lại màu sơn mới của một 
chiếc xe không làm cho chiếc xe 
chạy nhanh hơn, mà phải thay đổi 
nguyên cả bộ máy mới có thể làm 
chiếc xe chạy nhanh hơn. Không 
nên để CS dắt chúng ta đi vòng 
vòng mà phải tập trung vào việc 
giải quyết cơ chế CS. 

Nhân loại đang bước vào thời 
kỳ dân chủ; do đó, xã hội Việt Nam 
phải là một xã hội dân chủ. 

Dân chủ là một tiến trình chứ 
không phải là một sản phẩm. Tiến 
trình có nghĩa sự thay đổi diễn ra 
từng bước tốt đẹp hơn. Nền dân 
chủ Hoa Kỳ khác với nền dân chủ 
Ấn Độ. 

Sau khi Cộng Sản sụp đổ, không 
phải Việt Nam sẽ có một xã hội 
giống hệt như xã hội Mỹ. Chắc 
chắn là không. Chúng ta còn phải 
trải qua rất nhiều khó khăn, rất 
nhiều khiếm khuyết. Tuy nhiên, 
chúng ta xây dựng một nền tảng và 
từ nền tảng đó, nếu chúng ta không 
làm hết được, con cháu chúng ta 
sẽ cải thiện và xã hội Việt Nam sẽ 
ngày càng tốt đẹp hơn. 

Do đó, không nên quá quan tâm 

phải đâu xa mà ở ngay trong nhà 
của anh ta, chân lý là mẹ của anh 
ta. Chân lý mà một hành giả hay 
mỗi chúng ta đi tìm cũng thế. Mỗi 
người Việt phải trở về với nguồn 
cội của mình và đối diện với những 
vấn nạn của chính mình. Không 
ai giúp và không ai giải quyết vấn 
nạn Việt Nam thay cho người Việt 
Nam.

Trước nay, chúng ta thường mơ 
có một minh quân nào đó xuất hiện, 
một lãnh đạo nào đó xuất hiện để 
hướng dẫn chúng ta, nhưng quên 
rằng vị anh minh đó không phải 
ai khác mà chính là mình. Người 
hướng dẫn thật sự cuộc đời mình 
không ai khác ngoài chính mình.

Nhìn lại thực trạng đất nước 
suốt 45 năm qua. Trong thế giới 
ngày nay, 80 phần trăm các quốc 
gia đã có dân chủ trong một mức 
độ nào đó, ngoại trừ Việt Nam và 
một số quốc gia khác nữa. 

Tại sao? Câu trả lời rất dễ dàng, 
đảng Cộng Sản Việt Nam là cản trở 
duy nhất trên con đường hướng tới 
tương lai của dân tộc Việt Nam. Dù 
chúng ta có đi tìm một vị anh minh 
nào thì vị đó cũng chỉ nói hãy về lật 
đổ chế độ CS đi thì mọi việc sẽ tự 
động giải quyết. 

Khi Disney World ở Florida 
khai mạc, ông Walt Disney, 

người đề xuất việc xây dựng theme 
park này đã qua đời. Trong ngày 
khai mạc, vị trưởng ban tổ chức đọc 
một diễn văn cảm động, ước ao rằng 
phải chi ông Walt Disney còn sống 
để thấy được những thành quả mà 
ông đã nghĩ ra. 

Mặc dù diễn văn cảm động, vài 
hôm sau có một nhà báo cho rằng 
diễn văn không đúng. Chính chúng 
ta mới không thấy chứ ông Walt 
Disney đã thấy trong nhận thức của 
mình trước khi ông qua đời. Đúng 
vậy, nếu không thấy, không có tầm 
nhìn xa của ông, Disney World 
đã không được xây dựng và cũng 
không có những theme parks lớn 
trên thế giới bây giờ. 

Điều đó cho tất cả chúng ta, có 
mặt hôm nay hay không có mặt 
hôm nay, đang sống ở hải ngoại 
hay trong nước, thấy sự quan trọng 
của tầm nhìn về tương lai đất nước. 
Không có nhận thức đúng sẽ không 
có những hành động đúng và sẽ 
không thể bước trên một hành trình 
lâu dài được. 

Một câu chuyện thiền về một 
người đi tìm chân lý, đi mãi, đi mãi 
và cuối cùng mới biết chân lý không 

HÃY LÀM 
MỘT 
GIỌT 
NƯỚC
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phong trào quần chúng. Cuộc biểu 
tình của 30 ngàn người diễn ra tại 
Vinh có lẽ không nguy hiểm lắm 
nhưng cũng 30 ngàn người đó mà 
biểu tình tại Sài Gòn, tại Hà Nội thì 
khác, chế độ CS có khả năng sụp 
đổ. 

Nhưng họ muốn là một việc 
mà có thực hiện được hay không 
là chuyện khác. Ý thức con người 
ngày nay đã đổi khác rồi. Ngày nào 
mà người dân không còn sợ đó là 
ngày cáo chung của đảng CS, và 
như chúng ta thấy tình trạng người 
dân sợ đảng CS mỗi ngày giảm 
dần, giảm dần. 

Mỗi người Việt Nam hãy làm tất 
cả những gì có thể làm được để yểm 
trợ cho các phong trào trong nước. 
Đừng bao giờ chờ đợi Việt Nam sẽ 
có một Aung San Suu Kyi hay một 
Nelson Mandela. Nếu không có, 
chẳng lẽ chúng ta tiếp tục để CS cai 
trị hay sao. Mỗi người Việt Nam có 
khả năng làm một Aung San Suu 
Kyi hay một Nelson Mandela, bởi 
vì chúng ta không kỳ vọng làm 
những việc mà hai vị đó đã làm 
mà kỳ vọng làm những công việc 
chính chúng ta có thể làm được. 

Quý vị có mặt ở đây, các bạn từ 
các nơi xa đến đây; tất cả những 
công việc đó, đóng góp đó như 
những giọt nước nhỏ nhưng sẽ trở 
thành một biển lớn. 

Mẹ Teresa có nói một câu như 
thế này “Một giọt nước có thể 
không làm biển mặn hơn nhưng 
biển sẽ không mặn nếu thiếu đi 
những giọt nước.” 

Hãy làm một giọt nước và nếu 
mỗi người trong chúng ta đều cùng 
làm một giọt nước thì biển sẽ mặn. 

Trần Trung Đạo 

quốc gia. Lãnh đạo CS không dám 
đàn áp như cách họ đã làm 30 năm 
hay 40 năm trước. Cuộc đấu tranh 
giữa CS và dân tộc đã khác hơn 
nhiều. Phần thắng đang nghiêng về 
phía dân tộc. 

Cách đây 25 năm các phong trào 
đấu tranh còn rất nhỏ và mang màu 
sắc quá khứ. Chẳng hạn như Câu 
Lạc Bộ Kháng Chiến gồm những 
người cựu kháng chiến, có những 
điểm đồng thuận nhau và có cùng 
một quá khứ giống nhau. Họ đấu 
tranh với các mục tiêu nhất định là 
được thừa nhận trong cơ chế xã hội 
mới. 

Cách đây 25 năm không có 
những phong trào xã hội rất là trong 
sáng như bây giờ, không có những 
mặt trận thanh niên sinh viên đoàn 
kết và được nhanh chóng lắng nghe 
tại hải ngoại. Khí thế đó đã tạo ra 
một làn sóng rất mạnh và mỗi ngày 
một lớn mạnh thêm. Cuộc đấu tra-
nh giữa CS và dân tộc mỗi ngày 
càng khác hơn nhiều. Chúng ta mỗi 
ngày một tiến, CS mỗi ngày một 
lùi. CS đang bị bao vây. 

Trường hợp của Romania trước 
đây là một ví dụ. Các cuộc biểu 
tình tại Romania lúc đầu cũng chỉ 
diễn ra dưới hình thức tôn giáo khi 
một Mục sư người Hungary sống 
và giảng đạo tại Romania bị chính 
quyền CS Nicolae Ceaușescu đòi 
trục xuất. Các tín đồ của giáo phận 
đó đứng lên biểu tình với mục đích 
ban đầu là giữ Mục sư đó lại nhưng 
cuộc biểu tình ngày càng rộng lớn 
hơn vượt qua khỏi sự kiểm soát của 
chính quyền CS. Cuối cùng Nico-
lae Ceaușescu bị lật đổ và bị xử bắn 
một hai hôm sau khi trốn khỏi thủ 
đô Bucharest.

Đó là bài học mà các lãnh đạo 
CS đã học. Họ không muốn các 
phong trào đang nằm trong khuôn 
viên của tôn giáo trở thành một 

đến cái gì sau đó mà trước hết phải 
lật đổ chế độ CS, xây dựng một 
chế độ dân chủ pháp trị, một nền 
giáo dục dân tộc, nhân bản và khai 
phóng mà nhiều người trong chúng 
ta đã trưởng thành từ đó để hướng 
dẫn tương lai của đất nước.

Câu hỏi khác được đặt ra là phải 
làm gì để có dân chủ. Một câu hỏi 
mà ai cũng hỏi và tự hỏi. Thật ra 
câu trả lời cũng không khó khăn 
lắm đâu.

Cách đây 25 năm, đây là câu 
hỏi khó. Cách đây 45 năm thì quá 
khó. Tuy nhiên, điều kiện đấu tra-
nh ngày nay đã khác nhiều so với 
những năm trước. Người dân ngày 
nay không còn sợ CS như trước mà 
chính lãnh đạo CS đang sợ người 
dân hơn. 

Trong bài viết “Ai sợ ai” tôi có 
nhắc; cách đây 25 năm, không có 
ông Nguyễn Xuân Phúc nào đi xin 
lỗi nhân dân. Ông ta xin lỗi không 
phải vì người CS hiểu được lòng 
dân mà vì không còn cách nào khác 
hơn là phải đi xin lỗi. Xin lỗi chẳng 
qua là cách giữ vị trí của mình, là 
cách làm lòng dân lắng dịu xuống 
chứ không phải vì biết mình sai. 

Điều kiện ngày nay so với 25 
năm trước khác nhau nhiều. Cách 
đây 25 năm, khi bác sĩ Nguyễn 
Đan Quế công bố tuyên ngôn Cao 
Trào Nhân Bản, nếu lúc đó CS đem 
bác sĩ ra bắn có lẽ cũng không bao 
nhiêu người biết. Nhưng tình thế 
ngày hôm nay đã khác; ngày nay, 
sức dân và lòng dân đang bắt đầu 
đấu tranh trực diện với đảng CS. 
Bây giờ CS sợ nhân dân hơn là 
nhân dân sợ CS. 

Lật đổ chế độ CS cũng không 
phải là một việc quá khó. Cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật đã mở 
ra một không gian mới, nền kinh tế 
toàn cầu đã mở ra những mối quan 
hệ mới trong bang giao giữa các 



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 265

THỨC DẬY ĐI

Mặt trời mới mọc bên kia biển
Hay lửa phương đông báo hiệu mùa
Thức dậy đi em giờ đã điểm
Mẹ khóc lâu rồi em biết chưa?

Thức dậy đi hỡi rừng núi cũ
Nghe tiếng nghìn xưa vọng trở về
Ai đứng trông ai mùa lá đổ
Mà lòng thao thức mấy đêm khuya

Ai khóc đêm nay ngoài ải Bắc
Phải hồn sương phụ ngóng phương xa
Hay tiếng Phi Khanh trào nước mắt
Về đi, lấy máu trả thù cha

Thức dậy đi hồn thiêng sông núi
Gió Nam Quan xô sóng Bạch Đằng
Nửa đêm không bóng người bên suối
Sao tiếng gươm mài vang dưới trăng

Thức dậy đi hỡi lòng vô lượng
Ngại ngùng chi đau khổ điêu linh
Dù cho nước vẫn còn nhơ đục
Nhớ giữ cho nhau một chút tình

Thức dậy đi đồi cao dốc sỏi
Đất đá mòn theo mỗi vết chân
Gã tù lặng đứng nhìn mưa đổ
Đâu biết xuân qua chỉ một lần

Thức dậy đi màu nâu của đất
Màu xanh trong ánh mắt của em
Bao nhiêu năm ngồi nghe nhau khóc
Đã đủ chưa máu chảy ruột mềm?

Thức dậy đi từng trang lịch sử
Những chuyện buồn vui lẫn tủi hờn
Như mắt mẹ nghìn đêm không ngủ
Thương đám con khờ chưa lớn khôn.

Trần Trung Đạo

NGÀY LẬP 
XUÂN BUỒN Ở MỸ

(Tưởng nhớ TT Lê Minh Đảo)

Ngày lập xuân mà lòng không vui
Trời mưa hay trời khóc thương người
Hoa xuân chưa nở, sao đành héo
Thu đã về đâu, sao lá rơi!

Cố níu, thời gian trôi vẫn trôi
Mộng tàn phai như tuyết trên đồi
Người quen lần lượt theo mây khói 
Bỏ lại bên đường một bóng côi.

Có lạnh nào hơn lạnh tháng ba
Có nhớ nào hơn nỗi nhớ nhà
Nhìn quanh, quạnh vắng hai bờ cát
Một dòng sông vừa mới trôi xa. 

Anh thương em như em thương anh
Thế hệ buồn, thế hệ chiến tranh
Mang bao thương tích đi cùng khắp
Và chết âm thầm theo tháng năm.

