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Dallas, TX.- Gia đình
của Cựu Hải Quân Trung
Tá Trần Đình Trụ thông báo
cùng thân bằng quyến thuộc
và bằng hữu gần xa là Cựu
Hạm Trưởng tàu Việt Nam
Thương Tín đã ra khơi vĩnh
viễn ngày 16 tháng 07 năm
2019 tại Houston Texas –
Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi.
Ông là Cựu Hải Quân Trung
Tá Việt Nam Cộng Hòa và
là Cựu Tư Lệnh Phó Vùng
5 Duyên Hải, xuất thân
Khóa 8 Sĩ Quan Hải Quân
Nha Trang. Những chiến
hữu và thân hữu Houston có
hai ngày đến từ biệt ông tại
South Park Funeral Home
Main Chapel trong hai ngày
Thứ Bảy ngày 20-7-2019
từ 5:00 giờ chiều đến 9:00
giờ tối và Chúa Nhật ngày

21-7-2019 từ 9:00 giờ sáng
đến 2:00 giờ chiều. Sau đó
linh cữu sẽ chuyển về nhà
quàn Restland Dallas và sẽ
có một ngày thăm viếng vào
Thứ Năm ngày 26-7-2019

từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Tang lễ sẽ cử hành vào ngày
Thứ Sáu, 26 tháng 07 năm
2019.
Sự ra đi của Cựu Hải
Quân Trung Tá Trần Đình

Kính Anh Hậu
Khi chị Hậu gọi cho tôi
là gia đình muốn tôi nói đôi
lời tiễn biệt anh lần cuối,
tôi vô cùng cảm động vì
tôi biết chị tin tưởng trong
thời gian qua anh cùng tôi
đã đồng hành, chia sẻ với
nhau những sinh hoạt cộng
đồng nhất là thời gian anh
giữ chức vụ Chủ tịch Cộng
Đồng Người Việt Quốc Gia
Dallas. Bức tranh vân cẩu
của buổi ban đầu phải dấn
thân, vô tình đi vào sự tranh
chấp và trong tình thế chẳng
đặng đừng, anh ra gánh vác
công việc cộng đồng từ việc
nhỏ đến việc lớn. Áp lực từ
nhiều phía, bạn cũng như
thù trong công khai hay âm
thầm nhưng anh đã chịu
đựng vượt qua. Với anh cộng
đồng là trên hết như anh đã
nhiều lần tâm sự trong nước

mắt. Anh lo lắng nhiều thứ
từ thuế má, mái dột, bãi đậu
xe. Có những lúc anh thơ
thẩn một mình quanh quẩn
như ngôi nhà thứ hai của
anh khi màn đêm đã bắt đầu
xuống… Anh quên bữa cơm
chiều mà vợ con anh đang
chờ đợi ở nhà!
Kính Anh Hậu,
Những lời nói muộn
màng hôm nay, tôi biết anh
không nghe được như lần
thăm anh cuối cùng với anh
chị Tường, Jason Lý, Phong,
Ánh và Phú. Hình ảnh chị
Tường đưa từng miếng nhỏ
dưa hấu vào miệng anh
làm mọi người cảm động vì
thấy trong mắt anh ẩn hiện
một niềm hy vọng. Nhưng
ai cũng biết ngày anh ra đi
không còn xa trong lòng ai
cũng xót xa đau đớn. Trong

cuộc đời vô thường, định
luật của tạo hóa: Sinh, lão,
bệnh, tử rồi mọi người sẽ
phải đi qua… Một ngày nào
đó chúng ta sẽ gặp nhau ở
một thế giới xa lạ mà chúng
ta chưa hề biết. Anh ra đi
trước rồi đến lượt chúng tôi,
những người đã từng thương
hay ghét anh. Khoảnh khắc
nữa đây xác thân của anh sẽ
trở về với cát bụi nhưng hình
ảnh của anh, những việc làm
của anh đã đóng góp cho tập
thể, cho Cộng Đồng Dallas
sẽ mãi mãi trong tâm tưởng
của tôi và mọi người.
Chúc anh lên đường bình
an trong cuộc hành trình
mới.
Xin chân thành chia buồn
cùng chị Hậu và tang quyến.
Thái Hóa Lộc

 Ông Thị Trưởng Garland Scott LeMay và bà Jennifer Nguyễn với đội tuyển vô địch Nam California
												
Mục Sư Nguyễn Hồng Phúc thích thú chụp hình chợ đêm 

Garland, TX.- Sau nhiều
năm mơ ước và nhiều tháng
chuẩn bị, lần đầu tiên Cộng
Đồng Người Việt Quốc Gia
Dallas tổ chức Giải Túc Cầu
Hè 2019 như một con thuyền
ra khơi với một người thuyền
trưởng chưa có kinh nghiệm
hải hành. Trong suốt hai ngày
Thứ Bảy ngày 13 và Chủ
Nhật ngày 14 tháng 7 năm
2019 tại sân vận động Winter
Park, 1330 Spring Creek
Dr., Garland, Texas 75040,
ban tổ chức đã phải vật lộn
nhiều thử thách để bảo đảm
cho cuộc tranh giải được chu
toàn.
Chương trình tổ chức buổi

chợ đêm bắt đầu chiều hôm
trước, thứ Sáu ngày 12 tháng
07 năm 2019 và tiếp theo
ngày hôm sau cũng là trắc
nghiệm đầu tiên không ngoài
mục đích tạo cơ hội người
ở xa đến và đồng hương địa
phương gặp nhau trong một
không khí cởi mở, giải trí vui
vẻ. Ngoài dự liệu của ban tổ
chức mong đợi, đồng hương
đã hưởng ứng một cách bất
ngờ với hơn một ngàn người
tham dự trong cả hai đêm với
khí hậu dễ chịu của mùa hè
Dallas. Các gian hàng ẩm
thực không được chuẩn bị
và dự trù cho số người tham
dự nên thiếu hẳn những món

ngon vật lạ gây ấn tượng cho
khách chiếu cố. Về phần văn
nghệ đã góp phần làm cho
không khí của chợ đêm thêm
vui nhộn và hào hứng…
THỜI GIAN TRANH
TÀI GIỮA CÁC ĐỘI
Cuộc tranh giải túc cầu
đầu tiên do Cộng Đồng
Người Việt Quốc Gia Dallas
tổ chức đã kêu gọi tất cả 17
đội tham gia từ các nơi và địa
phương Dallas-Fort Worth.
Lịch trình tranh giải tùy vào
hạng tuổi: từ 18 tuổi đến 40
tuổi và từ 40 tuổi trở lên.
Chương trình khai mạc cho
cuộc tranh giải được tổ chức
tại Winter Park với sự hiện

diện của Thị Trưởng Garland,
Commisioner thành phố
Dallas, đại diện thành phố
Richardson, đại diện Cảnh
Sát và Sở Cứu Hỏa thành phố
Garland. Bà Jennifer Nguyễn
là người đã đóng góp rất
nhiều để Cộng Đồng Người
Việt Quốc Gia Dallas có điều
kiện tổ chức giải túc cầu hè
Dallas năm nay; bà không
được khỏe nhưng đã cố gắng
hiện diện trong lễ khai mạc
và trao giải.
Sau nghi thức khai mạc,
anh Jason Lý Chủ tịch Cộng
Đồng Dallas cũng là trưởng
ban tổ chức giải túc cầu hè
năm nay tuyên bố khai mạc.

Anh Jimmy người phụ trách
kỹ thuật tổ chức cho các đội
bốc thăm và cuộc tranh giải
chính thức bắt đầu.
Bốn đội còn lại cho vòng
chung kết:
Đội 40 tuổi trở lên là đội
Dallas và đội Virginia – Tuổi
18 trở lên là đội Houston và
đội Nam California.
Đội tuyển Dallas trung
niên tuổi trên 40 tuổi đã
thắng đội Virginia qua giải
quyết đá 5 quả phạt đền ới tỷ
số 5/4 khít khao.
Cùng một lúc hai đội
Nam California và Houston
tranh giải quán quân giải 18
tuổi. Đội Nam California đã

