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MINH ĐỨC HOÀI TRINH VÀ VĂN BÚT 

 

 
 

Minh Đức Hoài Trinh là người cầm bút có thể viết nhiều thể loại khác nhau. Làm thơ, viết 

văn, truyện dài, truyện ngắn, viết báo. 

 

Trước 30.4.1975, Minh Đức Hoài Trinh là hội viên Văn Bút Quốc Tế (International 

P.E.N) thuộc Trung Tâm Văn Bút Việt Nam (Cộng Hòa) ở Sài-Gòn. Sau 30.4.1975 chị 

định cư tại Pháp và gia nhập Trung tâm Văn Bút Pháp. 

Với tư cách này, Minh Đức Hoài Trinh đã tham dự Đại-hội Văn Bút Quốc Tế 

(International P.E.N Congress) kỳ 42 tổ chức tại Sydney (Úc) năm 1977. Tại đây chị đã 

lên tiếng tố cáo chính sách đàn áp của CSVN đối với văn nghệ sĩ Miền Nam Việt Nam, và 

đã khởi đầu một cuộc vận động để thành lập một Trung Tâm Văn Bút cho những người 

cầm bút Việt Nam lưu vong. 

Năm sau, 1978, tại Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 43 ở Stockhom, Thụy Điển, Minh Đức 

Hoài Trinh đã nạp đơn xin lập Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại với danh sách 20 

hội viên (số hội viên tối thiểu theo đòi hỏi của Điều Lệ VBQT). Đại Hội Đồng bỏ phiếu: 

thuận và chống ngang nhau với 23 phiếu. Tổng Thư Ký  VBQT Alexandre Blokh, dù ủng 

hộ đơn gia nhập của Việt Nam nhưng đã bỏ phiếu trắng vì không muốn lá phiếu của ông 

làm thay đổi quyết định của Đại Hội Đồng. 

Nỗ lực vận động của Minh Đức Hoài Trinh đã thành công một năm sau, 1979, tại Đại Hội 

VBQT kỳ 44 ở Rio de Janeiro, Brazil, khi Đại Hội Đồng bỏ phiếu chấp chuận 25/12 để 

thành lập Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (Vietnamese Abroad P.E.N Center). 
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Có thể nói đây là một kỳ công mà ngoài Minh Đức Hoài Trinh không ai khác có thể làm 

được với thực tế chính trị lúc ấy khi Chiến tranh Việt Nam vừa chấm dứt được vài năm, 

thế giới đang thở một hơi nhẹ nhõm, đa số các nước có chân trong Văn Bút Quốc Tế mang 

tâm trạng hèn nhát không muốn làm mất lòng kẻ chiến thắng từng được họ coi như những 

nhà “giải phóng”. Minh Đức Hoài Trinh đã khôn khéo thuyết phục được sự ủng hộ của 

ông Tổng Thư Ký VBQT Alexandre Blokh, và vận động lôi kéo được một số đại biểu hết 

lòng yểm trợ, lên tiếng phát biểu đồng thuận trước Đại Hội Đồng, nhưng quan trọng nhất 

vẫn là những lời kêu gọi tha thiết của chị với những bằng chứng cụ thể về việc các người 

cầm bút Việt Nam đang bị ngược đãi và đày ải trong nhà tù. 

Thành công của Minh Đức Hoài Trinh tại Văn Bút Quốc Tế lúc ấy làm giới cầm bút người 

Việt tị tạn rất phấn khởi, nhất là tại Pháp. Khi trở về Paris, chị đã được các sinh viên và 

nhà văn, trí thức đón tiếp trong không khí mừng vui và cảm động. 

Có ai tự hỏi do mãnh lực nào người nữ sĩ mảnh mai yếu đuối ấy, sau khi nước mất nhà tan, 

vừa đặt chân lên đất định cư mới, trong lúc mọi người đang lo gây dựng lại đời sống của 

chính mình thì Minh Đức Hoài Trinh đã dành tất cả tâm trí và thì giờ, sức lực, để lo cứu 

những đồng nghiệp đang gặp nạn ở quê nhà? Đó chính là nét đẹp và cao quý  nhất trong 

đời sống của Minh Đức Hoài Trinh. Có thể nói không nhờ Minh Đức Hoài Trinh thì 

không bao giờ có cái gọi là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 

…..(Trích) 

Sơn Tùng – Virgina 

 
Nguồn: https://minhduchoaitrinh.wordpress.com/2018/05/24/minh-duc-hoai-trinh-va-van-but/ 

 

www.vietnamvanhien.org 

 

https://minhduchoaitrinh.wordpress.com/2018/05/24/minh-duc-hoai-trinh-va-van-but/
http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.info/