Boston 20/3/2020
Trần Trung Đạo
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MƠ VỀ  TÂY NINH
Những con số giật mình rơi từng sợi 
Vẳng tiếng Hời ly khách bỗng rưng rưng 
Xô quá khứ cuối trời dòn kỷ niệm
Thèm nắng phơi  con đường em xanh tóc
Áo học trò thơm phức giọng  Cẩm Giang

Rủ  tương tư rơi xuống thư hò hẹn
Mưa thì thầm  đẫm nguyệt dạo  môi em
Mùi thánh thiện vuốt  sông Vàm gợn sóng
Dáng em đi khơi mộng  gió biên thành

Guốc ai khua gõ nhịp hờn hoang phế
Bóng Cầu Quan vắt vẻo nhớ bâng khuâng
Lên Bến Sỏi ngất ngây  trà Cao Xá
Nếp thời gian soi ẩn tích ngại ngần

Thành Nguyễn Huệ mịt mờ trong ký ức
Xua mây bay ta thắp lại trăng xưa
Rờ trán nhăn từng tháng năm che khuất 
Ngộp vầng trăng hôn  ấm núi đồi mê

Trưa Mít Một ngóng mòn đò  Bến Kéo
Gió đong đưa réo gọi gót  Giang Tân
Thôi thì đi nhưng em đừng ngoái lại
Kẻo dư hương phai nhạt bóng thiên thần

Nhỡ một lần bỗng dỗi hờn thẹn đỏ
Hái đem về ve vuốt tháng ngày mong
Thả giấc mơ xây nghìn trùng suối mộng
Đớp không gian thoi thóp tóc bạc đầu

Trong giấc ngủ dường như em đang khóc
Nũng nịu cười ngơ ngác thắp hương xưa
Thẹn cuống quít Gò Dầu mưa biên giới
Tuần An Giang soi bóng lạnh đôi bờ

Đêm Trảng Bàng thôi thúc sáng Khiêm Hanh
Mân mê ngủ thả mù u Sỏi Đá
Ngược đường về Tòa Thánh nhặt hương kinh
Chợt tỉnh giấc toát mồ hôi lưu khách.

SA CHI LỆ  
Ngày tháng đong đưa 2020
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Dear Dong Van Tran, 

Thank you for your correspondence with our office on the matter of sovereignty in the 
South China Sea. 

Conservatives are very concerned with the People’s Republic of China’s show of force 
in the disputed waters of the South China Sea.  As we have witnessed recently in Hong 
Kong, the impact that mainland China has had on the citizens of Hong Kong and the 
deterioration of the rule of law is palpable and alarming.  Beyond its own borders, China 
has become increasingly belligerent with its global neighbours – Canada and Vietnam 
are not immune to these negative effects. 

When it comes to the present state of Sino-Canadian relations, the Trudeau approach 
to China has failed and has weakened Canada’s standing in the world.  In recent years, 
many Canadians have been illegally detained, our exports have been blocked, our 
citizens harassed, and medical equipment we’ve received has been defective or 
contaminated.  Evidently, Justin Trudeau’s absent leadership and naïveté toward 
Beijing has let Canadians down and has done nothing to advance our interests. 

Justin Trudeau has also refused to pull Canadian taxpayer’s money from the Asian 
Infrastructure Bank.  It’s been well over a year, and Trudeau still refuses to ban Huawei 
from Canada’s 5G network.  And it was Justin Trudeau’s government that tried to 
muzzle respected former career diplomats who were critical of their handling of Canada-
China relations so that it wouldn’t hurt the Liberals’ re-election chances.  The Trudeau 
government is no bulwark against Chinese aggression. 

We now see that the United States is seeking a formal alliance similar to NATO with 
India, Japan and Australia to counter the Chinese Communist Party's influence in the 
Indo-Pacific region.  Regrettably, while democratic countries like Australia, India, Japan, 
and the United States are forging alliances in the Indo-Pacific region to counter Beijing’s 
influence, Justin Trudeau is nowhere to be seen. 

Following pressure from Conservative Members, the Canada-China Committee was 
finally permitted to reconvene in order to investigate the troubling aspects of the Liberal 
government’s foreign policy on China.  However, Justin Trudeau’s decision to prorogue 
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Parliament has brought all the important work being done by the Special Committee on 
Canada-China Relations once again to an abrupt end.  At a time when a stronger 
position on China is urgently needed, the Liberals would rather do nothing.  Once 
Parliament reconvenes in September, Conservatives will be fighting to reconvene the 
Special Committee on Canada-China relations as soon as possible. Conservatives will 
continue to challenge the Liberal government’s many failures on China, and we will 
continue to advocate for a foreign policy towards China that is rooted in preserving the 
interests of Canadians, as well as in standing up for freedom, democracy, human rights, 
and the rule of law. 

Under the leadership of Erin O’Toole, a Conservative government would stand up to the 
threat of the Chinese Communist Party and partner with like-minded countries across 
the Indo-Pacific region, enhancing security, trade and other ties.  Rather than fawning 
over the trade potential with China, Canada must be resolute in our commitment to free 
trade with countries who value liberty and playing by the rules. 

Recent events, such as the Chinese government’s mishandling of the early period of the 
COVID-19 pandemic, as well as the shocking state-sanctioned abuse of Uyghur 
Muslims and Hong Kongers, have made it clearer than ever how misguided and harmful 
the Liberal approach to China has been.  It’s time to restore a strong and principled 
foreign policy that truly aligns with Canadian values and interests on the world stage. 

Sincerely, 

 

The Honourable Brad Vis 
House of Commons 
Ottawa, Ontario, 
Canada 
K1A 0A6 

 

 

 

 

 

 

 



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 271

 

Van Dong Tran <dongvantran@gmail.com> 
 

August 13, 2020 
Sent Via Electronic Mail: Brad.Vis@parl.gc.ca 
The Honourable Brad Vis 
House of Commons 
Ottawa, Ontario, 
Canada 
K1A 0A6 
  
Dear Honourable Brad Vis, 
  
Historically, the Spratly and Paracel Islands are under the sovereignty and in the exclusive 
economic zone of Vietnam. In 1974, China invaded the Paracel Islands in a flagrant act of 
aggression. China has continually violated Vietnamese sovereignty in contravention of the 1982 
United Nations Convention on the Law of the Sea. It also blatantly disregarded the 2016 rulings 
of the Permanent Court of Arbitration in The Hague against China’s illegal claims of historic 
rights within waters demarcated by its so-called “nine-dash line” on Chinese maps. 
  
Taking advantage of the coronavirus pandemic, the Chinese Communist Party is attempting to 
present the world with a fait accompli by taking paramilitary and political actions that trespass 
into Vietnam’s territorial rights in an effort to alter the status quo irrevocably. China’s actions 
present a clear threat to regional security and international maritime rules. 
  
Under the leadership of Xi Jinping, the Chinese Communist Party has turned his “China Dream” 
into a nightmare for Vietnam.  Vietnamese fishermen have lost their livelihoods in their own seas 
due to China’s fishing ban. Vietnamese farmers have lost their rice paddies in the lower Mekong 
basin due to the dams built by China on the upper Mekong river.  The people of Vietnam are 
front and center in this existential struggle.  
  
As of today, 1,200,000 Vietnamese have participated in this referendum (https://bit.ly/35NmrjH), 
with 95% of respondents in favor of legal action against China in international courts. The 
organizers of this referendum have been threatened and publicly maligned. The Vietnamese 
Communist government repeatedly blocked access to the referendum. Participants in the 
referendum have been terrorized.  
  
Forty-five years ago, the world left Vietnam’s incipient democracy for a dictatorial trade partner. 
Today, as China has proved its malice, it is important to note that nearly 100 million freedom-
loving people in Vietnam, not the friends of Beijing in the Hanoi government, are the reliable 
partners we need as we seek to build a safe, stable and prosperous future together.  
  
As 78 concerned organizations representing various communities in Vietnam and members of 
the Vietnamese diaspora overseas, we respectfully ask that you speak out on behalf of this 
referendum. Your support of freedom of expression and of the people’s right to self-
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determination will help ensure the success of the referendum and the safety of the people who 
exercise these basic rights. More than that, with an initiative that exposes China’s hegemonic 
intentions and promotes democratic foundations for Vietnam as an important partner, your 
support would “reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the 
human person, in the equal rights of nations large and small, and to establish conditions under 
which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of 
international law can be maintained” (Preamble of the United Nations Charter). 
  
We would appreciate a comment if you can support the Vietnamese diaspora on this important 
matter. 
  
Yours sincerely, 

  
Dong Van Tran, Secretary General 
VIETNAMESE CANADIAN FEDERATION 
  
Le Thanh Nhan, Chairman 
ALLIANCE FOR A FREE AND DEMOCRATIC VIETNAM 
  
Nguyen Huu Ninh, President 
ALLIANCE FOR DEMOCRACY IN VIETNAM 
  
Dr. Vo Dinh Huu, President 
ALUMNI ASSOCIATION OF QUOC HOC DONG KHANH SOUTHERN CALIFORNIA 
  
Tran Kien, President 
ANTI-CHINA EXPANSION MOVEMENT 
  
Dr. Mai Thanh Truyet, Group Leader 
ANTI-CHINESE ANTI-VIETNAMESE COMMUNISTS GROUP 
  
Most Ven. Thich Thien Tanh, Abbot 
AN TINH TEMPLE, HUE, VIETNAM 
  
Nguyen Thanh Ha, Coordinating Chair 
ASSEMBLY FOR DEMOCRACY IN VIETNAM 
  
Tran Huu Tam, Representative 
ASSOCIATION OF FORMER MILITARY POLICE ARVN IN WESTERN AUSTRALIA 
  
Dr. Hoang Thi My Lam, President 
ASSOCIATION OF VIETNAMESE REFUGEES OF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY  
  
Vu Hoang Hai, Representative 
BLOC 8406 INTERNATIONAL 
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Atty. Nguyen Van Dai, President 
BROTHERHOOD FOR DEMOCRACY 
  
Tran Hung, Secretary 
BUDDHIST CHURCH OF AMERICA 
  
Pastor Nguyen Hoang Hoa, President 
CHURCH OF PROTESTANT LUTHERAN COMMUNITY OF VIETNAM 
  
Vo Mong Tuyen, Leader 
COUNTRY - HONOR - DUTIES GROUP 
  
Nguyen Gia Thuong, Secretary General 
DEMOCRATIC AND PLURALIST PARTY 
  
Nguyen Huynh Phuong 
DEN VIETNAMESISKE FLYKTNINGEFORENING I LØRENSKOG 
  
Giao Nguyen, Moderator 
EAST SEA OF VIETNAM – INDO-PACIFIC DISCUSSION GROUP 
  
Nguyen CongBang, Secretary General 
FOR THE VIETNAMESE PEOPLE PARTY 
  
Dr. Nguyen Quyen Tai, Chairman 
FREE VIETNAM GLOBAL NETWORK 
  
Nguyen Van Vui, President 
FRIENDLY ASSOCIATION OF EX-POLITICAL PRISONERS UNDER THE COMMUNIST 
REGIME IN VIETNAM (FAVPPUCR/VN), NEW ORLEANS, LA 
  
Nguyen Van Su, President 
FRIENDLY ASSOCIATION OF EX-POLITICAL PRISONERS UNDER THE COMMUNIST 
REGIME IN VIETNAM (FAVPPUCR/VN), OKLAHOMA 
  
Prof. Tran Minh Xuan, President 
FRIENDS OF PROFESSOR NGUYEN NGOC HUY 
  
Ta Dzu, Coordinator 
HOI LUAN THANG NGHIA 
  
Huynh Tam, President 
INSTITUTE FOR HISTORIC CAODAI RELIGION 
  
Fr. Nguyen Van Ly, Co-chair 
Le Van Soc, Co-chair 
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Most Ven. Thich Khong Tanh, Co-chair 
Pastor Nguyen Hoang Hoa, Co-chair 
Sub-dignitary Hua Phi, Co-chair 
Dr. Do Van Hoi, Overseas Representative 
INTERFAITH COUNCIL OF VIETNAM 
  
Dr. Doan Viet Hoat, Chairman 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR VIETNAM 
  
Vo Thien Tho, Chairman 
LEAGUE OF VIETNAMESE AMERICAN VOTERS 
  
Senior Ven. Thich Huyen Viet, President 
LOTUS BUDDHIST CONGREGATION 
  
Dr. Minh Tran, Secretary 
MINH VAN FOUNDATION 
  
Nguyen Phuc Viet, President 
MOVEMENT FOR VIETNAM’S FREEDOM 
  
Dr. Phan Van Song 
NATIONALIST PARTY OF GREATER VIETNAM 
  
Nguyen Phuoc Nga, President, 
NHA VIET NAM - VIETNAMESE COMMUNITY CENTER (FLORIDA, USA) 
  
Ngai Vinh, Representative 
PHO DUC CHINH YOUTH ORGANIZATION 
  
Vo Thai Ha, Chairman and Editor 
QUOCDAN MAGAZINE (SOUTHEAST ASIA) 
  
Viet Quoc Tam, Managing Director 
QUOCDAN TV 
  
Sub-dignitary Hua Phi, Chair 
REPRESENTATIVE COMMITTEE OF THE POPULAR BLOC OF CAO DAI CHURCH 
  
Nguyen Duc Huy, President 
REPUBLIC OF VIETNAM NEXT GENERATIONS 
  
Most Ven. Thich Khong Tanh, Vice President 
SANGHA OF UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM 
  
Vo Thanh Nhan, Manager 
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SBTN-DC/VATV P.B. Hoan Studio 
  
Venerable Thich Dong Quang 
SON LINH TEMPLE, KONTUM, VIETNAM 
  
Dr. Bui Trong Cuong, President 
THE ANTI-CHINESE DOMINATION COMMITTEE 
  
Huynh Luong Thien, President 
THE MOVEMENT OF PERFORMING ARTISTS AND WRITERS FOR A FUTURE 
VIETNAM 
  
Dr. Nguyen Ba Long, Moderator 
THE VIET DEMOCRATIC SIDE'S INTERNATIONAL FORUM 
  
Tran Tu Thanh, Founding Chairman 
Atty. Ta Quang Trung, Counselor 
THE VIETNAM-HELSINKI HUMAN RIGHTS COMMITTEE 
  
Le Van Soc, Vice President, Central Leadership Committee 
Le Quang Hien, Secretary-General, Central Leadership Committee 
TRADITIONAL HOA HAO BUDDHIST CHURCH 
  
Bao Lam, Vice President 
TRAN NHAN TONG CLUB 
  
Atty. Nguyen Linh, Director, Office of International Relations 
UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM 
  
Dr. Vo Dinh Huu, President, Executive Committee 
UNITED COUNCIL OF VIETNAMESE IN HOMELAND AND OVERSEAS 
  