đá bại đội Houston với tỷ số
4-0 và đoạt chức vô địch một
cách xứng đáng.
Trong buổi lễ phát
giải thật hào hứng và cảm
động với sự hiện diện của
Thị Trưởng Garland Scott
LeMay, bà Jennifer Nguyễn
và một số mạnh thường quân
hiện diện. Dù thắng hay thua
theo nhận xét chung của các
đội tham dự là ban tổ chức rất
chu đáo và sự nhiệt tình ủng
hộ của thành phố Garland
với sự quan tâm của ông Thị
Trưởng Scott LeMay và bà
Chủ tịch Tổ chức Đa Văn
Hóa Jennifer Nguyễn.
Kim Dinh
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Sau một thời gian dài những bài viết về “Cuộc Đời Linh Linh Mục của Linh mục Augustine Nguyễn Huy Tưởng” đã có một vài phản hồi dù
dưới hình thức âm thầm, tiêu cực và không trực tiếp chia sẻ công khai để cùng tìm về một SỰ THẬT LỊCH SỬ về một giáo xứ đã đem oan nghiệt
cho một người đã sáng lập - khai phá vì không công bằng - thiếu sáng suốt của giáo phận Dallas và sự mưu toan chiếm đoạt công lao người
xây dựng của phe nhóm lúc bấy giờ! Sự thật đem lại niềm tin từ sự tha thứ. Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan từng nói: “Tin tưởng nhưng
phải kiểm chứng và đừng e ngại nhìn nhận sự thật…” (Trust but verify; watch closely and don’t be afraid to see what you see)…
“XỨ VẠN ĐẠI, CHA NHẤT
THỜI”
Câu “Xứ Vạn Đại, Cha Nhất
Thời” là một câu trong lá thư của
ông Lê Triều gửi cho ông Trần Văn
Chính – Ca Đoàn Trinh Vương của
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,
ngày 1 tháng 11 năm 1998.
Anh Chính không thân mà mến,
Bao nhiêu lần thấy anh xuất
hiện đâu đó, nhưng thấy vậy rồi
lãng quên thường tình. Và lần này
thấy anh, nghe anh nói, anh hát với
cây đàn, hài hòa bản “Ơn nghĩa
sinh thành” trong bữa ăn mừng sinh
nhật Cha Tưởng. Anh đã làm cho
Cha Con nước mắt lưng tròng, già
cũng như trẻ, nhất là phía các bà thì
ròng ròng chảy. Nước mắt thương
Cha, thương Giáo Xứ, thương
anh, thương tôi, thương cho những
người con có hiếu hay thương cho
đứa phản bội! Xưa Chúa Giêsu đã
đổ nước mắt Ngài rửa chân cho
Guida, một trong mười hai tong
đồ được Chúa tin dùng làm quản
lý, phản bội Ngài. Anh nói anh đạo
mới theo mà đức tin anh vững vàng
như thế, đáng được làm gương cho
mọi người. Tôi thành thật nể phục
anh. Còn tôi thì sao? Một “tân
tong” 4,5 đời chi đó, có cụ Tổ được
phong Thánh Tử Đạo trong 117 vị
nữa đó, mà qua biến cố 6 tháng 9
năm 1998 (GX. ĐMHCG),tôi thuộc
giáo xứ này mà tinh thần lung lay
không ít. Nhiều người là giáo dân,
ngoại đạo, trong cộng đoàn, ngoài
cộng đoàn cũng có, trực tiếp hoặc
qua điện thoại đã tới tấp đặt cho tôi
nhiều câu hỏi
-Các Cha mà cũng dối trá sao?
-Đã là Đức Cha mà cũng sai lầm
sao?
-Đạo Công giáo cũng có bè phai
sao?
-Đạo Công giáo mà cũng quyền
lực, ức hiếp sao? v.v…
Có người lại ác miệng ác mồm
bảo rằng: Công giáo mà như vậy,
thì thôi trất, bỏ đạo mà tìm cái đạo
nào có thờ Chúa mà theo. Miễn
sao sống công chính thì được Chúa
chúc phúc, chứ không chỉ có đạo
Công giáo mới lên Thiên Đàng”.
Tôi không biết phải trả lời sao với
họ cho thuận lý, thuận tình, đành
phải trả lời một cách vô thưởng
vô phạt là “Giáo hội không sai
lầm. Nhưng con người, thì sai lầm,
nếu ai không có ơn Chúa. Người
có chức Thánh có khi tưởng mình
được ơn Chúa, cậy mình kiêu ngạo,
đầu cơ lợi dụng đầu cơ luật buộc
để làm càn theo bản tính mà không
theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh
Thần”. Thấy không trôi nhưng
cũng tạm ổn.
Tôi cứ phân vân mãi, chuyện
nghe thì quá nhiều, điều xấu nhiều
hơn điều tốt. Xấu cho Hội Thánh,
xấu cho người Công giáo Việt Nam,
đang cố tìm ra nguồn gốc, may đâu
tập tài liệu “Cần Chúa – Gần Cha?”
lại đến tay. Cái mà tôi cần nhất là
lệnh cách chức Cha Tưởng, bị tội gì,
oan ức như thế nào? Tôi không biết
tiếng Anh nên đọc và hiểu hết được
nội dung thật là vất vả, có nhiều từ
không có trong tự điển. Tuy nhiên
cũng bỏm bẻm hiểu được đôi chút.
Sau đó, nghiên cứu thêm các bài
báo, thư và các dữ kiện liên hệ. Rút
ra cái tốt, cái xấu, cái vừa vừa, cái
không tốt không xấu. Cái nào thối,
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cái nào hư, cái sâu ăn, cái mối gặm;
cái nào còn dùng được, cái vất bỏ,
cái bỏ bếp. Sắp xếp, so sánh riêng
ra từng nhóm và chắt lọc cân nhắc:
Ngoài các sự việc trong các thư
và thỉnh nguyện của cá nhân đoàn
thể cũng như Hội Đồng Mục Vụ
(HĐMV) và ý kiến kết luận Đức
Cha Dallas của ông Peter Lu trong
thư gửi linh mục Nghiêm ngày 2510-1998, tôi đã rút ra được trong
lệnh này cái thâm sâu của nó là:
-ÁC. Độc ác hơn cả Cộng Sản
Việt Nam đã hành xử với bọn mình
sau tháng 4 năm 1975.
-Đức Cha đã cắt khẩu Cha
Tưởng và đuổi Cha Tưởng ra khỏi
địa phận.
-Muốn ở lại Cộng Đoàn Chúa
Ba ngôi, thì không nhà, không đất,
không thực phẩm, không bảo hiểm
y tế sức khỏe, không có tất cả, còn
biểu Cộng Đoàn Chúa Ba Ngôi
nuôi. Đức Cha cũng biết rõ Cộng
đoàn này là những người tỵ nạn
mới qua Mỹ, họ lo cho bản thân gia
đình của họ còn chưa xuể, ngược
lại họ còn cậy nhờ đến Cha Tưởng
để dẫn họ đi đến các cơ quan xã hội,
chính quyền để xin nhà, xin việc,
xin food Stamp, xin Medicaid…
v.v… lại nhờ Ngài từng ký gạo,
chai nước mắm, lọ muối, bột ngọt,
túi áo quần cũ, vật dụng nhà bếp…
v.v… mà Ngài lặn lội mọi nơi ăn

mày từ các nhà hảo tâm. Hỏi thử
Tòa Giám Mục hay bản thân Đức
Cha đã cho người tỵ nạn Việt Nam
được những gì? Có chăng thì làm
ăn lương chứ không có làm không
công hoặc nhịn ăn bỏ tiền túi ra như
Cha Tưởng!
Cha Tưởng tội gì mà Đức Cha
trừng phạt quá tay như vậy? Tội
Cha Koss sờ sờ ra đó thì giấu nhẹm
hàng chục năm cho đến khi bị lôi
ra ánh sáng Tòa Giám Mục ngọng
trước pháp lý để rồi bán tống bán
tháo nhà thờ, bất động sản và gom
tiền của địa phận đem ra bồi thường
những cái … boys nhục nhã cho cả
Hội Thánh Công Giáo. Việt Nam
ta có câu “Của người thì thối của
đầu gối thì thơm” . Giải quyết Giải
quyết vấn đề theo cách “khi thái
quá lúc bất cập” âm mưu nào đây?
Cộng Đoàn Chúa Ba Ngôi (nay
đổi thành Đức Mẹ La Vang kể từ
ngày 15-8-1998) sẵn sàng mời và
đón nhận ngài, đói nghèo có nhau,
còn riêng tôi, tôi sẽ mời ngài cùng
tôi homeless khi đó rồi biết ai xấu
hổ!
Về Cha Hải, ngài là thế, tôi đã
làm việc với ngài một thời gian
trong khi ngài về thay thế Cha Trịnh
Đức Hòa đi du học Roma, nếu
không hiểu tính ngài thì bực mình.
Hãy nghĩ cho ngài với ý ngay lành.
Tuy ngài có học vấn cao ngoài đời,

ngài vào tu trễ. Có thể nhà Dòng
chuyên về Thừa Sai chứ không dạy
về Curé (Cha Sở). Các linh mục
Dòng Triều mới chuyên, nên ngài
không biết. Ngài vâng phục và làm
theo Bề Trên (Dòng và theo luật
Dòng qua kinh nghiệm tu học) mà
luật Dòng và sinh hoạt Dòng thì
không thích hợp cho một giáo xứ,
có chăng thì chỉ riêng một vài hội
đoàn nào đó thôi. Cái việc bất ổn
cách chức Cha Tưởng thì cũng là
ngài thi hành đúng lệnh Bề Trên mà
ngài đã vụng về, ngài không làm hết
ý của Bề Trên Dòng trong êm đềm
và tốt đẹp. Hãy thương ngài nhiều
hơn là giận. Ngài còn yếu trong
cuộc đời linh mục, mới ba năm làm
sao đầy đủ kinh nghiệm. Cờ đến tay
thì phải phất – bắt cóc bỏ đĩa. Tâm
trạng ngài rất khốn đốn, ngài rất sợ,
sợ giáo dân phản ứng vì hiểu lầm
ngài, sợ giáo xứ đổ bể, sợ Bề Trên
khiển phạt… Một mình phải chịu
hai sức ép: một từ Tòa Giám Mục,
một từ Bề Trên Nhà Dòng. Ngài đã
gồng mình và ngài đã nín thở làm
Chánh xứ thật, chánh xứ chính thức
chứ không phải là chánh xứ tạm
thời như lệnh Tòa Giám Mục chỉ
định. Bởi lẽ đó ngài đã vấp phạm
những sai lầm ban đầu trong việc
điều hành giáo xứ. Ngài nghe và
bắt chước Bề Trên của ngài, điều
hành giáo xứ một cách tùy tiện chứ