Tran Anh, President 
VIET 2000 
  
Hoang Lan, Group Leader 
VIET LIST 
  
Nguyen Thien Bang, Representative 
VIET PEOPLE YOUTH GROUP 
  
David Vo, Chairman 
VIET-MY MAGAZINE 
  
Dr. Nguyen Nhu Phuc, Vice President 
VIETNAM DEMOCRACY CENTER 
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Nam Nguyen, Ph.D., Moderator  
VIETNAM ECONOMIC ZONES DISCUSSION GROUP 
  
Destiny Nguyen, Chair, Organizing Committee 
VIETNAM HUMAN RIGHTS DAY MAY 11, 2020 
  
Fr. Nguyen Van Ly, Connector 
VIETNAM NATIONAL UNION 
  
Hoang Le Hy Lai, Representative (Saigon) 
VIETNAM NATIONAL UNION AT HOME 
  
Nguyen Trung Kien, Representative (Hanoi) 
VIETNAM PROGRESSION MOVEMENT AT HOME 
  
Dr. Nguyen Van Nghi, President, Representative Board 
Prof. Phan Thong Hung, President, Executive Board 
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF PENNSYLVANIA 
  
Smithie C. Lu, President 
VIETNAMESE AMERICAN CONCERN GROUP 
  
Nguyen Linh, Secretary 
VIETNAMESE AMERICANS FOR HUMAN RIGHTS 
  
Prof. Tran Canh Xuan, President 
VIETNAMESE AMERICAN SCIENCE & TECHNOLOGY SOCIETY 
  
Atty. Tran Minh Nhut, President 
VIETNAMESE AMERICAN SENIORS SOCIETY IN OAKLAND, CALIFORNIA 
  
Dr. Bui Trong Cuong, President 
VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA - QUEENSLAND CHAPTER 
  
Dr. Vo Dinh Huu, President 
VIETNAMESE COMMUNITY OF POMONA VALLEY 
  
Erlinda Duong, President 
VIETNAMESE COMMUNITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 
  
Ducly Bui, Director 
VIETNAMESE CULTURAL CENTER / TRAN HUNG DAO FOUNDATION 
  
Dr. Mai Thanh Truyet, President 
VIETNAMESE ENVIRONMENTAL PROTECTION SOCIETY 
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Dr. Ton That Son, Moderator 
VIETNAMESE FORUMS NETWORK 
  
Le Thanh Nhan, Chairman 
VIETNAMESE NATIONALIST PARTY 
  
Quoc Liem, President 
VIETNAMESE TRADITIONS YOUTH ORGANIZATION 
  
Genie Nguyen Thi Ngoc Giao, President 
VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS 
  
Master Nguyen Tien Hoa 
VOVINAM CENTER OF DALLAS-FORT WORTH 
  
Vu Van Thai, Secretary-General 
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER  
  
Tran Long, Group Leader 
YOUTH FOR DEMOCRACY 
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Vietnam on April 30, 1975. Some 130,000 South Viet-
namese were evacuated during this period.

 Thousands of Vietnamese started escaping South 
Vietnam afterward by the sea resulting to a big exodus 
of Vietnamese Boat People in 1979 and in the early 
1980s. According to the 2016 Canadian census, there 
are 240,615 Canadians of Vietnamese ancestry , many 
of them were Boat People refugees.

Vietnamese Boat People: What does it mean to you?

 Just imagine: you and your family had been living 
in a country at war started by your neighboring coun-
try. Unfortunately, your country lost the war. Many 
children in your country are not allowed to attend 
school anymore, many bread winners in your country 
are put in jail by the so called “victors.” Children are 
not allowed to attend school just because their fathers 
had been fighting against the new regime. The new 
rulers confiscated people’s houses and sent the own-
ers to the new economic zone… The new government 
changes the currency and people are only allowed to 

Vietnamese Boat 
People Memorial 

Monument project 
in Mississauga, 

Canada: 
Completion after 
5 years of hard 

work
 

Phan Dam, P.Eng.
 So many wars have been recorded in the history of 

Vietnam. Take my generation as an example. I was born 
during the Second World War when Vietnam was a col-
ony of France. The French was defeated by the Japanese 
not long after I was born. In 1945, the Japanese was de-
feated by the Allied Forces. Then the French came back 
in 1946 trying to colonize Vietnam again. The coalition 
among Vietnamese nationalist and Vietnamese commu-
nist forces was fighting against the French troops to re-
gain independence for Vietnam starting in 1946.

 The French troops were finally defeated and kicked 
out of Vietnam in 1954.  Vietnam was divided into the 
Democratic Republic of Vietnam (a communist/social-
ist regime) in the North and the Republic of Vietnam 
(a member of the free world) in the South, according 
to the Geneva Convention of July 20, 1954. My whole 
family was among the one million North Vietnamese 
refugees who fled to South Vietnam in order to escape 
the communist regime in the North.

 North Vietnam started sending its troops to fight 
against South Vietnam early in the 1960s. While North 
Vietnam kept receiving heavy military aid from Russia 
and Red China until the end of the war, South Viet-
nam’s armed forces became much weaker and vul-
nerable, because its multinational alliances drastically 
reduced their military assistance. As expected, South 
Vietnam eventually had to surrender to the communist 
aggressors from the North. 

  The end result: South Vietnam was lost to North 



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 279

“When you eat a fruit, just remember those who plant-
ed that fruit tree” (ăn quả nhớ kẻ trồng cây) and “When 
you drink the water, remember where it comes from” 
(uống nước nhớ nguồn). As such, Vietnamese expatri-
ates all over the world have built memorial monuments 
in many cities to commemorate the sunken boat people 
and the fallen Vietnamese and allied soldiers who had 
fought against the communist Vietnamese troops. The 
monuments are built to show gratitude from Vietnam-
ese expatriates as a proper way to say “Thank You” 
to the western countries that had accepted thousands 
of hopeless and helpless Vietnamese refugees on their 
Journey to Freedom.

 In Canada, there is a Vietnamese Boat People Mon-
ument in Little Saigon in the Vancouver downtown, 
built in 2017.

 In Mississauga, the Vietnamese Boat People Me-
morial Monument was just inaugurated in 2019, after 
5 years of looking for a proper landsite followed by 
fundraising and construction activities.

 Vietnamese Canadians in Calgary are in the pro-
cess of building their Vietnamese Boat People Memo-
rial Monument in the downtown area of Calgary.

keep a small amount of their own money while the new 
government keeps the rest of people’s money. There 
is no food for your family, you are much poorer and 
you are kicked out of your own home! There is no fu-
ture, no hope for you and your family… In their own 
propaganda, Vietnamese communists promise an equal 
society but in reality they create a new upper class for 
their own party members!

  Thousands of Vietnamese became so desperate 
that they were looking for ways to escape from their 
own country, risking their lives on the open sea… Sad 
stories of Vietnamese Boat People can be heard from 
some 158 Vietnamese Canadians who were Vietnam-
ese Boat People in a series of video tapes created by 
Carleton University in the following link:

 https://heartsoffreedom.org/

  Following is a typical real life story of Vietnamese 
Boat People Bui Duc Tinh from Vancouver, BC:

 http://boatpeoplememorial.com/mississauga/life-
story-of-a-former-vietnamese-boat-people-refugee/

 In 2017, I met Mike Molloy who is one of the 4 
authors of “Running on Empty.” There are chapters on 
Vietnamese Boat People who were interviewed by him 
and other Canadian Immigration Officers in the refu-
gee camps in South East Asia in the 1980s. The authors 
are kind enough to send me some typical articles about 
Vietnamese Boat People.

 http://boatpeoplememorial.com/mississauga/run-
ning-on-empty/

 While I was teaching Engineering Technology at 
Centennial College in the late 1970s and early 1980s, I 
met quite a number of Vietnamese Boat People in To-
ronto and many mature students who were Vietnamese 
Boat People refugees at the College. I was shocked and 
dismayed by what I heard from their stories about their 
escapes from Vietnam after the communists took over 
South Vietnam in 1975.

 On reflection, when I write this story more than 40 
years later, many Vietnamese Canadians and Vietnam-
ese graduates of Centennial College have been thriving 
in their new lives, new professional careers and living 
in comfortable homes. Some even have their own busi-
nesses!

  Vietnamese Boat People Memorial Monuments 
around the world

 Traditionally, Vietnamese have sayings such as 
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build the VBPM Monument as a donation to the city of 
Mississauga.

 This monument serves many purposes:

 1. To show gratitude and appreciation from the 
Vietnamese Canadian community to Canada and Ca-
nadians for accepting thousands of Vietnamese Boat 
People refugees.

2. To enrich the diversity of Canada’s Multicultur-
alism.

3. To enhance the beauty and quality of life in the 
city of Mississauga and Canada.

4. To remind future Vietnamese Canadian genera-
tions of the true value of freedom for which their Viet-
namese ancestors had to pay.

 Councilor Ron Starr was kind enough to arrange 
with the appropriate channels at the city for a meeting 
with Phan Dam and Kiet Cao representing the Advo-
cacy Team.

 A meeting was scheduled early in the fall of 2015. 
Contact person Phan Dam and his associate Kiet Cao 
attended a meeting with the City Team consisting of 
the Commissioner of Community Services, the Di-
rector of Cultures Division, the City Planner & Long 
Term Planning, the Director of Parks and Forestry Di-
vision, the Coordinator of Public Art, the Manager of 
Culture and Heritage planning. The meeting went well 
and City staff was very friendly and supportive.

 There were a number of locations that attracted our 
Advocacy Team: Jack Darling Memorial, Riverwood 
Park, Erindale Park… While anxiously waiting for the 
City’s decisions, in the Fall of 2015 and early in Janu-
ary of 2016, I went out to take pictures and video clips 
of various parks in Mississauga then made the follow-
ing youtubes that I submitted to the City so that we all 
could have a better idea about the selected location.

 https://www.youtube.com/watch?v=JTnET4hwm-
lQ

AN AUTUMN WALK IN RIVERWOOD PARK, 
MISSISSAUGA, CANADA - VIDEO by PHAN DAM

 https://www.youtube.com/watch?v=6k2Ydf-
PaAqo&feature=emb_title

AN AUTUMN MID-MORNING WALK IN JACK 
DARLING MEMORIAL PARK, MISSISSAUGA

 https://www.youtube.com/watch?v=WoMDfB-

 &&&

 SEARCHING FOR THE LAND SITE FOR THE 
MONUMENT IN MISSISSAUGA

 Late in the summer of 2014, learning from our failed 
landsite acquisition in Niagara Falls, our 13-member 
Advocacy Team decided to focus on landsite possibili-
ties in the city of Mississauga instead.

 Many volunteer members have had years of vol-
unteer community experience in the Greater Toronto 
Area (GTA). They could easily get strong support from 
Vietnamese Canadian organizations, not only in the 
GTA alone but also from other organizations/associa-
tions across Canada. They are ready to get themselves 
fully committed to the good cause of looking for the 
landsite and then planning for the construction phase 
of the Vietnamese Boat People Memorial Monument 
once the landsite is officially approved.

 Just one week before the Ontario municipal elec-
tion in October 2014, I met Mayor candidate Bonnie 
Crombie at a function organized by the Elderly Viet-
namese Association of Mississauga. I asked her for 
a favour on behalf of our Advocacy Committee: we 
needed her support for the landsite approval. With a 
big smile, she reminded me to send her an email about 
this project if she became the new Mayor of Mississau-
ga. In return, my wife and I joined force with her group 
of supporters to actively canvass for her.

 Good news! Bonnie Crombie became the new 
Mayor of Mississauga. I wrote her an email right away 
to congratulate her as well as to remind her about the 
land site for the Vietnamese memorial monument.

 At least Mayor Bonnie Crombie was aware of our 
Vietnamese Community’s plan to build the Vietnamese 
Boat People Memorial monument as a gift to the city 
of Mississauga and as a note of “Thank You” to Can-
ada and Canadians in the spirit of “settling into a new 
country and succeeding, then giving back.”

 We were introduced to councilor Ron Starr to lend 
us a hand. Early in 2015, our 13 committed members 
met with him one day at a Pho restaurant in Mississau-
ga. Thanks to his advice, Phan Dam became the con-
tact person between the city and the Advocacy Team 
representing the Vietnamese Community in the GTA.

 Subsequently, the Advocacy team submitted to 
councilor Ron Starr a document package to seek for 
the city support and approval for a landsite in order to 
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The bus stops are just right in front of the offered 
location

 2. Location in front of the Burnhamthorpe Library: 
Good exposure to the public particularly for library us-
ers with good accessibility and plenty of parking lots.

 3. Good choice in term of Vietnamese population 
density in the neighborhood of Dixie and Bloor in Mis-
sissauga

 4. Good place for Vietnamese Canadians to orga-
nize functions in the spirit of Bill-219, the Journey to 
Freedom Act

    5. Good location for bus tours loaded with guests 
visiting Mississauga in the future. This will greatly 
help Mississauga and Canada tourism over the years.

  THE VIETNAMESE BOAT PEOPLE ASSOCIA-
TION (VBPMA)

 While the Vietnamese Community in the Greater 
Toronto Area (GTA) was very pleased with the ap-
proved landsite, it was now the time for all of us in our 
Vietnamese community to seriously plan for what to 
do next.

fjaac&feature=youtu.be

VBPMM PROJECT - PROPOSED SITE LOCA-
TION IN ERINDALE PARK

  

GOOD NEWS: LAND SITE IDENTIFIED AND 
MUTUALLY AGREED UPON.

 On February 9, 2016, Kiet Cao and Phan Dam were 
invited to meet with the City Team.

 

Firstly, there was bad news for the two of us: all the 
3 locations that we had applied for were not feasible 
due to City’s construction rules and regulations.

 However, the three locations that the City recom-
mended were seriously considered by the two of us.

 We both were so pleased, and excited about the 
landsite located at 3650 Dixie Road due to:

 1. Mississauga Bus Routes

- Bus route No. 5: Dixie North & South bound

- Bus route No. 26: Burnhamthorpe East (East & 
West bound)
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2.  VBPMA'S Business Report

 Early in 2017, secretary Phan Dam, P.Eng., was 
commissioned by the VBPMA Board of Directors to 
draft a Business Report of which pertinent data/infor-
mation were provided by Mike Nguyen, P.Eng., and 
Board members including 17 letters of support from 
Vietnamese Canadian Organizations / Associations 
across Canada.

 http://www.boatpeoplememorial.com/mississau-
ga/wp-content/uploads/2017/12/2017-VBPMA-ALL-
OK-book-for-city-Mississauga-FINAL11.pdf

 3. Entering the Agreement in Principle 

Once the Business Report was approved by the VB-
PMA Board of Directors, it was submitted to the City’s 
Culture Division on November 13, 2017 for the City’s 
further considerations.

 On December 13, 2017 the City Council met: VB-
PMA’s application to enter the Agreement in Principle 
was approved by the City Council (with 100% vote 
"Yes")

 

http://thuduc-ontario.ca/Folder/vbpma/2017%20
-%20VBPMA%20fm%20Mississauga%20Meet-
i n g % 2 0 D o c u m e n t s _ C o u n c i l _ C C % 2 0 - % 2 0
19_2017%20%20%20p%2056%20to%2072.pdf

 4.0 Photo Journal of VBPMA’s Design & Con-
struction Phases

 4.1 Design Drawings: Professional Engineer Mike 
Nguyen, P.Eng., started his designing works & propos-
als early in 2017 so that Secretary Phan Dam could 
include some of Nguyen’s works in the draft copy of 
the report.

 https://photos.app.goo.gl/zeUTJeNXkqT9R4rB9

 Since the VBPMA was founded by the Vietnamese 
Canadian Community in the GTA to look after the con-
struction of the whole project, it is in understood that 
VBPMA was totally responsible for the fund-raising 
activities, design and construction aspects on behalf of 
the Vietnamese Canadian community. This was a big 
task. Fortunately, VBPMA was strongly supported by 
a countless number of volunteers and many organiza-
tions / associations not only locally but also throughout 
Canada.

 4.1 Publicity-and-Fund-raising-activities-VBP-
MA’s web link was created in June 2017 to reach out 

 Since this monument will be completed by the 
Vietnamese community in the GTA as a donation to the 
City of Mississauga, it is imperative that the Vietnam-
ese Canadian community should have to raise funds, 
design then build this monument project ourselves.

 Financial transparency should be a must. How to 
raise the money? How to design and build the project? 
How could the Vietnamese Canadian community deal 
with all of that?

 

The Vietnamese Canadian community in the GTA 
and some vicinity cities called for a general meeting to 
form special association with 9 elected board members 
to be in charge of fund-raising events and the construc-
tion aspects of the monument. A professional engineer 
or a licensed architect should be hired to look after the 
technical aspects…

 Subsequently, the Vietnamese Boat People Memo-
rial Association was founded on July 16, 2016 in the 
meeting room of the Vietnamese Association at 3585 
Keele St #13, North York, ON M3J 3H5. Attendants 
consisted of members of various Vietnamese organiza-
tions, Vietnamese Canadian Citizens…

 More information on VBPMA can be found in the 
following link:

 https://boatpeoplememorialcommississauga.word-
press.com/

 VBPMA’s ACTIVITIES IN 2016, 2017, 2018

 1.  Service of the retained Professional Engineer

After a short time search for the professional engi-
neer, the VBPMA BODs were pleased to retain the ser-
vice of Mr. Mike Hung Quan Nguyen, P.Eng., principal 
of HQ System Engineering Services. He was in charge 
of the design and supervision of the construction of 
project. He also became the chief technical advisor to 
the Board of Directors ... He himself was a Vietnamese 
Boat person refugee. He was a graduate engineer from 
South Vietnam who came to Canada early in the 1980s, 
and went back to University of Toronto for his Master 
degree in Mechanical Engineering. He started his own 
engineering company in the late-1980s. He generously 
donated his time and services to VBPMA as a token to 
pay back to his new country of Canada and Canadians 
that had accepted him in as a refugee.
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 Some typical drawings in the following link:

 https://photos.app.goo.gl/qfXBkESV9mgYNAU-
NA

 6.0 GROUND BREAKING CEREMONY

 The VBPMA team and organizing committee mem-
bers worked closely with City staff to prepare for this 
special occasion on June 11, 2019 with a big crowd of 
guests:

 https://boatpeoplememorialcommississauga.
wordpress.com/2020/08/29/le-dong-tho-cua-tuong-
dai-thuyen-nhan-viet-namtai-mississauga-canada-
ngay-11-thang-6-2019-ground-breaking-ceremony-of-
the-vietnamese-boat-people-monument-in-mississau-
ga-canada/

http://thuduc-ontario.ca/folder/tntnvn/ledongtho/
index.html

 7.0 CONSTRUCTION PHASE

 All construction activities were photographed and 
videotaped then presented through the links:

 https://photos.app.goo.gl/u2rjBrZTj98CGzYo7

 7.1 Sculpture Bronze casting and install:

 https://boatpeoplememorialcommississauga.word-
press.com/2020/08/29/welding-of-statues-parts-cast-
in-bronze-han-gan-buc-tuong-dong/

 https://photos.app.goo.gl/3d729qfnaTWTcuS19

 7.1.1 MST Contracting

 MST Bronze Limited

345 Munster Avenue, Toronto, M8Z-306

 https://www.youtube.com/watch?v=WR-
dUt8QIo2M&t=109s

https://www.youtube.com/watch?v=KD7iubsLd-
2c&t=241s

https://photos.app.goo.gl/3E5zDTqkLi6jMpiZ7

 http://thuduc-ontario.ca/folder/khanhthanh-tdtn/
anvituong/index.html

Phan Dam, P.Eng.

to Vietnamese expatriates all over the world with arti-
cles written in Vietnamese and/or English. It has been 
well subscribed. All the fund-raising activities with 
information such as posters, ticket selling, cultural 
dinner shows… are uploaded onto this link, interlinks, 
through TV interviews and the 3 local Vietnamese lan-
guage newspapers.

 http://thuduc-ontario.ca/folder/gayquy-tdtn/index.
html

 http://thuduc-ontario.ca/folder/hatcho-thuyennhan/
index.html

 http://thuduc-ontario.ca/folder/gayquy-tdtn/gay-
quy-070418/index.html

 http://thuduc-ontario.ca/folder/gayquy-tdtn/gay-
quy-220918/index.html

 http://thuduc-ontario.ca/folder/gayquy-tdtn/thu-
camon.html

 http://thuduc-ontario.ca/folder/tntnvn/ledongtho/
index.html

 https://www.youtube.com/watch?v=x_pSzUgkgZ4

 Details of all revenues and expenditures are report-
ed on the local newspapers and VBPMA web link, typ-
ically:

 http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/
financial-report-fund-raising-night-july-15-2017-tu-
ong-trinh-ve-chi-thu-cua-dem-gay-quy-dot-1-ngay-
dang-tin-reported-on-aug-1-2017/

FINANCIAL REPORT – FUND-RAISING NIGHT 
– JULY 15, 2017 – TƯỜNG TRÌNH VỀ CHI THU 
CỦA ĐÊM GÂY QUỸ ĐỢT 1- NGÀY ĐĂNG TIN / 
REPORTED ON AUG.1, 2017

 4.2 Monument Design & Construction Organiza-
tion Chart

Since the monument was to be constructed by the 
VBPMA, the design phase and the construction phase 
were to be thoroughly looked after. The construction 
inspection component was the responsibility of the 
City. With this in mind, it was decided that the VBP-
MA Board of Directors take its full responsibilities in 
both the design and construction phases. The line of 
duties:

  

5.3 Design Drawings:
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ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE À 
MONTRÉAL Dr NGUYỄN NGỌC NGA LORS DE LA CÉRÉMONIE DU LEVER DU 

DRAPEAU DE LA RÉPUBLIQUE DU VIETNAM DEVANT LE PARLEMENT DU 
CANADA À OTTAWA 2020 

Chers invités distinguées,

L'Honorable Sénateur Thanh Hai Ngo,

Le Président de la Fédération des communautés 
vietnamiennes au Canada

Le Président de la communauté vietnamienne à 
Ottawa

Mesdames et Messieurs,

 Au nom de la Communauté vietnamienne de 
Montréal, je suis extrêment honorée d'être parmi 
vous aujourd’hui pour célébrer la cérémonie du lever 
du drapeau de la République du Vietnam devant le 
Parlement du Canada.

 Je tiens à remercier le Canada d’avoir permis ce 
rassemblement malgré la rage actuelle de la pandémie 
du Covid-19 pour la 4e année depuis 2017, afin que 
nous puissions honorer notre drapeau en hommage aux 
sacrifices qu'ont dû faire nos soldats et nos ancêtres 
pour combattre pour la liberté. Ce drapeau qui nous 
tient tant à coeur représente toujours la démocratie et la 
liberté du Vietnam.

 En tant que jeune de la 2e génération éduquée et 
grandie ici au Canada, je tiens également à remercier 
le sénateur Thanh Hai Ngo pour tous ses efforts sans 
cesse dans la promotion des droits humains au Vietnam 
qui ont porté fruits, entre autres, la naissance du projet 
de Loi S-219 instituant la “Journée de parcours vers 
la liberté” en 2015, une journée de commémoration 
nationale pour l’exode des réfugiés vietnamiens après 
1975. Vous nous avez laissé un héritage inestimable. 
Nous sommes fiers d’être vietnamien.

Je vous invite tous maintenant de souligner ensemble 
avec fierté ce moment historique.

 Encore une fois, merci Canada. Vive le Vietnam 
libre et démocratique.

Nguyễn Ngọc Nga



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 285

mon père. Il disait à Bà nội, qu’il était vieux et ne se 
sentait pas en forme. Si les communistes lui attachait 
après un arbre sous le soleil pour une seule journée, il 
serait incapable de survivre!

Ông Nội, ingénieur civil diplômé de l’école Na-
tionale Supérieure des Mines de Paris et Président 
général de Air Vietnam retraité, j’étais habituée de voir 
qu’avec ses hautes fonctions, il avait toujours aidé des 
gens et trouvé des solutions à des problèmes de tout 
ordre. Je me demandais ce qui s’est passé vraiment 
depuis la chute de Saïgon, un homme comme Ông Nội 
qui était rendu si bas et minable à demander désespéré-
ment de l’aide à une personne décédée comme Bà Nội! 
Il avait perdu 10 kg en peu de temps. J’avais vu aussi 
mes parents qui ont brûlé nos précieuses photos de fa-
mille. Ils ont enlevé aussi les peintures de nos murs 
ainsi que les bibelots appartenant à la famille depuis 
des générations.

Et je crois vraiment que Bà Nội avait bien protégé 
Ông Nội et mon père. Heureusement, les autorités dic-
tateurs les ont oubliés de la longue liste. Ils ne sont 
jamais venus finalement chez nous pour les chercher 
et les amener au prison. Quelques mois plus tard, avec 

 30 AVRIL...
JOUR 

FATIDIQUE

À la chute de Saigon, je n’avais que 7 ans. C’était 
aussi la fin de ma vie bien paisible et heureuse 

avec toute ma famille dans mon pays natal, le Vietnam. 
Cette journée le 30 avril 1975, je m’en souviens encore 
très bien malgré mon jeune âge. Mon père était rentré 
chez nous de son travail Tổng Thâm Mưu Quân Lưc 
Việt Nam Cộng Hoà sans son uniforme de colonel, il 
n’avait gardé que son camisol blanc sur lui.  Ensuite, 
mes parents avaient amené mon grand-père Ông Nội, 
moi et mon frère à l’hôpital Grall pour se cacher dans 
la chambre d’hôpital de ma grand-mère Bà nội. Bà Nội 
y restait depuis plusieurs mois pour son insuffisance 
rénale. Mon père nous disait qu’il n’y aurait pas de 
bombardements sur les hôpitaux, nous y serions ain-
si plus en sécurité que de rester chez nous dans notre 
maison sur la rue Ngô Thời Nhiệm à côté du lycée Ma-
rie-Curie qui était trop proche de Dinh Độc Lập. 

Bà Nội est décédée 3 semaines après la chute de 
Saïgon. Trop angoissée de savoir que Ông Nội et mon 
père allaient au prison Tù cải tạo, Bà Nội tombait dans 
un coma profond et nous a quitté quelques jours plus 
tard, sans jamais pouvoir revoir pour une dernière fois, 
mes 2 tantes qui étaient en route vers la France pour 
fuir les communistes. Mes tantes non plus, elles ne 
savaient pas que Bà Nôi nous a déjà quitté, ni savoir 
que Ông Nôi et ma famille qui restaient pris encore à 
Saïgon. Elles nous cherchaient partout en arrivant à 
Guam. La communication entre nous était impossible à 
ce moment. Le nombre d’années de la chute de Saïgon 
est égal malheureusement à celui de Dam Giô Bà Nôi. 
C’est ainsi que j’ai appris pour la première fois dans ma 
vie, ce que c’est la mort. 

La cérémonie religieuse 49 jours de Bà Nội à Chùa 
Tuyền Lâm était aussi la veille que Ông Nội et mon père 
devaient se présenter devant les autorités communistes 
pour aller au prison Tù cải tạo. Je m’en souviens, j’ai 
entendu Ông Nội qui priait à basse voix devant l’autel 
de Bà Nội, qu’elle devait lui protéger (phù hộ) ainsi que 

Trái sang phải: Cô 5 Nguyên My Dung, Ông Nôi, Bà 
Nội, Ba, Má, Nguyên Ngọc Nga mặc bộ đồ blue, Em trai 
Nguyên Kiên Thuc
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digne de tout,  et fière d’être vietnamienne. J’étais au 
courant que certains ponts construits après 1975 par 
les dictateurs, se sont effondrés avant même d’être ter-
miné, faute de corruption. Ils ont essayé de les constru-
ire avec une technique tout à fait “extraterrestre”, ponts 
faits en bambous! Contrairement à Ông Nội, ils sont 
complètement inconscients de la sécurité des citoyens. 
La vie de ces derniers ne vaut rien, aucun souci.Tout 
qui est important pour eux, c’est de l’argent qu’ils peu-
vent empocher.