không nghiên cứu học hỏi và thực
hành các văn kiện không được chu
đáo. Có ai không sai lầm đâu, sai thì
sửa, sửa hoài cho đến khi hoàn hảo.
Thái độ, cử chỉ và hành động của
ngài đối với Cha Tưởng, HĐMV và
giáo dân có phù hợp với các sự việc
thì tạm thời chỉ cho đó là nghi vấn
trong thực tế.
Tôi có ý kiến đề nghị (trước khi
nêu ý kiến, xin anh đừng cho tôi
là ba phải hay bảy phải đó nghe!)
HĐMV phải đến với Cha Hải, đến
mãi, càng nhiều càng tốt. Đến để
gần gũi ngài, cộng tác với ngài,
giúp đỡ ngài, an ủi ngài và năng
cầu nguyện cho ngài. Một lần ngài
không tiếp, hai lần, ba lần, tiếp tục
làm sao cho cha con thương nhau,
san bằng hố sâu chia rẽ. Ban đầu
ngài và HĐMV đã để khoảng trống
nên kẻ dữ đã thừa cơ lọt vào khuấy
phá.
Theo qui chế của Hội Đồng
Giáo Xứ thì Văn Phòng Giáo Xứ
và Hội Đồng tài Chánh hoạt động
độc lập chứ không phải thống thuộc
giáo xứ mà trên là HĐMV. Họ cố
vấn và giúp HĐMV theo ngành
của họ. HĐMV giống như một
chính phủ mà các Hội Đoàn, Ủy
Ban là các Bộ trực thuộc Phủ Thủ
Tướng vậy. Ai nghĩ và làm khác là
sai lầm. Hiện nay Cha hải đã dùng
Văn Phòng Giáo Xứ, Hội Đồng
Tài Chánh và ngài tự đặt thêm Ban
Cố Vấn Tối Cao mà không dùng
HĐMV đã được bầu trước đây
chưa mãn nhiệm kỳ thì ngài đã sai,
vì ngài không biết. Ai đó đã cục bộ
cố vấn xúi ngài làm sai thì họ sẽ bị
tòa án lương tâm của họ xép phạt
họ. Không có tòa án nào nghiêm
khắc hơn tòa án lương tâm, nếu họ
còn đức tin, thì còn tòa án phán xét
của Thiên Chúa. Tiếc thay cho các
cụ cao niên, các thầy học cao đi làm
thầy thiên hạ mà không hiểu được
qui chế của Hội Đồng Giáo Xứ để
nhận làm cố vấn chi vậy,đảo lộn
trật tự của giáo xứ.
Việc thông báo trước giáo dân
trực tiếp hay bằng giấy tờ là việc
làm của HĐMV chứ không phải
Văn Phòng Giáo Xứ. Văn Phòng
Giáo Xứ thi hành yêu cầu của
HĐMV. Không thể “mày bằng tao,
ao bằng giếng” mạnh ai nấy làm,
không tôn ti trật tự là LOẠN.
Xưa có câu “Xứ Vạn Đại, Cha
Nhất Thời” Cha đến, Cha đi. Ở thì
thương, đi thì nhớ. Không có một
cha xứ nào ờ một xứ suốt đời. Theo
chu kỳ hai năm là chuẩn bị đổi đi
ngoại trừ trường hợp cá biệt. Cái
quyền của giáo xứ (luật bất thành
văn) xưa nay đã đem áp dụng nhiều
rồi. Cha ờ hay đi tùy theo giáo dân
hay Hội Đồng Giáo Xứ.
Cuối cùng, hãy đến với ngài,
hãy hát “Kinh Hòa Bình” HĐMV
và giáo dân hãy đến với Cha Hải,
nếu ngài cưỡng lại không chấp
nhận, cứ sa lầy vào những hành
động giật dây tham vọng cá nhân
và tập đoàn thì trước sau gì ngài
cũng rước nhận những hậu quả từ
nhiều phía, khi đó ngài chẳng còn
ai. Liêu đương kim Giám Mục còn
không để nâng đỡ ngài.
Chúc bình an
Lê Triều
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Lịch sử con tàu
Tàu Việt Nam Thương tín được
đóng năm 1956 do xưởng đóng tàu
của Ý hạ thủy với tên Pietro Canale
trọng tải 6.505 tấn. Năm 1962 hãng
Nouvelle Compagnie Havraise
Peninsulaire của Pháp mua lại và
đổi tên tàu thành Ville de DiegoSuarez 2. Được ba năm thì tàu
sang tên cho Panama, đặt là Sonia.
Năm 1968 hãng Việt Nam Hàng hải
Thương thuyền của Việt Nam Cộng
hoà mua lại dùng làm tàu vận tải và
lấy tên Việt Nam Thương tín I.
Các sự kiện liên quan đến tàu
VNTT kể từ ngày 30 tháng 4 năm
1975
Mật vụ chở vàng
Khi Sài Gòn thất thủ con tàu
nằm ở bến Bạch Đằng với mật vụ
của Tổng thống Việt Nam Cộng
hòa Dương Văn Minh giao cho để
dùng chở số vàng dự trữ ở Ngân
hàng Quốc gia Việt Nam rời Việt
Nam. Thống đốc Ngân hàng là Lê
Quang Uyển không chấp thuận nên
con tàu rời bến chỉ chở người chạy
loạn với khoảng hơn 650 người tìm
đường ra biển.
Trước đó không đầy 24 giờ,
Dương Văn Minh ký cho Nguyễn
Hữu Chung một Sự vụ lệnh đưa
chiếc tàu Việt Nam Thương Tín
đi, và một Sự vụ lệnh cho Nguyễn
Hữu Chung đến Ngân Hàng Quốc
Gia Việt Nam đưa một số vàng tồn
trữ ở Ngân hàng này xuống tàu Việt
Nam Thương Tín để khỏi lọt vào
tay Cộng Sản. Nguyễn Hữu Chung
đến Ngân Hàng Quốc Gia Việt
Nam định lấy vàng đem đi, Tiến Sĩ
Nguyễn Văn Hảo và Thống Đốc Lê
Quang Uyển nhất định không chịu
trao, vì muốn giữ lại trao cho VC
để lập công.
Bàn cãi nhau trong vòng 1
tiếng đồng hồ, Nguyễn Hữu Chung
không thuyết phục được Nguyễn
Văn Hảo và Lê Quang Uyển, nên
Nguyễn Hữu Chung phải lật đật
xuống tàu Việt Nam Thương Tín để
ra đi.
Trúng pháo
Khi tàu qua khu rừng Sát trên
sông Lòng Tảo gần 12 giờ trưa thì
bị trúng 3 trái pháo. Nhà văn Chu
Tử và một cháu bé không may bị tử
thương phải thủy táng ở cửa sông.
Ba ngày sau con tàu lết vào vịnh
Subic - Philippines, được sửa chữa
và chỉ lối đến Guam.
Tới Guam
Tháng Chín, 1975 tàu cặp bến
Apra, đảo Guam lãnh thổ của Mỹ.
Trong khi đó ở đảo có khoảng 1600
người tuy đã rời Việt Nam nhưng
nay nhất quyết trở về Việt Nam.
Ngoài ra có khoảng 100 người
khác sang đến Bắc Mỹ cũng xin
hồi hương. Chính phủ Mỹ cho
họ tự quyết định và chuyển họ về
Guam. Ngày 16 tháng 10, tàu Việt
Nam Thương Tín rời Guam, trực
chỉ Việt Nam với 1546 người tự
nguyện hồi hương trong số đó có
nhạc sĩ Trường Sa. Chỉ huy con tàu
là hải quân trung tá Trần Đình Trụ.
Về lại Việt Nam
Ngày 27 tháng 10 con tàu cập
bến Vũng Tàu nhưng bị điều ra
Nha Trang. Tất cả người trên tàu bị
bắt giam ở trại Đồng Tre, tỉnh Phú
Khánh.
Về phần con tàu thì tên Việt
Nam Thương tín bị bỏ và đổi tên
thành Vũng Tàu đến năm 1986 thì
tàu bị phế thải.
Năm 2007 chính phủ Mỹ cho
phép ai thuộc Quân lực Việt Nam
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175, tầu VNTT do thuyền trưởng
Trần Đình Trụ điều khiển rời
Guam, mang theo cộng 1652 người
trên tầu trong số này có khoảng 200
phụ nữ và trẻ em. Chỉ ít lâu sau, tầu
ra khỏi hải cảng và đổi đường về
hướng Tây, lên đường Việt Nam.
Chuyến hành trình diễn ra tốt
đẹp không có gì trục trặc. Biển
tương đối êm, máy móc hoạt
động tốt. Sau 5 ngày hải hành tức
21-10, đã bắt đầu tới eo biển San
Bernardino thuộc Phi Luật Tân.
Khi vào sâu trong eo, có chiến hạm
Hoa Kỳ đi theo để trợ giúp trong
trường hợp có trở ngại với chính
quyền Phi. Tới chiều ngày hôm sau,
tầu ra khỏi eo biển, bắt đầu hướng
về VN. Vừa ra tới biển chừng 10
hải lý thì gặp bão, biển động nên
một số hành khách bị say sóng,
nhưng chẳng bao lâu bão di chuyển
về hướng khác nên tầu không bị trở
ngại nhiều.
Sang ngày thứ 9 lênh đênh trên
biển, tầu đã tới gần bờ biển VN, chỉ
còn cách chừng 50 hải lý, lúc đó có
một phi cơ không tuần của HQ Hoa
Kỳ bay ngang xem có cần trợ giúp
gì không, nhưng tầu không cần gì
nên phi cơ bay đi. Lúc đó, nếu tầu

Cộng Hòa cũ theo tàu Việt Nam
Thương Tín về lại Việt Nam và bị
hơn 3 năm tù cải tạo có thể nộp đơn
xin tỵ nạn diện HO.

Vương Thế Tuấn & Trần Đỗ Cẩm,
Hồi ức của những người trên
con tàu Việt Nam Thương Tín

Trong bối cảnh rối loạn của
những ngày cuối tháng 4/75 thì sự
ra đi của Hạm Đội HQVN là một
cuộc di tản hoàn hảo đã làm HQVN
hãnh diện. Nhưng bên cạnh những
hạnh phúc tột cùng của những
người ra đi được đầy đủ gia đình
thì bên cạnh đó là nỗi bất hạnh
không tả xiết của một số các Hạm
Trưởng và các Thủy Thủ Đoàn đã
không đem được gia đình vợ con
mặc dù họ đã chu toàn nhiệm vụ
thật xuất sắc trong chuyến hải hành
cuối cùng.
Do đó khi viết về Hạm Đội ra
khơi chúng ta không thể nào bỏ qua
chiếc Thương Thuyền Việt Nam
Thương Tín vì thủy thủ đoàn của
con tàu định mệnh này được thành
hình từ các Hạm Trưởng và Đoàn
Viên kém may mắn. Sau khi chính
phủ Hoa Kỳ đồng ý chọn chiếc tàu
VNTT làm phương tiện cho những
người muốn hồi hương. Vào trung
tuần tháng 8 năm 1975 trong số
200 cựu nhân viên HQ tại trại hồi
hương Asan. Cựu HQ Trung Tá
Trần Đình Trụ TLP/HQ/V5DH đã
được mọi người bầu làm Thuyền
Trưởng và một danh sách thủy thủ
đoàn được thành hình dựa theo các
ngành nghề của từng người. Anh
Trần đình Trụ K 8 HQNT đã từng
làm HT của nhiều chiến hạm: PGM,
LSSL-229, LSM -403, LST. Cuối
năm 1972 anh được chỉ định làm
Hạm Trưởng để nhận lãnh Tuần
Dương Hạm Ngô Quyền HQ 17
tại Philippines do Hoa Kỳ chuyển
giao. Chức vụ cuối cùng của anh là
TLP/HQ/V5DH. Đêm 29/4 trong
giờ hấp hối của Sài Gòn anh đã ra
đi từ BTL/HQ trên HQ 406. Khi tới
Guam vì kẹt gia đình anh đã xin hồi
hương bằng tàu VNTT. Phần tôi
vào đầu năm 1967 sau khi đi thực
tập Đệ Thất HĐ về tôi được thuyên
chuyển xuống chiếc HQ 229 cũng
là lúc anh Trụ rời chiến hạm để đảm
nhiệm một đơn vị trên bờ. Anh Trụ
là vị Hạm Trưởng đầu tiên của HQ
229 và tôi là Hạm Trưởng thứ 13
và cũng là Hạm Trưởng cuối cùng
của HQ 229. Như một định mệnh
chúng tôi đã trở thành TT và TP
của chiếc tàu hồi hương Việt Nam
Thương Tín (VNTT).
Để hiểu rõ câu chuyện, chúng ta
cần tìm hiểu lý lịch và những hoạt
động của tầu VNTT trong những
ngày cuối Tháng Tư Đen. Sau đó
sẽ đi sâu vào chi tiết về chuyến trở
về của con tầu định mệnh này.
Thương thuyền Việt Nam
Thương Tín 1, thường được gọi là
tầu Việt Nam Thương Tín (VNTT)
là chiếc tầu viễn dương đầu tiên của
Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) mua
lại năm 1968, thuộc Công Ty Việt
Nam Hàng Hải (VNHH – Vietnam
Marine Lines Co, Inc), Tổng Giám
Đốc VNHH là ông Dương Liên, trụ
sở ở đường Tôn Thất Đạm. VNHH
là một công ty đầu tư trực thuộc
ngân hàng VNTT; ngân hàng này
là phân bộ chuyên về thương vụ
của Ngân Hàng Trung Ương Quốc
Gia VN, bắt đầu hoạt động kể từ
tháng giêng năm 1956 với số vốn
200 triệu đồng trích từ ngân hàng
trung ương. Ngân hàng VNTT sau
phát triển thành ngân hàng ngoại
thương lớn nhất của VNCH, ông
Lê Tấn Lộc là Tổng Giám đốc cuối
cùng. Huy hiệu quen thuộc của
ngân hàng VNTT là trương mục