J’étais à la recherche de mes souvenirs d’enfance au 
Vietnam. J’étais retournée voir notre maison où je suis 
née et où j’ai grandi jusqu’à 13 ans sur la rue Ngô Thời 
Nhiệm, un villa résidentiel est transformé maintenant 
en un restaurant. Le couvent des oiseaux Régina Mun-
di où j’ai fréquenté est rendu maintenant avec un nom 
étrange difficile à prononcer Lê Thị Hồng Gấm, et la 
qualité d’enseignement est de loin d’être comparable 
avec celle dont j’avais avant. La tortue de Hồ con rùa 
où moi et mon frère avons souvent fréquenté a dispa-
ru aussi. Le cimetière Mạc Đỉnh Chi où se reposaient 
mes arrières grand-parents ainsi que plusieurs autres 
membres de ma famille n’existe plus pour faire place 
maintenant à un parc. J’ai fait une visite à l’hôpital 
Grall où je suis née et où ma grand mère est décédée, 
maintenant est rendu un hôpital pédiatrique Bệnh viện 
Nhi đồng II. Je m’en souviens qu’avant 1975, la cham-
bre de Bà Nội était tellement grande avec une salle de 
bain privée aussi grande que sa chambre. Et en 2007, je 
suis étonnée de voir que ces chambres sont empilées de 
lits avec des vêtements accrochés un peu partout pour 
le séchage donnant une insalubrité inquiétante. J’ai vu 
certains jeunes patients atteints de cancer n’ayant pas 
eu la chance d’avoir un lit doivent se coucher sur le 
plancher au-dessous des lits. Bref, mes souvenirs, les 
traces de ma famille s’effacent tranquillement au fil 
des temps au Vietnam....

La chose qui me rendait très triste mais en même 
temps extrêmement honteuse de mon pays natal, c’est 
la journée de mon départ de Saïgon pour retourner 
chez moi à Montréal. Je me suis rendue à Tân Sơn 
Nhất. De mes propres yeux, j’ai vu comment les agents 
douaniers ont essayé d’empocher d’argent de façon ir-
respectueuse et illégale avec moi et les autres touristes. 
Sans avoir pesé mes bagages, un agent me disait que 
mes valises étaient dépassées la limite permise de 23kg/
valise. Pourtant, je les ai bien pesées la veille, valise par 
valise. Il me souriait en disant qu’il ne voulait pas me 
donner de troubles, il voulait que je passe un bon séjour 

l’aide du président de Air France qui était ami de Ông 
Nội, les représentants français avaient réussi à sortir 
Ông Nôi de Saïgon pour aller vivre à Paris. 

Quant à mes parents, moi et mon frère, nous n’avons 
pas pu quitter Saïgon en même temps que Ông Nội. 
La raison, les dictateurs communistes nous gardaient 
à Saigon car ils avaient besoin de mon père, architecte 
de formation, comme professionnel pour construire 
un Vietnam “Độc lập Tự do Hạnh phúc”! Finalement, 
nous avons pu quitter le Vietnam en 1981 et venir au 
Canada grâce au parainage de ma tante. 

J’avais 13 ans quand j’arrive à Montréal. Comme 
tous les autres jeunes adolescents, je pensais très peu 
au Vietnam. Je savais de mes racines mais le Canada 
est maintenant mon pays, je le tiens à coeur et je le 
tiendrai pour toujours. Je m’étais concentrée sur mes 
études et après avoir fini mes études universitaires, je 
m’étais concentrée sur ma profession. À cet époque, 
à part de travailler, j’ai profité pour voyager partout à 
travers le monde. 

C’est jusqu’en 2007 que j’ai eu l’occasion de re-
tourner dans ma ville natale pour un congrès inter-
national dentaire à Saïgon. Et comme toujours, j’ai 
profité des congrès pour voyager en même temps, de 
Saïgon à Hà Nội pour découvrir le Vietnam. Durant 
ce voyage, j’ai eu l’occasion de traverser le tunnel à 
travers Đèo Hải Vân. Ce tunnel a été construit par Ông 
Nội et son équipe. Il datait au moins 70 ans, il est tou-
jours là, bien solide aux services des vietnamiens quo-
tidiennement malgré que Ông Nội nous a quitté cette 
planète depuis 20 ans. J’étais fière de mon grand-père, 

Ông Nội Nguyễn Văn Khải Chủ tịch Air Vietnam 1955-
1965
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Ils sont en train de détruire tout ce que nos rois, nos an-
cêtres, nos compatriotes, nos soldats avaient fièrement 
contribué pour construire ce merveilleux pays. Ils sont 
en train de démolir aussi la richesse de notre histoire 
depuis 4000 ans. Ils n’ont jamais appris ce que c’est 
la dignité, la fierté, l’intégrité, l’honnêté, l’humanité et 
bien d’autres bonnes valeurs d’un être humain.

En tant que jeune vietnamien de 2ième génération 
qui a grandi et est éduqué au Canada, je rêve qu’un 
jour....proche peut-être, ma ville natale sera comme 
Montréal et mon pays natal sera comme le Canada

En rêvant, j'apprends à m'engager.....

Dre 
Nguyễn 

Ngọc Nga 
résidente 

CDNVQG 
Montréal

dans mon pays 
natal, il m’avait 
demandé si 
je pouvais lui 
donner un peu 
de pourboire 
pour “uống cà 
phê”! J’avais 
ma bouche 
bée....Les cris 
des passagers 
mécontents à 
cause des vols 
de leurs effets 
personnels dans 
les bagages par 
les employés à 
l’aéroport ont 

résonné terrible-
ment dans ma 
tête. Je me de-

mande si Ông Nội était encore vivant, que penserait-il 
de cela en tant que l’ancien président de Air Vietnam 
durant l’époque de TT Ngô Đình Diệm. J’ai réalisé que 
tous les efforts et les réalisations, non seulement de ma 
famille mais de tous les autres vietnamiens compatri-
otes ainsi que nos soldats VNCH sont détruits par les 
dictateurs. Ces derniers ont fait reculer le Vietnam des 
années. 

Certes, avant 1975, il n’y avait pas autant de gratte-
ciel à Saigon comme maintenant. Je réalise que ce ne 
sont que des facettes d’apparence de ma ville natale. 
Dès qu’il y a de la pluie pendant 2-3 jours, la ville sera 
innondée jusqu’aux genoux, faute dans les infrastruc-
tures et les systèmes d’évacuation inadéquats.  Je me 
demande si mon père voyait ses compatriotes march-
er dans des eaux inondées avec des ordures flottant 
partout à côté des gratte-ciel, qu’en penserait-il en tant 
qu’architecte! 

En vieillissant, je pense de plus en plus à mes com-
patriotes qui vivent encore sous un régime commu-
niste totalement autocratique, aucune liberté d’expres-
sion. Si je n’avais pas la chance de quitter le Vietnam 
pour immigrer au Canada, j’aurais eu probablement le 
même sort. De voir les compatriotes malades qui n’ont 
pas de moyens pour se soigner ni de l’argent pour se 
nourrir adéquatement même en 2019 me fend le coeur. 
De voir les communistes sont en train de céder et de 
vendre le Vietnam à la Chine m’écœure à tout jamais. 

Ba Đại uy Nguyễn Văn Thọ, Má, 
Ngọc Nga và em trai Thức

Bà nội Nguyễn Thị Quyên, hội trưởng Hội Dục Anh
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According to the 
Records of the General 
Conference regarding 
the UNESCO's Twenty-
fourth Session in Paris, 
from 20 October to 
20 November 1987, 
volume 1 in English [215 
pages], under the title 
“Resolutions”, section B 
on “General programme 
activities”, article 18 on 
“External relations and 
public information” and 
item 18.65 on  the issue 
of HCM glorification 
in 1990 (pp. 134-135), 
the conclusion reads: 
“Requests the Director-
General of UNESCO 
to take appropriate 
steps to celebrate the 
centenary of the birth of 
President Ho Chi Minh 
and to lend his support 
to commemorative 
activities organized 
on that occasion, in 
particular those taking 
place in Viet Nam.”(4)

Beside HCM, the 
1990 list also included 
Phya Anuaman Rajadhon 
of Thailand, Thomas 
Munzer of Germany, 
Anton Semionovitch 
Makarenko of the Soviet 
Union, Jawaharlal 
Nerhu of India, and 
Sinan of Turkey.(5)  The 
commendation for each 
nominee was prepared 
by his government 
and approved without 
discussion by the 
UNESCO General 
Assembly upon the 
recommendation of 
the UNESCO Cultural 

agency, the participants 
included professors 
and researchers who 
“concurred that Ho Chi 
Minh, a world cultural 
personality as recognised 
by UNESCO...” (2)

 The truth is HCM has 
never been recognized 
by UNESCO as such.  
Let's start the story 
from the United Nations 
Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
(UNESCO).

The UNESCO, 
located in Paris, used to 
commemorate the 100th 
birthday of the United 
Nations world celebrities.  
In 1987 an attempt was 
started by a delegation of 
the Socialist Republic of 
Vietnam (SRV), on the 
occasion of its admission 
to the Excutive Board of 
the UNESCO Cultural 
Committee, to nominate 
Hồ Chí Minh (1890?-
1969), founding leader 
of the VCP, to be on the 
list of “culture celebrities 
of the world”, on this 
politician's centennial 
birthday (1990).(3)

Trần Gia Phụng
Translated by
Ton Dzien

The Vietnamese 
Communist Party 

(VCP) recently invented a 
myth called “Hồ Chí Minh 
thoughts” to subtitute the 
Marxist-Leninist ideology 
that was discarded after 
the collapse of the Eastern 
European nations and the 
USSR at the beginning 
of the 90s.  To increase 
the value of its “Hồ Chí 
Minh thoughts”, the 
VCP propaganda system 
shamelessly praised 
Hồ Chí Minh (HCM) 
as  a “world cultural 
personality” glorified by 
UNESCO.(1)

  In its English news 
article on 5-12-2005, 
the VCP's Vietnam 
News  announced that, to 
celebrate HCM's 115th 
birthday, a seminar on 
“Ho Chi Minh's ideas” 
(sic) had been held in 
Hanoi on Monday 5-9-
2005 by the Faculty of 
Letters and the Ministry of 
Culture and Information.  
According to the news 

Committee.  The Director 
General of UNESCO 
then was Mr. M'Bow 
from Africa who had 
consecutively held his 
position two times as a 
result of the support from 
the Soviet Union and 
other communist as well 
as anti-American Asian-
African countries.   

The decision to 
nominate HCM was 
overwhemingly opposed 
by overseas Vietnamese 
communities everywhere.  
In Paris, in particular, 
where the UNESCO 
Office is located, the 
“Committee to Denounce 
HCM's crimes” (CDHC) 
was formed, with Mr. 
Nguyễn Văn Trần as 
its  Secretary General, 
to carry out such urgent 
activities as:

1)  Urging overseas 
Vietnamese and 
Vietnamese mass media 
(in North America, 
Australia, Europe, and 
Japan) to mail letters to 
UNESCO to denounce 
crimes committed by 
HCM and his VCP)in 
Vietnam, and protest the 
attempted nomination 
of HCM (as one of the 
world's famous figures of 
culture.)  Up to 20,000 
letters of protest were 
received and handed 
over by the UNESCO 
Director in charge of 
Southeast Asia himself to 
Hanoi representative in 
UNESCO.  In addition, 
a book was published to 
expose HCM's dishonesty 

HỒ CHÍ MINH'S 
GLORIFICATION
REJECTED BY 

UNESCO



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 289

1980s: 

a) UNESCO replaced 
its Secretary General, 
M'Bow, with Mr. Frederic 
Mayer, a Spanish notable, 
who supported neither 
the leftists nor HCM's 
nomination. He stated 
that the 1987 decision by 
the UNESCO General 
Assembly could only be 
modified by itself, but 
UNESCO would not 
celebrate the glorification 
of HCM.  In reality, there 
was no fund for this 
activity in his budget.  
Besides, the archives of 
UNESCO activities in 
1990 and 1991 contain 
nothing about the 
glorification of HCM.(7)

b) More and more 
Vietnamese escaped the 
country from 1975 to 
1989 (prior to UNHCR's 
order to discontinue to 
accept more escapees to 
refugee camps), up to 
about 900,000 people,  
excluding those who 

of using other people's 
poems as his own in his 
Diary in Prison.  (Lê Hữu 
Mục, Hồ Chí Minh was 
not the author of'Diary 
in Prison, published by 
Overseas Vietnamese Pen 
Club, Canada, 1990.) 

At that time, Jean-
François Revel, a 
famous French scholar 
and author of Ni Marx 
ni Jesus [Neither Marx 
nor Jesus] (1970), La 
tentation totalitaire [The 
totalitarian temptation] 
(1976), and Comment 
les democracies finissent 
(How democracies finish) 
(1983), after learning of 
the planned glorification of 
HCM by UNESCO, wrote 
an article at the beginning 
of 1990 denouncing HCM 
to have taken advantage 
of the people's aspiration 
for freedom to enslave 
them, and accusing him 
of having been a critical 
criminal, a thief, and a 
true deceiver.(6)

2) Getting in touch 
with and calling on 
the Vietnamese-Lao-
Cambodian Mutual 
Assistance Association 
and the National 
Association of French 
in Indochina, including 
French families and 
veterans who had served 
in three Indochinese 
states, to denounce HCM 
and his VCP for their 
human rights violations 
against French prisoners 
of the Indochina War; and

3)  Meeting with Paris 
officials and French 
elected members to ask 
them to take the issue to 
the National Assembly 
and to urge the French 
government to pressure 
UNESCO to reconsider 
its plan ned glorification 
of HCM, since UNESCO 
was located in Paris.

During the progress 
of the protests, three 
important events took 
place at the end of the 

lost their lives during the 
escapes.(8)

c) East European 
communist countries 
began to shake and 
crumble as of late 1989 
and early 1990.

The activities of the 
CDHC, the reaction of 
Vietnamese communities 
all over the world, and the 
three events mentioned 
above had so deeply 
influenced UNESCO that 
it eventually had to decide 
to postpone its nomination 
of HCM scheme and 
notify Hanoi authorities of 
its unfavorable decision, 
namely to:

-  refuse to celebrate 
HCM centennial birthday 
in both Paris and Hanoi;

-  agree to let the SRV 
Embassy in Paris lease 
a room in the UNESCO 
Office to carry out its 
own celebration without 
the attendance of any 
UNESCO official; 

-  prohibit the event 
organizing committee 
from implying in its 
propaganda that UNESCO 
had glorified HCM as a 
culture celebrity of the 
world, and from hanging 
HCM's portrait in the 
auditorium; and

-  allow only “Invitation 
to an entertainment” cards 
to be used. 

Despite UNESCO's 
restrictions, the SRV 
Embassy, following its 
communist mentality 
and attempting to avoid 
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twice the assertion 
by UNESCO that no 
glorification of HCM 
had ever been held by the 
organization. He also said 
the entertainment event 
was merely an initiative 
of the SRV Embassy.  

It is worthy to note 
that Mr. Bùi Tín, a former 
Colonel of North Vietnam 
Army who was present at 
the celebration of HCM's 
birthday organized by 
the VCP at the Ba Đình 
Auditorium in Hanoi on 
5-19-1990, disclosed that 
no representative from 
UNESCO was among the 
participants,(10) meaning 
that the VCP had received 
no support whatsoever 
from UNESCO for the 
event in Vietnam.  

UNESCO's refusal to 
hold the glorification for 
HCM as one of the world's 
culture celebrities was the 
result of efforts made by 
the Vietnamese overseas 
communities, especially 
the CDHC in Paris.  The 
Vietnamese overseas 
communities have 
proved to be an important 
political force against 
the communist regime 
in Vietnam.  The only 
regret was, following the 
successes obtained from 
the UNESCO rejection of 
the glorification of HCM, 
the overseas Vietnamese 
communities and the 
CDHC failed to report 
the whole story and 
achievements clearly and 
widely around the world 
to counter the VCP's 

being reprimanded by 
UNESCO, sent official 
cards to foreigners to 
invite them to attend “an 
entertaining performance” 
while covertly mailing to 
Vietnamese cards inviting 
them to attend HCM 
glorification. 

In his talk to the 
Vietnamese community in 
Montreal on Sunday 4-25-
2004, Dr. Nguyễn Ngọc 
Qùy, a veteran political 
activist from Paris, 
disclosed that following 
UNESCO decision, the 
SRV Embassy in Paris, to 
save face, rented a room 
in the UNESCO Office 
in Paris to be used for 
a musical performance 
on 5-12-1989, exactly 
one week ahead of 
HCM's birthday.(9)  
The show was attended 
by about 70 people, 
including members of the 
organizing committee and 
the VCP-led “Overseas 
Vietnamese Patriots” 
group.  No UNESCO and 
French officials were seen 
next to a few communist 
guests  from Cuba, North 
Korea, People's Republic 
of China, Cambodia and 
Laos.

The event started, 
not with a speech from 
the SRV Ambassador to 
France as usual, but a short 
introductory explanation 
of the ceremony and 
praise of HCM's works by 
the SRV representative at 
UNESCO, Mr. Nguyễn 
Kinh Tài, nothing about 
the issue of culture 

celebrities of the world 
in compliance with 
UNESCO decision.

The SRV representative 
intended to hold the show 
as  a commemoration of 
his leader right at noon of  
9-12, exactly one week 
before HCM's birthday 
to avoid demonstrations.  
However, the Trần Văn Bá 
International Committee 
(TVBIC, newly formed, 
not a member of the 
CDHC) had timely 
gathered over 100 people 
to protest at the Pontenoy 
Place, near UNESCO 
Office.  The demonstration 
representatives were Mr. 
Trần Văn Tòng, Chairman 
of the TIC, scholar Oliver 
Todd, founding member 
of TVBIC, and Ms. 
Anne Marie Gossard, 
Secretary General of the 
International Human 
Rights Association paid 
a visit to UNESCO 
Board of Directors for 
information about the 
objective and significance 
of the performance in the 
UNESCO room.

The UNESCO 
representative confirmed 
with the TIC delegation 
that the event was 
organized by the SRV 
Embassy as a musical 
show, not UNESCO's 
glorification of HCM.  
Mr. Oliver Todd reported 
the confirmation in a TIC 
meeting at the Maubert 
Mutualite in Paris (5th 
district) at 6 p.m. the 
same day of 5-12-1989, 
and repeated at least 

deceitful and misleading 
propaganda.

UNESCO, therefore, 
has never glorified HCM 
as a famous figure of the 
world.  That's the truth as 
it was personally told by 
involved people who are 
still alive in Paris, and 
confirmed by UNESCO 
documents.  Those 
who are still doubtful 
may contact them for 
more information.  
Besides, UNESCO still 
maintains its file about 
the event, available to 
all researchers, including 
those from the SRV. Ours 
is a technological era of 
advancement, therefore, 
all data are truthfully 
recorded and well kept in 
archives easily accessible 
to everyone, especially 
those types of no-national-
secret information about 
the glorification of a 
political activist  that 
needs to be made public 
promptly.

More obviously, had 
UNESCO glorified HCM, 
there would have to be 
an official copy of the 
glorification certificate, 
not just an oral statement.  
In that case, the SRV 
government should 
certainly have held an 
unusually noisy and 
pompous ceremony to 
receive the document, 
not just keeping totally 
quiet so far.  Photocopies 
of this document would 
certainly have been made 
by the SRV for exhibition 
everywhere in Vietnam, 
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including their forced 
display beside HCM 
portrait in every home.  For 
the Vietnamese people, 
they remember well each 
time a historical site is 
recognized by UNESCO 
as a world cultural legacy, 
such as Mỹ Sơn (province 
of Quảng Nam), the old 
imperial city of Huế, 
Hạ Long Bay, etc..., the 
SRV government always 
organizes pompous 
and noisy reception 
ceremonies for the 
UNESCO certificates that 
often last up to a month 
and are widely publicized 
around the world, let 
alone the glorification of 
HCM.

TRẦN 
GIA PHỤNG
Translated by 

Ton Dzien
NOTES
1. Phan Văn & 

Nguyễn Huy Chương, 
Nhập môn Khoa học 
Thư viện Thông tin, 
(Introduction to Library 
and Information Science), 
Hà Nội: Trung tâm 
Thông tin Thư viện Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
(Hanoi National Library 
Information Center, 
Ministry of Education and 
Formation), 2001, p. 21.  

2. VietNam News 
(12-05-2005), “Seminar 
focuses on Ho Chi Minh’s 
Ideas”. 

3. Documents of 
Nghiêm Văn Thạch 
(posted on the internet 
in January, 2005), and 
Phan Văn Song (posted 
on the Internet in May, 
2005). According to Bùi 
Tín, document posted on 
the internet in August, 
2005, the Vietnamese 
proposal was signed by 
the communist Minister 
Võ Đông Giang on 7-14-
1987.

4. UNESCO, http://
unesdoc.unesco.org/ulis/
cfgdoc_25c.html  

5. UNESCO, ibid., 
“Contents”, p. VII.  

6. Thế Kỷ 21 [21st 
Century] magazine, 
Garden Grove, CA, # 120, 
April 1999, pp. 31-32. 

7. The General 
Conference of UNESCO 
is holding every two years.  
After each conference, 
two-year records are 
published by UNESCO 
(1986-1987, 1988-1989, 
1990-1991...) 

8.  Estimated by 
UNHCR in 2000 and 
reported by journalist 
Giao Chỉ in his article of 
“History of 30 years of 
refugees, 1975-2005”, 
Người Việt Online, 4-1-
2005.

9. The writer 
participated in this 
conference in Montreal 
on 4-25-2004.

10. Bùi Tín, document 
posted on the internet in 
August, 2005.
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Flag Raising Ceremony 2017 at Ontario Legislature (Queens’ Park, Toronto) 
Lễ Thượng Kỳ 2017, tại Viện Lập Pháp Ontario (Queen’s Park, Toronto)  

 

 
 

Flag Ceremony 2017 at Mel Lastman Square, Toronto  
Lễ Chào Cờ 2017 tại Quảng Trường Mel Lastman, Toronto 
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Flag Raising Ceremony at Canadian Parliament in Ottawa 
Lễ Thượng Kỳ tại Quốc Hội Canada ở Ottawa 
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SOME ACTIVITIES OF THE VIETNAMESE COMMUNITY IN GREATER TORONTO AREA AND VICINITIES  
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI GTA VÀ PHỤ CẬN 

Tet Festival 2017 (Vietnamese New Year Festival 2017) of the Vietnamese Community in Greater Toronto Area and vi-
cinities, organized by the Vietnamese Association Toronto and other community organizations in GTA. This is the largest 
annual festival of the Vietnamese community in Canada, attracted not only a very large number of the public, but also 
attention of all levels of government and its important officials. 

Hội chợ Tết Cộng Đồng 2017 của Đại Đô Thị Toronto và Phụ cận, được tổ chức bởi Hội Người Việt Toronto và các hội 
đoàn của vùng GTA. Đây là lễ hội hàng năm lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Canada, thu hút được sự chú ý 
không những của cộng đồng mà còn của các cấp chính phủ và nhiều chính khách quan trọng.  
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http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/viet-summer-fest-1.4196472 
 
Canada embraced them as they fled the Vietnam War. Now, they're saying thanks 
Organizers of the Viet Summer Festival grateful for the peaceful life Canada offered 
By Malone Mullin, CBC News Posted: Jul 09, 2017 11:55 AM ET Last Updated: Jul 09, 2017 3:49 PM ET 

Kien Le was only 12 years old when he became stateless. 
The son of a Vietnamese naval officer who grew up in what was 
then Saigon, Le says he and his family led a peaceful existence until the 
war, waged in far-off jungles and known only to Le by the images on his 
television , abruptly entered the family's lives. 
"We left just before Saigon fell," Le recalled. If they hadn't fled, he suspects 
they would have languished in Saigon or worse. "My dad would be in a 
prison camp," he said, facilities which the regime branded 're-education 
camps.' 
"We probably would die in the jungle somewhere, being punished," he said. 

One Vietnamese-Canadian family's refugee story 
Le's father loaded his wife and children onto a battleship to wait out the 
war. But as the political climate deteriorated, plans changed. 
"Uprooting your whole family, your whole history, and leaving with some-
thing unknown in the future — it's quite traumatic," said Le.  
In Philippines, the Le family boarded a tanker, its hallways and decks lined with mattresses. Makeshift outhouses served the 
people stranded there. 

Breaking the silence around Vietnamese 'boat people' 
Eventually landing in the United States, Le's father led them further north to "peaceful" Canada, which the family, "wary of 
war" after Saigon fell to North Vietnamese forces in 1975, embraced. 
And Canada, in turn, opened its arms to Vietnamese refugees like Le, whose citizenships had been revoked by the new re-
gime. 
That's why Le, now the president of the Vietnamese Association of Toronto, 
feels he should give back to the country that took him in with 
the Viet Summer Fest: a medley of music, food and culture meant to pay 
tribute to the freedom Vietnamese families found here many years ago. 

When Canadians came together to help Vietnamese refugees 
But there's another purpose for the gathering. Le fears second-generation 
Vietnamese Canadians, who never knew the perils of war or authoritarian-
ism, may lose sight of the freedom their parents travelled so far to find. 

'Canada gave us a new home' 
The beliefs of Nathan Ly, a 20-year-old biochemistry student who was born 
in Canada to Vietnamese parents, may help to assuage those fears. 
"I think the war itself was very unfortunate, but it gave us a new opportu-
nity," said Ly. 
"It's Canada 150. It's a time to reflect on all the great things Canada has 
done, and we're one of the cases," he said. "We came over here from our 
homeland, devastated by war, with nowhere else to go. Canada gave us a 
new home." 

Retirement home a tribute to a generation of Vietnamese 
Ly will join Le and a potentially big crowd of others at Nathan Phillips Square tomorrow, where he'll play the saxophone for 
fellow revellers. 
At 1 p.m., they'll watch the raising of the Vietnamese Heritage and Freedom Flag, sometimes informally called the flag of the 
former South Vietnam, hoisted beside Canada's own. 
"We like to remind our young of our history," said Le. "Never forget the importance of freedom, democracy, justice, human 
rights. It's our duty to upkeep that in Canada and around the world." 

 
Members of Toronto's Vietnamese Canadian 
community gathered at city hall on Sunday for 
the first annual Viet Summer Festival. (Petar 
Volkov/CBC) 

 
Members of the Vietnamese Canadian commu-
nity march in a Canada Day event, waving the 
flags of both Canada and South Vietnam. 
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Toronto Viet Summer Festival 2017 
Hội Chợ Mùa Hè Toronto 2017 
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Mid- Autumn Festival for the Vietnamese Community at GTA 2017 
Tết Trung Thu của cộng đồng Việt tại Đại Đô Thị Toronto 2017 

  
 

The Trung Sisters’ commemoration ceremony – Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng 

  
 

King Hung Vuong Commemoration Ceremony - Lễ giỗ Tổ Hùng Vương  
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Vietnamese Association Toronto and Vietnamese Women Association Toronto participated in the 
Lunar New Year Festival 2017 organized by the city of Toronto at Scarborough Civic Centre. 

Hội Người Việt Toronto và Hội Phụ Nữ Toronto tham gia lễ hội Tết Đinh Dậu do thành phố Toronto 
tổ chức tại Scarborough Civic Centre. 

  

Attending Lunar New Year Celebration organized by Ontario Government – Tham gia sinh hoạt Tết 
do chính phủ Ontario tổ chức. 