tiết kiệm “Con gà ấp trứng vàng”.
Tầu VNTT do công ty
Fincantieri của Ý đóng vào năm
1956 mang tên Pietro Canale. Năm
1962 hãng Nouvelle Compagnie
Havraise Peninsulaire của Pháp
mua lại và đổi tên tàu thành Ville
de Diego-Suarez 2 (tên của một hải
cảng nổi tiếng ở cực bắc của đảo
Madagascar). Được ba năm thì tầu
sang tên cho Panama, đặt là Sonia.
Năm 1968 hãng VNHH của VNCH
mua lại.
Tầu VNTT dài 148m, rộng
19m, vận tốc 14 hải lý, trọng tải
10965 tấn. Tầu được trang bị với
1 chân vịt, 1 máy chính 2 thì của
hãng FIAT, mạnh 5,500 mã lực, 3
máy phát điện.. Thủy thủ đoàn gồm
từ 42 đến 45 người với 14 Sĩ quan.
Vào năm 1975, Thuyền Trưởng
(Quan Tầu) tầu VNTT là ông Võ
Kiết Triệu, Thuyền Phó (Goòng)
là Dương Tấn Kim Sanh, Cơ Khí
Trưởng (Xếp Máy) là Phùng Văn
Gạt.
Tầu VNTT thường ghé Phi Luật
Tân chở đường (sugar) xuất cảng
sang Hoa Kỳ; chuyến về thường
chở sản phẩm nông nghiệp như
gạo, bắp, lúa mì … từ Hoa Kỳ chở
về Sài Gòn. Ngoài những chuyến
hải hành viễn dương, tầu VNTT
còn chạy đường cận duyên, chở
gạo ra các tỉnh miền Trung VN.
Vào hạ tuần tháng 2-75, tầu
VNTT ghé Phi Luật Tân và Nhật
Bản. Sau đó, trên đường đi Úc để
lấy sữa bột. Đần tháng 4, vì tình
hình chiến sự sôi động ở miền
Trung, thuyền trưởng Vỏ Kiết Triệu
xin cho VNTT trở về Việt Nam để

thủy thủ đoàn có dịp về đoàn tụ với
gia đình trong lúc tình thế sôi động
để lo cho thân nhân. Mãi 2 ngày sau
trong lúc chuẩn bị đón hoa tiêu để
dẫn vào cảng Sydney, VNTT nhận
được chỉ thị từ công ty phải trở về
Sài Gòn gấp, lúc đó là ngày 10-41975. Ngày 17 tháng Tư 1975 tầu
VNTT về đến Sài Gòn, cột vào
hai phao nổi bên ngoài kho 5 bên
Khánh Hội thuộc cảng Nhà Rồng.
Cho tới ngày 29-04 tình hình
nghiêm trọng, hàng trăm người đã
tụ tập đông đảo, mất trật tự ở các
bờ sông Bạch Đằng và Khánh Hội
nơi các tàu buôn còn đậu ở đó. Đêm
29/30-04, các chiến hạm Hải Quân
ra khơi. 8.00 giờ sáng ngày 3004, tầu rời phao 1 ngoài sông vào
cập bến kho 5 Khánh Hội. Thuyền
trưởng Võ Kiết Triệu rời tầu về đón
gia đình, trong lúc nhiều gia đình
có liên hệ với tầu VNTT đã chờ sẵn
ở kho 5 cùng với một số người may
mắn vào được bên trong cổng số 5
hối hả lên tàu.
Tổng Thống Dương văn Minh
ra lệnh buông súng lúc 10.00 giờ.
Khoảng gần trưa, trong khi chờ
đợi gia đình Thuyền Trưởng, một
số quân nhân trên tầu hối thúc và
áp lực thủy thủ đoàn phải rời bến
gấp. Lúc nầy tình hình đã rất hỗn
loạn, nhiều người chen lấn nhau lên
tầu nên phải chặt dây tách bến. Khi
tầu đã rời cầu, gia đình của thuyền
trưởng và thuyền phó cũng vừa đến,
nhưng tầu đã xa bờ nên bị bỏ lại, do
đó sĩ quan phụ tá (Dịch) Nguyễn
Nhứt Thống trở thành Quan Tầu
(thuyền trưởng) đưa tầu ra khơi.
Những gia đình có liên hệ với

VNTT đã chờ sẵn ở kho 5 để theo
VNTT1 sáng ngày 30-04-1975
gồm gia đình ông Nguyễn Nhứt
Thống, gia đình ông Dương Liên,
TGĐ Công Ty VNHH, ông Lê Tấn
Lộc TGĐ Ngân Hàng VNTT, ông
…Cơ, GĐ.. Ngân Hàng VNTT.
Trong số 750 hành khách có ông
cựu Bộ Trưởng Kinh Tế Châu Kim
Nhân, 1 Thẩm Phán, 1 Dân Biểu, 2
Hoa Tiêu tàu biển, 2 Bác Sĩ, nữ Ca
sĩ Phương Hoài Tâm, tất cả còn lại
là Quân, Nhân, Công, Cán các cấp
của VNCH trong số có 5 Đại Tá.
VNTT không có dự định di tản
gia đình hay ít ra là Thủy Thủ đoàn
không nghe hay nhận được chỉ thị
nào từ ban giám đốc. Nhưng vì
phi trường Tân Sơn Nhứt bị pháo
kích và hỗn loạn vào ngày chót,
máy bay không cất cánh được, quí
vị của VNTT và của VNHH đã
không được không vận, nên con tàu
VNTT1 là phương tiện cứu cánh
cuối cùng của quí vị đó và cũng là
cái may mắn cho số hành khách tức
thời của sáng ngày 30-04. Trong
khi đó, phần đông thủy thủ đoàn và
gia đình của họ không có cơ hội để
cùng di tản với VNTT.
Tầu vừa qua khỏi cầu Tân
Thuận thì bị B 40 bắn từ phía Thủ
Thiêm làm lủng một lổ dưới mặt
nước. Khi đến Nhà Bè, tầu bị bắn
lần thứ 2 cũng từ phía bên trái,
nhưng không tổn thương nhân
mạng. Vừa qua khỏi Nhà Bè, tầu lại
bị bắn lần thứ 3 bằng thượng liên
bắn thẳng vào đài chỉ huy nơi một
số hành khách đang ngồi núp phía
dưới làm cho nhà văn Chu Tử và
một em bé tử thương và 20 người
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khác bị thương. Sau đó VNTT tăng
máy tối đa, ra khỏi sông Sài Gòn,
tới Vũng Tàu.
Trên đường tới gặp chiến hạm
Hoa Kỳ thuộc Hạm Đội 7 ngoài hải
phận quốc tế, một buổi lễ thủy táng
đơn sơ cho hai nạn nhân tử thương
đã diễn ra với sự hiện diện của đại
diện Thủy Thủ đoàn và hành khách
trên tàu. Dựa vào báo cáo của
Thuyền Trưởng về tình trạng của
VNTT, điều kiện an toàn của tầu và
hành khách, số người bị thương, số
lượng hành khách… Hạm Đội 7 chỉ
thị VNTT trực chỉ Subic Bay.
Sáng 03-05-1975, 10.00 giờ,
VNTT đến Subic Bay, Phi Luật
Tân. Số người bị thương được đưa
lên trại Subic Bay điều trị. Tầu
được tạm thời vá lỗ thủng ở vỏ tàu,
tiếp tế thực phẩm cần thiết và được
chỉ thị tiếp tục hành trình đến đảo
Guam. Tầu đến Guam ngày 0905-1975, cập bến lúc 16.00 giờ để
chuyển số hành khách lên trại tị nạn
ASAN, rồi trở ra neo trong vịnh.
Gia đình của thủy thủ đoàn và các
nhân viên quản trị của VNHH được
phép ở lại trên tàu cho đến khi có
chỉ thị mới của nhà chức trách trại
ASAN.
Tầu VNTT là chiếc đầu tiên di
tản đến Guam. Những ngày sau đó,
có tầu Tân Nam Việt đến ngày 1505-1975, tầu Trường Hải và HQ
500 ngày 22-05-1975, tàu Đồng
Nai và Đại Dương ngày 23-051975.
Ngày 12-07-1975, thủy thủ
đoàn còn lại trên tầu được lệnh
rời khỏi VNTT, nhập trại ASAN
để làm thủ tục di cư đến Canada.
Ngày 21-07-1975, nhóm thủy thủ
đoàn rời trại ASAN Guam, lên máy
bay qua trại Pendleton, California
để làm thủ tục khám sức khỏe và
visa vào Canada, ngoại trừ một số
ở lại California, bắt đầu cuộc sống
mới nơi xứ lạ quê người!
Cuối tháng 10, 1975, chính phủ
Hoa Kỳ đã dùng VNTT để đưa
1600 người đòi trở về Việt Nam.
Thế là chúng tôi mãi mãi không
còn gặp lại VNTT1 nữa.
Sau này, thuyền trưởng Võ Kiết
Triệu và Xếp Máy Trần Văn Đúng
bị Việt Công bắt ra Nha Trang dẫn
tàu VNTT về Sài Gòn và đổi tên
Vũng Tàu và bị phế thải năm 1986.
Vào cuối tháng tư đen khoảng
130,000 dân tỵ nạn rời khỏi VN
bằng đường hàng không hay đường
biển. Ngoại trừ một số ít tới những
trại phụ như đảo Wake, đa số được
đưa đến Guam. Những người đầu
tiên được ở hotel hay apartment,
về sau ở trong những trại lính cũ
nhưng vẫn không đủ chỗ vì dân tỵ
nạn đến mỗi lúc một đông nên có
thêm những trại tỵ nạn như Asan và
nhất là ở “Tent City” Orote Point,
còn được gọi là Camp Rainbow
có dân số đông nhất đếm được tới
39,331 người. Nhờ được phỏng vấn
và di chuyển vào nội địa Hoa Kỳ
nhanh chóng, dần dần số người tỵ
nạn giảm đi rất nhiều.