  

At 2017 Canadian Multicultural Council Gala & Outstanding Asian Canadian Award in Honouring 
our Pioneer -  Tiệc Hội Đồng Đa Văn Hóa và Giải Thưởng Vinh Danh Người Tiên Phong Canada gốc 
Á Châu 2017. 
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The Vietnamese community of GTA and vicinities in Parade of Nations on July 01 2017, Canada 
Day  

Cộng đồng Việt tại GTA và phụ cận tại Diễn Hành các Dân tộc vào ngày Quốc Khánh Canada 01 
tháng 07, 2017. 
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Tet Festival 2017 organized by the Vietnamese Association of Kitchener- Waterloo- Guelph- 
Cambridge  

Tết 2017 tổ chức bởi Hội Người Việt Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Vietnamese community in  Kitchener-Waterloo Oktoberfest Thanksgiving Day Parade 2017 
Cộng đồng Người Việt tham gia diễn hành trong lễ Oktoberfest 2017 tại thành phố Kitchener-Waterloo 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Vietnamese Community of  Niagara Fall City- Tet Festival,  Parade in Canada Day  

Cộng Đồng Người Việt của thành phố Niagara Fall- Tết, diễn hành trong ngày Canada Day 
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Tet Festival 2017 organized by the Vietnamese Association of Kitchener- Waterloo- Guelph- 
Cambridge  

Tết 2017 tổ chức bởi Hội Người Việt Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Vietnamese community in  Kitchener-Waterloo Oktoberfest Thanksgiving Day Parade 2017 
Cộng đồng Người Việt tham gia diễn hành trong lễ Oktoberfest 2017 tại thành phố Kitchener-Waterloo 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Vietnamese Community of  Niagara Fall City- Tet Festival,  Parade in Canada Day  

Cộng Đồng Người Việt của thành phố Niagara Fall- Tết, diễn hành trong ngày Canada Day 
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Some  activities of the Vietnamese community in Ottawa  
Một số sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Ottawa  

 
Refugee Mother and Child Monument in Ottawa to commemorate Vietnamese refugees  in search of freedom  

Tượng MẸ BỒNG CON tại Ottawa để tưởng niệm người Việt tỵ nạn trên đường tìm Tự Do 

  

Tet Festival 2017 in Ottawa- Hội chợ Tết tại Ottawa 
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Some Activities of the Vietnamese community in Montreal - Quebec 
Một số sinh hoạt của cộng đồng người Việt vùng Montreal - Quebec 

  

  

TET FESTIVAL 2017 IN MONTREAL- Hội Chợ Tết tại Montreal  
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Some Activities of the Vietnamese community in Montreal - Quebec 
Một số sinh hoạt của cộng đồng người Việt vùng Montreal - Quebec 

  

  

TET FESTIVAL 2017 IN MONTREAL- Hội Chợ Tết tại Montreal  
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Vietnamese Canadian communities speak  for Freedom, Democracy and human rights in Vietnam 
Cộng đồng người Việt Canada lên tiếng cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam 
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Tet Festival of the  Vietnamese community in Sherbrooke, Quebec 
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Some activities of the Vietnamese community in British Columbia 
Một số hoạt động của cộng đồng người Việt tại tỉnh bang BC 

  

Surrey’s Fusion Festival 2017 
Lễ Hội Đa Văn Hóa tại thành phố Surrey 2017 

  

 

Vietnamese Boat People communist Refugees Monument in Vancouver (2017)  
Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn cộng sản tại Vancouver (2017) 
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Tet Festival of the  Vietnamese community in Sherbrooke, Quebec 
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Some activities of the Vietnamese community in British Columbia 
Một số hoạt động của cộng đồng người Việt tại tỉnh bang BC 

  

Surrey’s Fusion Festival 2017 
Lễ Hội Đa Văn Hóa tại thành phố Surrey 2017 

  

 

Vietnamese Boat People communist Refugees Monument in Vancouver (2017)  
Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn cộng sản tại Vancouver (2017) 
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Some activities of the Vietnamese community in Alberta 
Một số sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Alberta 
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Some activities of the Vietnamese community in Alberta 
Một số sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Alberta 

  

   

  

34 

 

In the other provinces 
Tại các tỉnh bang khác 
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Some activities of the Vietnamese community in Saskatchewan  
Một số sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại tỉnh bang Saskatchewan 
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Website:  www.vietfederation.ca  -  Facebook:  Liên Hội Người Việt Canada  -  tel. +1 (306)261-1815 

 
 

WHAT DO VIETNAMESE PEOPLE DO 
FOR VU HAN PANDEMIC AND CHINESE COMMUNIST PARTY? 

 
According to the World Health Organization (WHO) in December 2019, from Wuhan - China released 
the Corona Virus.  After celebrating the Lunar New Year of the RAT on January 25, 2020, about 5 
million people flew to around the world from Wuhan and since then the Corona Virus epidemic has 
spread worldwide.  The countries that have more close ties with China like the United States, Italy, Spain, 
Brazil, Russia, England, France, Germany... then those countries infected and died of this disease are 
higher. 
 
The latest statistics on June 12, 2020 show: 
 
- World:   7,410,510 cases infected with 418,294 deaths 
- United States:   1,988,646 cases of 112,810 deaths 
- Brazil:      722,416 cases of 39,680 deaths 
- Russia:      511,423 cases of 6,715 deaths 
- Spain:      242,707 cases of 27,136 deaths 
- England:      291,413 cases of 41,279 deaths 
- Italy:       236,142 cases of 34,167 deaths 
- Canada:        97,125 cases with 7,960 deaths 
 
And continue to be updated daily according to the link: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
 
While we are waiting for the exact conclusion of the investigation <<WHO IS THE CULPRITS TO 
SPREAD CORONA VIRUS WORLDWIDE FROM THE FIRST 2020?>> of many countries around the 
world to proceed, we should think that Vietnamese people should do the following: 
 

1. Sign the Petition, endorsed by the Vietnamese Canadian Federation (VCF), asking the Canadian 
government NOT TO PARTICIPATE OR CO-OPERATE in the manufacture of the Corona 
Virus vaccine and to purchase medical equipment from Chinese Communist Party, to ensure the 
health of Canadians; * 

2. To ensure our health at the same time weaken the economy of the Chinese Communist Party, we 
DO NOT BUY, DO NOT SELL ALL PRODUCTS MADE IN CHINA. 

 
 
We hope that you will respond to this call. 
 
Best regards, 
 
Dong Van Tran 
Secretary General of the Vietnamese Canadian Federation 
 
* Link signs the Petition << Request the Government of Canada not to cooperate with Chinese 
Communist Party >> 
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2020/08/22 

 

Many people use the term ‘home’ to describe where 
they live, where they go to rest after work, after 
school, but I believe that home is where your family 
is. Home is a place where you feel safe and loved. In 
a house, its not the place that makes you comfortable, 
it is the people that you live with. The people you live 
with bring joy, happiness, laughter to your life. 
Without them, home is sad, boring, lonely. After a 
long day at work, you get excited to your family, 
friends, to enjoy dinner with them, to have a good 
laugh. Home is safe, loving, fun, home is in your 
hearts.  

 

- Marianna Vo  
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Hôm nay nhân dịp cuối tháng Tư, gần ngày Quốc Hận, thầy cô 
giáo lớp Tiếng Việt dạy cho các em học sinh biết về ý nghĩa lá 
Cờ Vàng.

Thỉnh thoảng, trang Viết Cho Yêu Thương xin dành riêng để có một câu chuyện nho nhỏ 
cho thiếu nhi học tiếng Việt.  Mong quý phụ huynh cùng đọc với các con, cháu.

Hình ảnh: Internet - Chuyện kể: Duy Hân

Các em biết không, Lá Cờ Vàng là biểu tượng cho di sản tốt 
đẹp trong quá khứ, xác nhận bản sắc trong hiện tại cũng 
như tinh thần Tự do Dân chủ. Lá Cờ Vàng có ý nghĩa rất 
thiêng liêng, tượng trưng cho ý chí quật cường, tinh thần 
đoàn kết và tình yêu thương thiết tha của người dân Việt

Lá Cờ Vàng với ba sọc đỏ có vào khoảng năm 1890 từ thời vua 
Thành Thái.  Các em còn nhỏ nên thầy cô chỉ có thể giải thích 
đơn giản. Khi lớn hơn các em hãy tìm hiểu thêm nhé!

Lá Cờ đã được chính quyền của nhiều thành phố ở Mỹ, Pháp,
Úc ...công nhận là "Lá Cờ Tự do và Di sản". Tại Canada năm 2008 
ông Jason Kenny đã viết văn thư và năm 2015 đạo luật S219 
cũng đã chính thức xác nhận “Journey to Freedom &"Heritage 
and Freedom Flag"

Lá cờ của chúng ta có nền vàng và ba sọc đỏ. Màu đỏ tượng 
trưng cho dòng máu anh hùng, sự đấu tranh bi hùng gian khổ 
trong suốt lịch sử chống ngoại xâm. Ba sọc đỏ tượng trưng cho 
ba miền Bắc, Trung và Nam. Tuy có ba miền, nhưng người dân 
luôn đoàn kết gắn bó với nhau với chung một nền vàng. Màu 
vàng là màu đất tổ và cũng là màu da của người Việt. 

Thầy cô, cha mẹ sẽ 
cố gắng hướng dẫn các em biết về lịch 
sử và trân trọng gìn giữ giá trị cao quý 
của dân tộc. Chúng ta phải hướng về cội 
nguồn, hãnh diện và cố gắng đóng góp 
cho cộng đồng, cho quê hương nhé!

Ba má em rất trân trọng lá Cờ Vàng, em thương ba má lắm 
và cũng rất yêu quý các giá trị của người Việt Nam

Ý nghĩa Cờ Vàng
Chuyện cho trẻ em học Tiếng Việt
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Mừng Tết Việt Nam
Sưu tầm và Thực hiện: Duy Hân

Tâm và Thảo rất thích Tết để được mặc áo dài, 
ăn những món ăn ngon đặc biệt và nhận phong 
bao mừng tuổi có "lucky money".

Mẹ nói ngày Tết Việt Nam cũng giống như "New 
Year Resolution" mình phải có nhiều quyết tâm, 
lên chương trình để có thay đổi tốt đẹp.
Tâm & Thảo cùng giúp bố mẹ dọn dẹp phòng 
và nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Mẹ dạy hai đứa biết về các món ăn ngày Tết như 
bánh chưng, bánh tét, thịt kho trứng, làm bánh 
mứt....

Phút cuối cùng của năm cũ qua đi và chuẩn bị 
đón năm mới đến được gọi là Giao Thừa. Giao 
Thừa và ngày đầu năm cũng là để cảm ơn Trời 
Đất, ông bà tổ tiên.
Mẹ cũng dạy Tâm & Thảo biết nói lời chúc Tết. 
Chúc Tết là phong tục thể hiện sự kính yêu của 
con cháu với người lớn trong gia đình.

Chúc tuổi người lớn xong, trẻ em được nhận 
tiền mừng tuổi. Cho “lì xì” là cách biểu hiện 
tình yêu thương mọi người dành cho con cháu, 
do đó trẻ em phải biết cảm ơn.

Mấy ngày gần Tết bố mẹ đều dắt Tâm & Thảo về 
nhà ông bà để thăm viếng, cùng gặp hết các cô 
cậu, chú dì, anh chị em họ, cùng nhau họp mặt 
chia sẻ không khí đại gia đình.

Các bạn được đi lễ Chùa đầu năm để xin may 
mắn. Tâm & Thảo cùng gia đình đi nhà thờ cầu 
nguyện và cảm ơn Chúa đã cho một năm qua 
bình an. Hội chợ Tết Cộng Đồng đặc biệt có lễ 
Dâng Hương nhớ ơn tổ tiên.

Mọi người cũng cùng nhau đi Hội Chợ Tết 
Cộng Đồng do các hội đoàn cùng tổ chức. 
Tâm và Thảo cũng ở trong ban Văn Nghệ thiếu 
nhi

Các em thích được đi hội chợ, chơi nhiều trò 
chơi như “Nhận Diện Quê Hương”

Các em cũng thích thử đi "cầu khỉ" & được xem 
múa lân vui lắm. 

Bố mẹ thì thích xem ca sĩ Mỹ và các nhóm văn 
nghệ trình diễn. Mấy anh chị lớn được đi trong 
đoàn Diễn hành của Sinh Viên

Chúc mọi gia đình có một mùa Xuân ý nghĩa 
và đi Hội Chợ thật đông vui. Vui Xuân nhưng 
chúng ta cũng luôn nhớ tới những người kém 
may mắn hơn và luôn giúp đỡ họ.

Nấu ăn xong cả nhà cùng nhau chưng bày mâm 
ngũ quả 

Chuyện cho trẻ em học Tiếng Việt
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Photos
I don't like to take pictures of me at all be-

cause I'm aware of my not good looking ap-
pearance and not prone to photos. At the time 
coming to California from the refugee camp, I 
only took a picture to send to my wife at home 
in Vietnam at her beseeching. After a couple of 
years missing me so much, she asked me for 
another picture that she might see how I was at 
the time. I rummaged in my drawer and found 
one to send her. Her replied letter said it was 
the same old one!

Before I knew it, nearly 30 years have 
passed. I have sponsored my wife and our chil-
dren to America. We even have grandchildren. 
One day a grandchild of mine asked  me a pic-
ture for her project of family. I couldn't find 
one. Looking in the mirror I saw a strange old 
man staring back. O God, it's me. I had to take 
my picture anyway both for my grandchild's 
homework and for the altar on the day of my 
funeral when it comes.

Looking back, I couldn't believe myself in 
and out was so tattered. My wife cried often 
because of my dictatorship. Our children's 
childhood was suffered due to my hard temper. 
To our community I was so allergic. Actually 
I had been with it for several years but being 
so outrageous once, I yelled at them and left. 
Leaving but I was still angry. I sent blackmails, 
posted negative comments on forums to dispir-
it people. I liked nobody as none liked me ex-
cept the communists because they harvests 
benefits from me.

I'm more than 60 years old now. I should 
have a nice picture of me for my wife, my fam-
ily and my friends. After all, I still know to be 
ashamed. Yeah, I have to try!