Tới tháng 8-75 khi những hoạt
động của cơ quan di trú đóng cửa,
chỉ có văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn
LHQ hoạt động chỉ còn khoảng
5,000 người, trong số này có chừng
3,000 chưa chịu đi định cư, ghi
tên trở về VN, trong số này đa số
là quân nhân không mang theo
được gia đình. Họ được chuyển
tới 4 trại khác, tương đối tiện nghi
hơn là Black Construction, J&G,
Hawaiian và Barrigada. Những
người muốn về VN biểu tình, tuyệt
thực và đôi khi bạo động để gây áp
lực đòi hồi hương sớm.
Đại diện Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ
là thiếu tướng hồi hưu Herbert
sau nhiều lần tiếp xúc và thương
thuyết, đồng ý để những người
muốn hồi hương dùng tầu VNTT
đang đậu sẵn tại Guam làm phương
tiện. Cựu HQ/Trung Tá Trần Đình
Trụ được mọi người tín nhiệm làm
Thuyền Trưởng (Quan Tầu) đưa tầu
về VN, cựu HQ Thiếu Tá Nguyễn
Văn Phước (Khóa 15 SQHQ/NT)
trước là HT HQ 231 được chọn làm
Thuyền Phó (Goòng) và cựu HQ
Thiếu Tá Vương Tế Tuấn (Khóa
15 SQHQ/NT) trước là HT HQ
229 làm Dịch 1 (nói theo ngôn ngữ
HHTT) phụ trách hải hành. Anh
Trần Cao Khải là Xếp Máy. Cựu
HQ Thiếu Tá Phạm Ngọc Lộ (Khóa
12 SQHQ/NT) phụ trách tiếp liệu.
Thủy thủ đoàn tổng cộng khoảng
200 người được tuyển chọn trong
số những người muốn đi về.
Tầu dự trù chở khoảng 2,000
người. Phía Hoa Kỳ bỏ ra một nhân
khoản trên dưới 1 triệu đô la để tân
trang toàn diện con tầu và việc sửa
chữa sẽ do HQCX của Hoa Kỳ tại
Guam đảm trách. Công việc sửa
chữa tiến hành khả quan và nhanh
chóng với sự phụ giúp đắc lực của
thủy thủ đoàn tân lập. kể cả việc
thử máy đường trường 24 tiếng
đồng hồ chạy quanh đảo Guam.
Sau một thời gian dài chuẩn

bị và huấn luyện, tầu VNTT đã
sẵn sàng ra khơi trở về VN. Ngày
15-10-75, đúng 8 giờ sáng, hành
khách bắt đầu xuống và được sắp
xếp nơi ăn chốn ở, dự trù tới 5 giờ
sáng 16-10 mới hoàn tất cho gần
2,000 người. Trước khi xuống tầu,
mọi người đều được đưa qua phòng
riêng làm thủ tục xuất hành lần
cuối. Tại đây hành khách còn cơ
hội lần chót để quyết định về VN
hay đi Mỹ. Vào giờ chót có thêm
khoảng 30 người từ các trại tỵ nạn
ở Mỹ quá giang về VN.
Hải trình từ Guam về Việt
Nam dài khoảng 2,100 hải lý, nếu
tầu chạy trung bình 10 hải lý/giờ
(gút) thì mất chừng 10 ngày đêm.
Thuyền trưởng Trụ cẩn thận tính
thêm 10 ngày nữa đề phòng trục
trặc hay bão tố nên yêu cầu cung
cấp thực phẩm và nước ngọt cho
2,000 người trong 20 ngày. Thiếu
tướng Hebert vui vẻ chấp thuận và
còn cấp thêm 10 ngày nữa, tổng
cộng là 30 ngày lương thực và
nhiên liệu để dự trù trường hợp tầu
đã về tới hải phận Việt Nam, nhưng
đổi ý quay trở lại Guam.
Sáng 16-10 trước khi tầu rời
bến, có phái đoàn báo chí, truyền
thanh và truyền hình Hoa Kỳ tới
cầu tầu phỏng vấn. Lúc đó, một
đám đón gió trở cờ muốn lập công
với Việt Cộng đã treo hình Hồ Chí
Minh và cờ MTGPMN trên tầu,
nhưng vì sắp trở về VN nên đa số
phải nhịn nhục.
Khi mọi thủ tục xong xuôi, đúng
12 giờ trưa, thuyền trưởng Trụ họp
Ban Tham Mưu, ra lệnh khởi động
máy lúc 12 giờ 30 và nhiệm sở vận
chuyển lúc 12 giờ 45. Trước khi tầu
rời cầu, Thiếu Tướng Herbert và
ông Keely đại diện cho chính phủ
Hoa Kỳ mới đến từ Washington
tặng thuyền trưởng Trụ một bộ đồ
thuyền trưởng mới may rất đẹp,
nhưng ông từ chối.
Đúng 1 giờ chiều ngày 16-10-

đi thẳng sẽ tới Vũng Tầu vào ban
đêm bất tiện nên thuyền trưởng
Trụ cho đổi đường hơi chếch về
phương bắc hướng về Cam Ranh.
Tầu tiếp tục đi, tới khoảng 3 giờ
chiều đã bắt đầu lờ mờ thấy dẫy
núi bờ biển VN; tầu chỉ còn cách
bờ chừng 30 hải lý. Đến 8 giờ tối
tầu cách bờ biển Cam Ranh 12 hải
lý nhưng cũng không thấy bóng
dáng tầu bè HQ Việt Cộng. Sau đó
tầu đổi hướng xuôi Nam, đi dọc bờ
biển qua Phan Rang, Phan Thiết…
Tới khoảng 6 giờ sáng ngày 25-10
thấy đèn hải đăng Vũng Tầu. Tầu
vào vịnh Vũng Tầu, rồi sau đó thả
neo ở Bãi Trước lúc 8 giờ sáng.
Sau đây là phần kể lại của
thuyền phó Vương Thế Tuấn:
VNTT neo ở Vũng Tầu mấy
tiếng đồng hồ mà VC không hề hay
biết. Sau khi biết đây chính là chiếc
VNTT từ Guam về họ đã cho trực
thăng bay quanh chiếc VNTT đồng
thời cho chiếc Hộ Tống Hạm PCE
13 của ta để lại đã đánh đèn như
sau:
– How many people aboard on
your ship.
Chúng tôi trả lời bằng tiếng
Việt:
– Tàu chở 1,600 người hồi
hương
Sau đó họ không đánh quang
hiệu nữa và cho 3 chiếc SL 8 chạy
ra chiếc VNTT với vũ khí hòm sẵn
họ bắc loa hỏi:
– Thuyền trưởng là Mỹ hay Việt
Nam.
Khi biết là anh Trụ, họ nói mọi
người ở đâu ở đó không được đi
lại trên boong rồi cặp vào với một
trung đội súng ống sẵn sàng, leo
lên chiếc VNTT. Sau đó chúng
niêm phong lái và cầu thang lên đài
chỉ huy. Khi màn đêm vừa buông
xuống chúng ra lệnh cho thủy thủ
đoàn VNTT nhổ neo và đi theo

chiếc LS 8 dẫn đường nhưng không
cho biết là đi đâu. Sau 2 ngày hải
hành khi tới Cầu Đá Nha Trang
thì chúng ra lệnh cho chiếc VNTT
chạy vào thả neo tại đây.
Sau đó có một đoàn cán bộ từ
trong bờ ra dẫn đầu là tên Thiếu Tá
Thùy. Chúng họp với anh Trụ và
ban đại diện đồng thời yêu cầu anh
Trụ lập một danh sách gồm những
người nòng cốt của chiếc VNTT.
Những ngày kế tiếp chúng cho tàu
nhỏ ra chở mọi người vào bờ, kể
cả anh Trụ. Trên tàu chỉ còn lại 15
người gồm có: anh Phước TP, tôi
TP/HH anh Khải CKT, anh Hiệp
GL, anh Đẳng y tế và một số anh
phụ trách máy neo, đặc biệt có
2 anh Gòn ĐK và một anh CK là
nhân viên cơ hữu của chiếc VNTT.
Mỗi ngày chúng ra lệnh cho
nhóm chúng tôi nhổ neo chạy
xuống Cam Ranh rồi lại chạy về
Cầu Đá. Chúng tôi làm như vậy
trong suốt 2 tuần cuối cùng 15
người chúng tôi cũng được lệnh rời
tàu để lên bờ. Chúng chuyển chúng
tôi tới BCH/CSQG/V2 cũ của mình
để điều tra. Sau hơn 2 tháng chúng
chuyển chúng tôi đến Trại Xuân
Phước hay còn gọi là Z 30 để nhốt
tất cả chúng tôi là những người đã
trở về trên tàu VNTT. Trại này gồm
3 khu: A, B và C. Khu A là SQ, B là
HSQ và C là binh lính cùng một số
dân chính gồm phụ nữ, con nít. Cho
đến tháng 4/1977 tại khu A chúng
đã cho thanh lọc ra 120 người là
những SQ cấp tá, SQ CTCT, SQ
Cảnh Sát và An Ninh để chuyển ra
trại Cải Tạo Trung Ương số 3 Tân
Kỳ, Nghệ Tĩnh do công an quản
lý, đây là một nơi hoang vu rừng
thiêng nước độc chỉ cách biên giới
Lào-Việt khoảng 30 cây số. Đội 8
rau xanh của chúng tôi gồm anh
Trụ, các SQ cấp tá các quân binh
chủng đã về trên chiếc VNTT. Vì
chiến tranh biên giới phía Bắc với
TC nên giữa năm 1978 chúng đã
cho chuyển những trại giam ở biên
giới về sáp nhập với chúng tôi. Đây
là lần đầu tiên chúng tôi đã gặp lại
các bạn ngày xưa. Cho đến tháng 7
năm 1980 thì chúng chuyển chúng
tôi vào Nam trong đó có anh Trụ
vào trại Gia Trung Kontum. Tôi
đã không được chuyển vào Nam
nhưng đến đầu năm 1981 thì tôi
được thả về từ ngoài Bắc.
… Quả là một sự may mắn đã
đến với tôi khi được trả tự do vào
đúng lúc phong trào vượt biên đang
lên cao điểm tại Sài Gòn. Tôi không
thể ngờ cuộc đời hải nghiệp tưởng
đã lùi vào dĩ vãng nay lại có dịp
thi thố. Tôi đã bỏ hết công sức để
điều nghiên chuyến ra khơi sắp tới.
Do sự mầu nhiệm sau hơn 2 ngày
lênh đênh trên biển trong điều kiện
thời tiết khắc nghiệt. Chiếc ghe chở
207 người của chúng tôi đã được
thương thuyền Hoà Lan Nedlloyd
Dejima vớt ngoài khơi Côn Sơn
vào 9 am ngày July 3rd, 1981.
Riêng thuyền trưởng Trần Đình
Trụ được thả năm 1988,. Ông phải
trả giá bằng 13 năm tù khổ sai để
được gặp vợ con. Ông và gia đình
đến Hoa Kỳ vào ngày 12-12-1991
theo diện HO và định cư tại DallasFort Worth tiểu bang Texas.
Kinh qua hồi ký vừa kể ở trên,
quả mỗi người đều có một số phận
cho riêng mình. Khi còn trong tù
tôi nghĩ sẽ vùi thây nơi sương lam
chướng khí. Vậy mà kỳ diệu thay
tôi đã qua được, trong tù mãi 5 năm
sau mới biết tin ở ngoài đang vượt
biên như một ánh sáng cuối đường
hầm từ đó tôi đã nuôi hy vọng để
sống. Sau đó tôi và gia đình đã đến
được bờ bến Tự Do như đã nói ở
trên. Không riêng gì tôi mà sau
này tôi đã gặp lại rất nhiều anh em
của tầu VNTT tại Hoa Kỳ. Năm
2015 chúng tôi những người kém
may mắn của chiếc tầu VNTT đã
thực hiện một cuộc hội ngộ 40 năm
tại nam CA quy tụ được gần 200
người.
Xin cảm ơn nước Mỹ đã hai lần
cưu mang những anh em VNTT
chúng tôi.
San Jose April 16th ,2019
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Hạ viện Mỹ bỏ phiếu bác bỏ nghị quyết kêu gọi luận
tội TT Trump