Khang An 
(translated by Nguyen Van Thong)

The 
Nightmare

I couldn’t explain to Michelle what in my mind but 
quietly looked at her. Even though I love her so much, I 
used to bring her moments of confusion, abrupt joy and 
sadness due to my unsettled sentiment. I was born with 
a sensitive heart and feeble body, and brought up in my 
country after the communist disaster which caused my 
dad’s imprisonment and my mom’s struggle to keep us 
survive and pay for our escape.

It was a trip of tears and blood. I still startled at night 
thought that I was at the high sea. The pirates killed our 
men, raped our women and they brought my mom away. 
At ten years old then I couldn’t do anything but cried. I 
love Michelle because she has her smile exactly as my 
mother’s even though she is Canadian. 

Today Michelle asked if we could make a vacation 
trip to Thailand, the tickets are on sale.

“I don’t go to Thailand,” I mumbled.

Michelle didn’t see I just broke down.

“Thailand is a beautiful place with many magnificent 
Buddhist temples. Didn’t you like to go to temple of-
ten?” she continued.

I wanted to tell her that Thailand has many magnif-
icent temples but it has many pirates, too. I think Mi-
chelle would never understand. Nobody or no people in 
the world would except that they went through the night-
mare like mine at least once.

Khang An 
(translated by Nguyen Van Thong)
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Yes. We are all very proud of these achievements!

Vietnamese overseas could be considered as part of 
a Vietnam Nation outside Vietnam with many experts 
ready to serve and build a better Vietnam when our 
Motherland becomes, in a near future, free again.

The strength of Vietnamese overseas is their num-
ber of votes, they may influence the outcome of local 
and/or national elections. Their financial success and 
contribution could be a factor in helping their candi-
dates and in getting influence.

But in order to be strong, Vietnamese all over the 
world need to be united. Their voice is in unison, pow-
erful. United, we can improve our life and support, 
lobby for a Vietnam free and democratic. United, we 
will soon be able to contribute and to build a Vietnam 
in prosperity and happiness. United together, we will 
reclaim our lands and seas from our enemy, the China 
Communist.

Dr Huu Dinh Vo M.D.
United Council of Vietnamese Homeland 

and Overseas

The Strength of Vietnamese 
Overseas

After the fall of Saigon April 30th 1975, millions of 
Vietnamese escaped from the Communism to seek free-
dom. They settled in many places all over the world.

From the beginning, they had to work to support their 
lives and families. Gradually, they gathered together to 
found : associations and communities in order to :

• Help each other

• Protect themself

• Assimilate together to new society

• Promote and preserve their culture and heritage

• Support the fights for human rights, freedom 
and democracy for homeland

Since then, Vietnamese overseas have become very 
successful in many fields : politic, finance, education, 
medicine, engineering, etc. and they have significantly 
contributed to build a better societies in their adoptive 
countries.

Following are notable achievements of Vietnamese 
overseas in just 45 years :

• Governor in Australia

• Deputy Prime Minister in Germany

• Deputy Attorney Secretary in USA

• Federal Judge in USA

• Generals in Army, Navy, Air Forces, Marine, 
National Guard in USA

• Senator in Canada

• Congress members in USA

• State Senators,  Assembly members, County 
Supervisors, Mayors etc. in USA

• Many have been excelled in science, health, fi-
nance, etc.

And we may also remind that some were nominated 
for different categories of Nobel Price.



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 315

Thank You, Merci Canada
Vu Han Giang & Thuy Lan

E B7 E E B7 E

4
4

Oh Ca na da! Oh Ca na da! For ty years a go. I was

E E

lost and state less. Then Ca na da a dopt ed me,

B E A

3

let me stay and gave me a new home land. Thank you Ca na da! Mer

E E A

4
2

4
4

3 3

ci Ca na da! For your ge ne ro si ty, for car ing for me and lov ing me. Thank

B A B7 E

4
4

you Ca na da! Mer ci Ca na da! I’ll be fo re ver grate ful for such com pass ion. Oh

E A B A B7 E

4
2

Pre cious land, my new coun try, I vow to de fend you ’til I die! Oh

E B7 E

4
4

terre pre´ cieuse, mon nou veau pa ys, je te de´ fen drai tou te ma vie! In a

E B7 E

jour ney to free dom a cross the world, I have found Ca na da.

Em Am G C Am D

3 3

A land of op por tu ni ties, di ver si ty, a peace ful home, my new coun try. You

Am C D G B7 Em

4
2

3

have gi ven me a re fuge, free dom of thought, so cial jus tice.

Em Am G C D Em
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Over 40 years ago, thousands 
of Vietnamese refugees fled 

persecution, oppression and tyranny 
following the end of the Vietnam 
War. Leaving everything behind, 
they risked their lives in search of 
freedom and democracy. 

Canada and the Canadian people 
opened their arms and their hearts 
to welcome our parents and 
grandparents into the country. 
From that day forth, Vietnamese-
Canadians have worked immensely 
hard to not only give back to 
the country that gave them their 
freedom, but to help bestow that gift 
on others that followed. Through 
blood, sweat and tears, our parents 
and grandparents have forged our 
community organizations and have 
fought to preserve the Freedom and 
Heritage flag. 

Every year, April 30th or “Journey 
to Freedom Day” allows us not 
only to honour those that sacrificed 
everything in the name of freedom, 
but to say thank you to Canada 
for allowing us to become proud 
Canadians. April 30th also reminds 
us that there are many people out 
there currently suffering under 
authoritarian regimes, devoid of 
their basic human rights and dignity. 
We must never take for granted what 
we have here in Canada. It is our job 
to fight to preserve our way of life 
but also to use our gifts to speak 
up for those who cannot speak for 
themselves. 

Ly Tinh Bang Nathan

Youth .....
Thinking about 

Viet Nam

Journey to 
Freedom Day

Lý Tịnh Bang Nathan and Senetor Ngô Thanh Hải



Kỷ niệm 40 năm Thành Lập 317

JOURNEY TO FREEDOM DAY ACT
Office of the Honourable Senator Thanh Hai Ngo

SENATE SÉNAT

CANADA

T H E  F R E E
V I E T N A M E S E
C O M M U N I T Y

V i e t s B e yondBo rde r s

The Golden Flag with 3 Red Stripes is the historical �ag of 
Vietnam. It represents the Vietnamese people from all three 
North, Central and South regions, sharing the same blood 
lines of "Lac Hong" over the past 4,000 years.

It is honored by Canada and many countries as the HERITAGE 
AND FREEDOM FLAG, representing the Vietnamese communi-
ties across Canada and the World.

The Senate Bill S-219 was nationally assented to a Canadian 
Law in the Parliament of Canada on April 23rd, 2015 recogniz-
ing the "JOURNEY TO FREEDOM DAY " on every future April 
30th days in Canada, to commemorate the exodus of the Viet-
namese-Canadian refugees in search of Freedom.

The Vietnamese Canadian community collectively is part of 
the Global  Free Vietnamese community, has and will contin-
ue to stand and speak for HUMAN RIGHTS, FREEDOM AND 
DEMOCRACY in Vietnam and across the globe.

THE VIETNAMESE CANADIAN COMMUNITY
WITH THE HERITAGE AND FREEDOM FLAG
THE VIETNAMESE CANADIAN COMMUNITY
WITH THE HERITAGE AND FREEDOM FLAG

April 30th, 1975 marked the "DARKEST" day  when the 
communist invaded Saigon and South Vietnam, forcing 
unprecedented waves upon waves of Viet refugees in leaky 
boats against horrifying high seas or through treacherous 
forests on foot. Millions of Vietnamese chose to face almost 
certain death, rather than an oppressive existence under a 
totalitarian communist regime in which human rights, 
freedom and democracy are meaningless.

The Vietnamese refugees  were received by nations and 
global communities with open welcoming arms. Similar to 
other Viet global populations, the Vietnamese-Canadian 
communities were born, challenged and matured into 
productive forces enriching the multicultural fabric of 
Canadian societies. The Vietnamese-Canadian communities 
across Canada, and in fact the globe, are �rmly rooted in 
their refugee history.
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Carolyn Tran
Hometown: London, Ontario
Current position: Student in 
Medical Science and Piano 
at Western University

“This internship provided 
a unique experience in 
which I was able to meet 
parliamentarians and 
connect with my Vietnamese 
heritage. Having been 
raised in a small town, I did 
not have a chance to explore 
my background or make 
acquaintance with people 
who were so openly proud 
of their Vietnamese culture. 
Working on the Human 
Rights Report deepened 
my understanding of my 
family’s history through 
Vietnam”

Benjamin Ngo
Hometown: Vancouver, British 
Columbia
Current position: Student in 
English Literature and Political 
Science at the University of British 
Columbia

“I got involved in this internship 
because I wanted to learn more 
about my family and country’s 
history. I am happy that I was able 
to do all of that while at the same 
time moving forward from these 
issues of the past and tackling the 
challenges of today.”

Judy Dang
Hometown: Ottawa, Ontario
Current position: Student in 
Political Science at Carleton 
University

“Although I was born and raised in 
Canada, the wounds of the Vietnam 
War were still fresh throughout my 
childhood. They were embodied 
through every sacrifice that my 
mother had made as she built a 
new life in Canada. I am extremely 
grateful to work at Parliament Hill 
and fulfill the bright future that 
she had envisioned for my family. 
It has been incredibly meaningful 
experience and this project has 
allowed me to develop an even 
greater understanding of Vietnam’s 

Youth 
------

Thinking about 
Viet Nam

Internship - Senetor 
Hai Ngo’s Office
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Quang Tran
Hometown: Montreal, Quebec
Current position: Student in 3D 
animation and Image processing

Thương cho thân phận lưu vong 
của Ba Mẹ.
“Learning about the journey of 
Boat People and the hardship of 
Vietnamese refugees amplified the 
visceral connection I share with 
my parents. In this way, I am truly 
proud of our team of interns for 
having entirely conceived the 2018-
19 Human Rights Report. It is the 
culmination of our extensive work 
and shared effort to bring to life a 
lasting insight on the dire situation 
of Vietnam.”

Dessa Nguyen

Hometown: Calgary, Alberta
Current Position: Articling student 
at Dentons Canada LLP

“There is something uniquely 
special and bonding as secondary 
generation Vietnamese diaspora 
– where, although we come from 
different walks of life, we share a 
rich heritage as well as optimistic 
visions for Vietnamese at home and 
abroad.”

 

Thuy-Dan Dang
Intern Year: 2015
Hometown: Kingston, Ontario
Current Position: Law Student at 
University of Ottawa

“My internship with Senator Thanh 
Hai Ngo’s office was exceptional. 
As a law student, it was important 
to me that I spend my summer 
after first year learning about how 
our government works, from the 
legislative process, to Senate and 
House of Commons committee 
meetings. Senator Ngo’s internship 
offered me all of this and much 
more. I would definitely recommend 
this internship to other students, 
especially those who are interested 
in Canadian law and/or politics!
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      I HAVE CRIED
I began to cry on coming into this world here,

When life received me, anyhow for joy or for fear;
And thenceforth a small shape, this, has through skips

Grown up out of Mom’s sweet milk and scented lips.
 

I wept witnessing my Mom so poor and miserable
While my Dad was doing his soldier’s duty venerable.

Her sense of sacrifice she kept her heart warm to arouse,
Bringing up their kids and also catering to her spouse.

I then had to moan when my Mom passed away
As the enemy came to hamlets destroy and people slay,

The insensible bullets and shells to human bodies sever:
How she writhed in agony to part from us for ever.

I also sobbed that night, defeated by the hostile drive,
Of the broken April thirtieth, nineteen seventy five.
The frail boats crossed the windy and wavy ocean

To carry those souls with resentment-filled emotion.

I again mourned for my brother who deceased
In the Central Region’s prison, ill-treated like a beast; 

Over ten odd years his belief had become perpetuation, 
Thus had not been shaken by the adverse situation.

I have lamented seeing our homeland distressed,
Each place-name a majestic feat – They are so blessed.

Thru many generations our ancestors’ proud display
Now remains, alas! if not decline, mere decay!

have bewailed all my adrift life – For them, for you,
I have cried for my compatriots and for myself too.
Deaths and grief aim at our people’s heart to rend,
In this poor plight I might continue to cry without 

end.

DƯ THỊ DIỄM BUỒN                  
Translation by THANH-THANH

Quote:
I believe our flag is more than just 
cloth and ink. It is a universally 
recognized symbol that stands for 
liberty, and freedom. It is the history 
of our nation, and it's marked by the 
blood of those who died defending it.
John Thune

Patriotism is the secret resource of a 
successful society.
Michael Ignatieff
Loyalty to the country always. 
Loyalty to the government when it 
deserves it.
Mark Twain 

He who wishes to serve his country 
must have not only the power to 
think, but the will to act.
Plato 

Ask not what your country can do for 
you, ask what you can do for your 
country

The patriot’s blood is the seed of 
Freedom’s tree.
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Yến Thẩm
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Liên Hội Người Việt Canada xin chân thành cảm tạ tất cả các đóng góp từ 
tinh thần tới vật chất của tất cả quý vị trong 40 năm qua. Đặc biệt trong dịp 
mừng 40 năm thành lập, chúng tôi cảm tạ:

Hội Người Việt Calgary ($500)
Hội Người Việt Saskatoon ($100)
Hội Người Việt Sherbrooke ($100)
Ông Bà Bác Sĩ Đào Bá Ngọc ($200)
Dr Ngọc Nga và CDNVQG vùng Montréal ($300)
Anh chị Nguyễn Ngọc Duy Hân ($100)
Mui Bui Pharmacy ($200)
Các quảng cáo ủng hộ:
Ami Tea Restaurant Calgary
Phở Phương Calgary
Realtor Richard Châu Calgary
Cô Thẩm La Mỹ Yến Calgary
Nhà Hàng Huế Thương Calgary
Đài Truyền Hình CVNTV Canada
Báo Little Saigon News
Các đài truyền hình và các cơ quan truyền thông đã tài trợ, đăng tin, quảng 

cáo miễn phí....  

Chân thành cảm ơn 
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