Thân Hữu Garland Xin Chúc Mừng
Anh Chị TÔN THẤT ÁI
Sắp làm lễ Thành Hôn cho con là Út Nam

TÔN THẤT VĂN
Kết duyên cùng cô:

ERICKA FAITH PITTS
Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật
Ngày 28 tháng 07 năm 2019
Tại KAVA’I MARRIOTE RESORT
3610 Rice Street Lihue HAWAII 96766 USA
Chúng tôi xin chung vui cùng Anh Chị TỐN THẤT ÁI
CHÚC CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
▪ Ông bà Phan Văn Phúc ▪ Ông bà Lê Công Nhạc
▪ Ông bà Trần Ngọc Minh ▪ Ông bà Trần Văn Thạch
▪ Ông bà Lê Ngọc Khanh ▪ Ông bà Phan Việt
▪ Ông bà Nguyễn Trọng Tuấn ▪ Ông bà Hoàng Mỹ
▪ Ông bà Nguyễn Văn Diên ▪ Ông bà Phan Văn Đức
▪ Ông bà Nguyễn Thiện Dũng ▪ Bà Mai Anh

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát hôm thứ Tư (17/7) đã bỏ phiếu đa số đồng ý loại
bỏ nghị quyết kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump. Động thái nêu trên đến một ngày
sau khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết “lên án mạnh mẽ” “những dòng tweet phân
biệt chủng tộc” của ông Trump nhắm vào bốn chính trị gia đảng Dân chủ.(???)
Dân biểu Dân chủ Al Green là người bảo trợ và giới thiệu nghị quyết kêu gọi luận tội
Tổng thống Trump ra Hạ viện. Cuộc bỏ phiếu hôm 17/7 là lần thứ ba Dân biểu Al Green
thực hiện nỗ lực này sau hai lần trước thất bại.
Hạ viện cuối cùng đã thống nhất tán thành (332-95) loại bỏ biện pháp kêu gọi luận tội
Tổng thống Trump của Dân biểu Al Green. Tất cả dân biểu đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu
phản đối kêu gọi luận tội tổng thống Mỹ đương nhiệm.
Sau khi có kết quả bỏ phiếu từ Hạ viện, ôngTrump đã viết trên Twitter: “Hạ viện Mỹ vừa
mới bỏ phiếu áp đảo thống nhất kết liễu Nghị quyết Luận tội, 332-95-1.”
“Đây có lẽ là dự án vô lý và tốn thời gian nhất mà tôi từng phải làm. Việc luận tội Tổng
thống của quý vị – người đã đang lãnh đạo BÙNG NỔ kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử đất
nước ta, con số việc làm tốt nhất, giảm thuế lớn nhất, tái thiết quân đội và nhiều thứ khác
– bây giờ đã KẾT THÚC.”“Điều này không bao giờ nên lặp lại với một vị Tổng thống Mỹ
khác.”
Trong khi đó, sau khi Hạ viện bỏ phiếu, Dân biểu Al Green nói: “Có nhiều nỗi buồn đến
từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng đôi khi bạn phải đứng dậy.”
Trước đó, khi giới thiệu nghị quyết kêu gọi luận tội Tổng thống, ông Green dẫn ra những
bình luận của ông Trump chỉ trích bốn nữ dân biểu Dân chủ gần đây để thuyết phục Hạ viện
phê chuẩn biện pháp luận tội. Nghị quyết của ông Green cũng nói rằng ông Trump “không
phù hợp làm Tổng thống; không phù hợp đại diện cho các giá trị Mỹ như lịch thiệp và đạo
đức, tôn trọng và văn minh, trung thực và chu đáo, uy tín và liêm chính; không phù hợp để
bảo vệ những ý tưởng đã làm nước Mỹ vĩ đại; không phù hợp để bảo vệ tự do và công lý
cho tất cả.”
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một người thường xuyên chống Trump, đã bỏ phiếu
chống lại nghị quyết luận tội vị tổng thống đảng Cộng hòa này. Phát biểu với báo giới sau
cuộc bỏ phiếu, bà Pelosi nói rằng bà đang đợi có thêm bằng chứng
bổ sung từ 6 ủy ban Hạ viện đang điều tra ông Trump trước khi tiến tới nỗ lực loại bỏ
vị tỷ phú địa ốc khỏi nhiệm sở. “Đó là con đường nghiêm túc mà chúng tôi đang đi,”bà
Pelosi nói.

Tướng Mỹ quyết bảo đảm quyền tự do hàng hải ở
vùng Vịnh

Tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ, hôm 18/7 cho biết đang
thảo luận với các nước khác về quyền tự do hàng hải ở vùng Vịnh và sẽ “tích cực” nỗ lực
để tìm ra một giải pháp cho phép việc qua lại tự do, theo Reuters.
Hoa Kỳ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông trước mối đe dọa từ Iran
và đang kêu gọi các nước đồng minh bảo vệ các vùng biển chiến lược ngoài khơi Iran và
Yemen, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào tàu chở dầu ở vùng Vịnh trong những tháng qua.
Ông McKenzie đưa ra bình luận trên trước khi truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng
nước này đã giữ một tàu nước ngoài buôn lậu nhiêu liệu ở vùng Vịnh.
Theo Reuters, khi được hỏi rằng liệu Ảrập Xêút có đóng vai trò nào trong đề xuất liên
minh hàng hải quốc tế hay không, Thái tử nước này, ông Fahd, nói rằng liên minh sẽ tiếp
tục hộ tống các tàu ở Hồng Hải.
Chính quyền Washington và Riyadh đã công khai lên án Iran và các lực lượng nước này
ủng hộ gây ra các cuộc tấn công nhắm vào các tàu dầu. Tehran bác bỏ cáo buộc này.

TT Mỹ tiếp nạn nhân đàn áp tôn giáo Duy Ngô Nhĩ tại
Tòa Bạch Ốc
Trọng Thành

Hôm 17/07/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp các nạn nhân đàn áp tôn giáo từ
nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, trong đó có Trung Cộng, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Triều
Tiên, Iran hay Miến Điện. Một trong những gương mặt được truyền thông chú ý nhiều là cô
Jeweher Ilham, người Duy Ngô Nhĩ, cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi ở Tân Cương.
Cô Jeweher Ilham là con gái của ông Ilham Tohti, vốn là giáo sư kinh tế tại một đại học
ở Bắc Kinh và cũng là một nhà tranh đấu nhiệt huyết cho quyền của người Duy Ngô Nhĩ tại
Trung Cộng. Ông bị chính quyền Bắc Kinh kết án tù chung thân, năm 2014, với cáo buộc
tranh đấu cho Tân Cương độc lập với Trung Cộng. Bản án bị Hoa Kỳ và nhiều tổ chức quốc
tế cực lực lên án.
Theo các chuyên gia Hoa Kỳ và nhiều nhà hoạt động nhân quyền, hiện có ít nhất một
triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại các trại tập trung ở khu tự trị Tân Cương. Hôm
8/7, hơn 20 quốc gia gửi thư ngỏ đến Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, để gây áp
lực với Trung Cộng ngừng các đàn áp nhắm vào cộng đồng Duy Ngô Nhĩ. Hoa Kỳ không
ký vào lá thư ngỏ này. Dư luận đặt nhiều câu hỏi về lập trường của nước Mỹ trong hồ sơ
nhân quyền nóng bỏng này.
Trong số 27 vị khách mời đến Tòa Bạch Ốc, có bốn người từ Trung Cộng. Ngoài đại
diện người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, có một đại diện Pháp Luân Công, một đại diện Phật
Giáo Tây Tạng và một người theo đạo Thiên Chúa.

Lên án là không đủ
Về mặt chính thức, Hoa Kỳ đã trù tính một số biện pháp trừng phạt nhắm vào một số
quan chức địa phương Trung Cộng, trong đó có lãnh đạo đảng Cộng Sản vùng tự trị Tân
Cương Trần Toàn Quốc (Chen Quangguo). Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, chính
quyền Mỹ chưa thực thi, do lo ngại trả đũa từ Trung Cộng.
Ngày 5/7/2019, nhân 10 năm bạo lực tại Urumqi khiến gần 200 người chết, hơn 40
nghị sĩ lưỡng viện Quốc Hội Mỹ, thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, một lần nữa
kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ thực thi các trừng phạt nhắm vào các lãnh đạo vùng tự trị Tân
Cương. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio và dân biểu đảng Dân Chủ Jim McGovern,
hai đồng chủ tịch Ủy ban lưỡng đảng của Quốc Hội Mỹ về Trung Quốc (CongressionalExecutive Commission on China - CECC) nhấn mạnh : Việc lên án mạnh mẽ là cần thiết,
nhưng không đủ, bởi mức độ đàn áp hiện nay là rất lớn.

Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35

Hôm 17-7, Mỹ cho biết họ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình tiêm kích tàng hình
F-35, động thái được chờ đợi từ lâu sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của
Nga.
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần, bà Ellen Lord,
tuyên bố Washington và các đối tác đã đình chỉ Ankara và khởi động quá trình chính thức
loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35. Theo quan chức này, việc chuyển chuỗi cung ứng
đối với F-35 sẽ khiến Mỹ tốn từ 500-600 triệu USD chi phí kỹ thuật không định kỳ.
"Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất hơn 900 bộ phận của F-35. Chuỗi cung ứng sẽ chuyển từ Thổ Nhĩ
Kỳ sang các nhà máy chủ yếu nằm ở Mỹ sau khi các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi
chương trình. Chắc chắn họ sẽ tiếc nuối vì mất việc làm và cơ hội kinh tế trong tương lai
bởi quyết định (mua S-400)" – bà Lord nói.
Tòa Bạch Ốc trong một tuyên bố hôm 17-7 cũng nhấn mạnh F-35 không thể cùng tồn
tại với một nền tảng thu thập thông tin tình báo của Nga, được sử dụng để tìm hiểu các khả
năng tiên tiến của nó.
Người phát ngôn của Tập đoàn Lockheed Martin - chịu trách nhiệm chế tạo F-35,
Carolyn Nelson, nói: "Trong vài tháng qua, chúng tôi đã tìm các nguồn cung cấp thay thế ở
Mỹ để nhanh chóng điều chỉnh vì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không còn tham gia chương trình".
Ngũ Giác Đài đã lên kế hoạch loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, bao gồm tạm
dừng huấn luyện cho các phi công Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Lord thông báo tất cả phi công và nhân
viên quân sự tham gia khóa đào tạo F-35 của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến rời đi vào ngày 31-7.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng hành động trên của Mỹ là không công bằng và có
thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. "Chúng tôi đề nghị Mỹ thay đổi quyết định sai
lầm có thể gây ra những vết thương không thể khắc phục trong quan hệ chiến lược" – Bộ
này kêu gọi.
Trước đó, Washington cấm bán 100 tiêm kích F-35 cho Ankara, dự kiến bàn giao đến
năm 2020. Mỹ đang xem xét mở rộng doanh số F-35 cho 5 quốc gia khác, bao gồm Romania,
Hy Lạp và Ba Lan.
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách David Trachtenberg lưu ý rằng Mỹ
vẫn coi trọng mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và phản ứng trên chỉ là "phản ứng cụ thể đối với
một hành động cụ thể".
Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

Washington hy vọng tiếp tục đối thoại dù Bình
Nhưỡng lại đe dọa
Tú Anh

Hôm 16/07/2019, sau khi Bắc Hàn đe dọa thử hạt nhân nếu Mỹ-Hàn tập trận chung vào
tháng 8/2019, Washington tỏ thái độ lạc quan, hy vọng hai bên sẽ tiếp tục đối thoại theo
«thỏa thuận» Trump-Kim tại Hà Nội.
Hôm qua, một phát ngôn viên không được nêu tên của bộ Ngoại Giao Bắc Hàn gián tiếp
khuyến cáo Hoa Kỳ là nếu Mỹ-Hàn tổ chức cuộc tập trận chung vào tháng 8 như thông báo,
Bình Nhưỡng có thể xét lại cam kết « tại Singapore » tạm ngưng thử nghiệm hạt nhân để
thương lượng.
Đây là lần đầu tiên Bắc Hànn đề cập đến đàm phán hạt nhân từ sau cuộc gặp gỡ Donald
Trump-Kim Jong Un tại Bàn Môn Điếm hồi tháng 6. Sau nhiều tháng căng thẳng, từ sau
thượng đỉnh Hà Nội, được mô tả là thất bại ngoại giao của Bắc Triều Tiên, Mỹ-Triều đã
đồng ý mở lại đối thoại.
Được báo chí đặt câu hỏi về phản ứng của Bình Nhưỡng cáo buộc Hoa Kỳ « vi phạm bản
tuyên bố chung Singapore » nếu tập trận chung với Hàn Quốc với hệ quả là Bắc Hàn sẽ tiến
hành trở lại thử nghiệm hạt nhân, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên
bố lạc quan: «Chúng tôi hy vọng không một ai trong chính quyền Bắc Triều Tiên, không
một ai trong chính quyền Mỹ tìm cách ngăn chận chủ tịch Kim và tổng thống Trump thực
hiện lời cam kết tại Việt Nam».
Hiện chưa rõ là vì sao Bắc Triều Tiên nhấn mạnh tuyên bố chung Singapore, còn Mỹ
nhắc lại cam kết tại Hà Nội.
Theo AFP, tại Singapore, lãnh đạo hai nước đưa ra tuyên bố chung «phi hạt nhân hóa
hoàn toàn bán đảo Triều Tiên» và «thiết lập quan hệ mới» giữa hai nước.
Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận về điều kiện Mỹ giảm nhẹ trừng phạt đổi lại
Bắc Hàn phải đáp ứng như thế nào, cuối cùng thượng đỉnh lần thứ hai, diễn ra tại Hà Nội,
đã thất bại.

Nhà Thuốc Tây St. Paul
100 S. Lake Rd Ste 108 Lavon, TX 75166
Phone: 469-356-1204 | Fax: 469-356-1217

● Tận tâm - Uy tín - Thành thật
● Do dược sĩ Phạm Huy Hòa đảm trách
● Giao thuốc tận nhà miễn phí
● CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN THUỐC SẢN XUẤT TỪ TRUNG QUỐC
● Nhận hầu hết các bảo hiểm, Medicare, Medicaid, Obamacare, v.v.
● Tư vấn miễn phí về Medicare.
● Rất hân hạnh được phục vụ quý đồng hượng
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Căng thẳng Biển Đông: Việt-Trung cố tránh kịch bản 2014
Trọng Nghĩa
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▪ BBC:Theo ông, Chủ tịch TC Tập Cận Bình có ngụ ý gì khi nói với Chủ tịch Quốc hội
VN Nguyễn Thị Kim Ngân rằng hai nước nên ''bảo vệ hòa bình và ổn định hàng hải bằng
các hành động cụ thể"? Những hành động cụ thể mà Trung Cộng đã thực hiện là gì, và hành
động cụ thể ông Tập muốn chính phủ Việt Nam làm là gì?
▪ GS Carl Thayer: Trung Cộng luôn luôn muốn Việt Nam cùng tham gia hợp tác với các
công ty liên doanh [hoạt động trong vùng Biển Đông] như một cách để giải quyết các tuyên
bố pháp lý của Việt Nam đối với chủ quyền, quyền tài phán với tài nguyên biển và đáy biển
trong Vùng đặc quyền Kinh tế và thềm lục địa.
Cụm từ ''hành động cụ thể'' Trung Cộng dùng cũng có nghĩa là Việt Nam không nên đưa
ra những tuyên bố công khai về chủ quyền không thể chối cãi của họ đối với các thực thể ở
vùng Biển Đông. Nói một cách khác, Trung Cộng nói Hà Nội nên chấp nhận các tuyên bố
chủ quyền của Trung Cộng, bằng cách kiềm chế các cuộc đối đầu và kiềm chế việc đưa ra
các tuyên bố công khai về chủ quyền mà Việt Nam nói là không thể chối cãi của họ.
Đường 9 đoạn 'ăn vào 67 lô dầu khí VN'?
Repsol 'có cơ sở yêu cầu Việt Nam bồi thường'
Repsol tạm ngừng khoan dầu ở VN

Vào thượng tuần tháng 7 này, tàu hải cảnh Trung Cộng và tàu kiểm ngư và cảnh sát biển
Việt Nam đã lại đối đầu với nhau trên Biển Đông, tại khu vực Bãi Tư Chính gần quần đảo
Trường Sa, một khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng bị Trung
Cộng đòi chủ quyền. Thông tin này ngày càng được nhiều nguồn ngoại quốc tiết lộ, trong
bối cảnh cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều thông tin nhỏ giọt, và phản ứng dè dặt. Theo các quan
sát viên được báo chí quốc tế ngày 17/07/2019 trích dẫn, cả hai chính quyền Việt Nam và
Trung Cộng như đang cố tránh không để kịch bản 2014 tái diễn.
Tiếp theo tiết lộ ngày 09/07/2019 của giáo sư Ryan Martinson, Trường Hải Chiến Hoa
Kỳ (Naval War College), về vụ tàu khảo sát dầu khí của Trung Quốc Hải Dương Địa Chất
8 được ba tàu hải cảnh hộ tống đã tiến vào vùng Bãi Tư Chính và bị tàu kiểm như và cảnh
sát biển Việt Nam bám sát, vào hôm qua, 17/07, hai trung tâm tham vấn Mỹ là Trung Tâm
Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) và Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Phòng Nâng
Cao (C4ADS) đã thông tin rõ hơn về vụ thâm nhập, nêu bật tính chất nghiêm trọng của
tình hình.
Các sự việc có tính chất nghiệm trọng như thế, nhưng theo ghi nhận của nhật báo Hồng
Kông South China Morning Post hôm qua, cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều không đề cập nhiều
đến cuộc đối đầu mới trên Biển Đông.
Lý do là cả hai nước đều muốn tránh một tình trạng căng thẳng dữ dội như vào năm
2014 khi Trung Cộng đưa giàn khoan HD-981 vào cắm trong vùng thềm lục địa của Việt
Nam, làm dấy lên những cuộc biểu tình chống Trung Cộng trên khắp nước Việt Nam.
Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Cảnh Sảng đã tỏ ý hy vọng rằng
Việt Nam sẽ tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Cộng đối với vùng biển bị
tranh chấp, và không có những hành động có thể làm phức tạp tình hình.Theo Reuters,
tuyên bố trên đây là lời công nhận đầu tiên từ phía Bắc Kinh về sự việc tại Bãi Tư Chính.
Bắc Kinh đã nêu đích danh Việt Nam trong lúc một ngày trước đó, người phát ngôn Bộ
Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, khi trả lời một câu hỏi của báo chí, đã tuyên bố
chung chung về những diễn biến gần đây tại Biển Đông, mà không nêu tên Trung Cộng
và sự việc tàu Trung Cộng thâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. South China
Morning Post còn ghi nhận rằng truyền thông nhà nước Việt Nam cũng không đề cập đến
vụ việc.
Về phản ứng của Trung Quốc và Việt Nam trước sự việc Bãi Tư Chính, hãng tin Anh
Reuters cũng nhận định thái độ dè dặt, từ cả hai phía.
Về quy mô sự kiện tại Bãi Tư Chính, theo hai trung tâm nói trên được Reuters trích dẫn,
thì tại khu vực lô dầu khí Cá Rồng Đỏ, tàu khảo sát Trung Cộng cùng ba tàu hải cảnh hộ
tống đã bị chín chiếc tàu Việt Nam bám sát để theo dõi.
Trước đó, trong một sự việc riêng rẽ tại một lô dầu khí khác do tập đoàn Nga Rosneft
khai thác, chiếc tàu Hải Cảnh Trung Cộng mang số hiệu Hải Cảnh 35111 đã có động thái
mà CSIS gọi là « đe dọa » nhắm vào các chiếc tàu Việt Nam hoạt động tại giàn khoan dầu
Hakuryu-5 của Nhật Bản được tập đoàn Nga thuê để khoan dò tại lô này. CSIS cho biết cụ
thể là vào ngày 02/07, khi tàu Việt Nam đang rời khỏi giàn khoan Hakuryu-5, thì bị chiếc
tàu hải cảnh Trung Cộng lao tới xông vào giữa đội tàu, với tốc độ cao, chỉ cách tàu Việt
Nam 100 mét.

Bãi Tư Chính: 'VN nên công bố chi tiết' và đừng 'hạn chế báo
chí'
Tina Hà Giang

Cùng ngày tổ chức CSIS ở Washington DC đưa tin về hoạt động "quấy nhiễu" của
Trung Cộng nhắm vào Việt Nam tại Bãi Tư Chính trong vùng Biển Đông, Giáo sư Carl
Thayer, thuộc Đại học New South Wales, cũng nhận định về sự kiện này.
Theo nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế Carl Thayer,
tin tức về cuộc đối đầu giữa lực lượng Cảnh sát biển Trung Cộng và Việt Nam hiện giờ
chưa nhiều, tuy nhiên: ''rõ ràng là có điều gì đó đang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Cộng
trong vùng biển này, và Việt Nam có vẻ đã phản ứng mạnh mẽ".
Trong cuộc phỏng vấn với BBC Việt Ngữ hôm 18/7, Giáo sư Carl Thayer nói rõ thêm
về điều mà ông gọi là ''phản ứng mạnh mẽ'' này.
▪ GS Carl Thayer: Những nhận xét này đề cập đến cuộc đối đầu giữa 4 tàu Cảnh sát biển
Việt Nam và 2 tàu Cảnh sát biển Trung Cộng (một tàu khổng lồ 10.000 tấn) và một tàu khảo
sát địa chấn. Mặc dù các tàu Cảnh sát biển Việt Nam có trọng lượng nhẹ hơn nhiều, nhưng
chúng được báo cáo là đã đứng vững.
Sau đó, các báo cáo không chính thức chưa được xác minh qua phương tiện truyền
thông xã hội tiếng Việt cho biết đã có một loạt đụng độ giữa Lực lượng bảo vệ bờ biển của
hai nước, và Cảnh sát biển Việt Nam đã được chuẩn bị tốt hơn so với năm 2014.
Bãi Tư Chính và lô 06-01: Rõ hơn về tàu Trung Cộng ‘quấy nhiễu’ Việt Nam
Bình luận chuyện báo VN 'im' về vụ bãi Tư Chính
"Đối đầu" giữa các tàu TC và VN lại xảy ra ở Biển Đông
▪ BBC: Trong trường hợp các báo cáo về sự đối đầu, hay đụng độ, theo một số tường
thuật, giữa Cảnh sát biển Trung Cộng và Việt Nam được chính phủ Việt Nam và truyền
thông Việt Nam xác nhận, ông có nghĩ sẽ có những cuộc biểu tình lan rộng như cuộc biểu
tình chống Trung Cộng nổ ra năm ngoái khi Quốc hội xem xét dự luật Đặc khu không?
Nhiều người cho rằng có lẽ sẽ không thể có biểu tình trong tình trạng Việt Nam đang mạnh
tay đàn áp những nhà bất đồng chính kiến. Ông nghĩ sao về điều này?
▪ GS Carl Thayer: Việc đàn áp những người bất đồng chính kiến là nhằm vào một vài
cá nhân bày tỏ quan điểm của họ trên phương tiện truyền thông xã hội. Các cuộc biểu tình
rầm rộ nổ ra năm ngoái liên quan đến dự Luật về các khu hành chính và kinh tế đặc biệt đã
lan rộng sau khi có tin đồn Trung Cộng sẽ được cho thuê đất trong vòng 99 năm ở những
khu vực nhạy cảm với an ninh quốc gia. Mặc dù Luật An ninh mạng mới sẽ có hiệu lực lớn
lên các cuộc biểu tình, nhưng luật này không đủ để ngăn chặn các cuộc biểu tình công cộng
tự phát trên khắp Việt Nam.
Tôi vừa đọc một báo cáo của một blogger đăng bài chi tiết về sự đối đầu trên Biển Đông,
rằng tài khoản Facebook của người ấy đã bị gián đoạn. Chính phủ Việt Nam, tuy nhiên,
sẽ không thể chặn những tường trình về cuộc đối đầu này, một khi nhiều chi tiết hơn được
công bố.

Chuyện gì đang xảy ra ở khu vực Bãi Tư Chính?
▪ BBC: Ông nghĩ chính phủ Việt Nam nên làm gì trong việc chính thức lên tiếng về vụ
bãi Tư Chính, cũng như việc ra chỉ thị cho truyền thông Việt Nam, nhất là trong bối cảnh
sự kiện này đã được thảo luận rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội, và việc
báo chí VN không đưa tin, tự nó cũng là một vấn đề đang được bàn cãi?
▪ GS Carl Thayer: Trước tiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nên ban
hành một tuyên bố chi tiết về những gì đã thực sự diễn ra ở Biển Đông kể từ ngày 3/7 khi
một tàu khảo sát của Trung Cộng bắt đầu hoạt động và làm rõ liệu hoạt động này có diễn
ra trong Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ) hay không. Theo UNCLOS, Trung Cộng
không thể thực hiện các khảo sát thủy văn tại EEZ Việt Nam mà không có sự cho phép
trước của nước này.
Việt Nam cũng nên cung cấp chi tiết về phản ứng của mình thông qua các kênh ngoại
giao tại Hà Nội và Bắc Kinh. Có phải Việt Nam đã chính thức phản đối, nếu vậy, căn cứ
pháp lý và chính trị của sự phản đối là gì?
Việt Nam cũng nên cung cấp chi tiết về những chỉ thị đã ban hành cho các tàu Cảnh sát
biển Việt Nam trên trạm và những thông điệp họ trao đổi với Cảnh sát biển Trung Cộng.
Việt Nam cần vạch ra những điều mà họ chủ trương để giải quyết cuộc đối đầu đang được
đưa tin này một cách hòa bình; cũng như chi tiết Trung Cộng đã cho thấy sự sẵn sàng để
thảo luận về vấn đề này chưa.
Việt Nam nên loại bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với báo chí và truyền thông trong nước
trong việc tường trình chính xác về những diễn biến đang xảy ra. Các phương tiện truyền
thông nên được tự do liên hệ với giới chuyên gia trong và ngoài nước để hỏi quan điểm và
ý kiến của họ về vấn đề nghiêm trọng này. Thật vậy, Việt Nam nên mời các cơ quan truyền
thông nước ngoài lên các tàu Cảnh sát biển Việt Nam trong khu vực để có thể chứng kiến
tận mắt về những điều đang xẩy ra từng ngày.
Việt Nam cũng nên nhắc lại rằng tình trạng đối đầu này chính xác là vấn nạn mà Bộ
quy tắc ứng xử Biển Đông ASEAN-Trung Cộng được lập ra để ngăn chặn hoặc giải quyết.
Cuối cùng, Việt Nam nên kêu gọi các quốc gia trong khu vực và các thành viên khác của
cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam duy trì các quyền của mình theo UNCLOS

Những điểm bất thường quanh cái chết của Trần Bắc Hà!
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▪ Phạm Chí Dũng: Điều này làm chúng ta nhớ lại cái chết đầu
năm 2014 của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công
an - thình lình chết trong quá trình dưỡng bệnh. Cái chết đó đến nay
vẫn để lại một câu hỏi là liệu có bàn tay nào làm cho ông ta phải chết
hay không.
Liệu có bàn tay nào đó đã làm cho Trần Bắc Hà phải chết hay đó
là cái chết tự nhiên, là điều dư luận đang dậy sóng và đặt câu hỏi.
Thậm chí người ta còn nghi vấn liệu có việc “giết người diệt khẩu”
hay không.
Tôi cho là không loại trừ khả năng đó, bởi Việt Nam hiện nay bên
ngoài mang vẻ bình yên, êm ả nhưng bên trong lại rất lộn xộn. Chính
trường lộn xộn, nội bộ lộn xộn. Các phe phái tranh giành quyền lực
lẫn nhau. Đã có rất nhiều thông tin được đưa lên mạng xã hội, tuy
không được kiểm chứng, nhưng nó cho thấy khả năng bị đầu độc
bằng cách này cách khác có thể đã xảy ra.
▪ Diễm Thi: Ông Trần Bắc Hà được bệnh viện xác định 'chết bên
ngoài bệnh viện’. Điều này có ảnh hưởng gì đến nơi giam giữ ông Hà
trước đó hay không, thưa ông?
▪ Phạm Chí Dũng: Nếu như vụ việc Trần Bắc Hà bị giam giữ bên
tuyến của quân đội chứ không phải bên công an là đúng, thì việc Trần
Bắc Hà chết và thông tin tràn ngập ngay trong ngày đã ảnh hưởng khá
nhiều về bên quân đội. Tôi nghĩ rằng điều đó không tốt cho cái được
gọi là "uy tín" của cơ quan bên quân đội, nơi giam giữ Trần Bắc Hà.
Có lẽ sau sự việc này sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi và vật lộn giữa
các cơ quan với nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Và có lẽ hứa hẹn sẽ là một
cuộc đấu nảy lửa quanh việc truy tìm nguồn gốc vì sao Trần Bắc Hà
chết và ai đã đưa tin Trần Bắc Hà chết ra ngoài.
Theo tôi thì những thông tin như thế này không thể lọt ra bên
ngoài trừ khi có chủ trương; chiến thuật; thủ thuật nào đó về mặt
chính trị. Dường như có bàn tay nào đó tung thông tin từ bên trong
nội bộ ra bên ngoài.
▪ Diễm Thi: Ông Trần Bắc Hà qua đời có ảnh hưởng đến việc điều
tra vụ án không, thưa ông?
▪ Phạm Chí Dũng: Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, khi bị can chết
thì vụ án được đình chỉ. Nhưng cần phải nói rõ là chỉ đình chỉ đối với
bị can đó thôi, chứ còn những bị can khác liên quan đến ông Trần Bắc
Hà thì vẫn tiếp tục điều tra.
Vấn đề tôi muốn nói là khi đình chỉ vụ án với Trần Bắc Hà thì một
vụ án khác liên quan đến ông Hà có lẽ sẽ được mở ra, có thể còn dữ
dội hơn, đó là liệu có bàn tay nào làm Trần Bắc Hà chết hay không?
Theo tôi là cuộc điều tra này sẽ huy động lực lượng còn lớn hơn
cuộc điều tra cũ đối với Trần Bắc Hà bởi nó sẽ được mở rộng tới
nhiều tuyến, nhiều giới, nhiều giới, nhiều quan chức khác nhau.
Chắc chắc cái chết của Trần Bắc Hà sẽ khiến một số quan chức
vui mừng vì không muốn bị Trần Bắc Hà khai ra hoặc không muốn bị
Trần Bắc Hà là nhân chứng tố cáo họ trước tòa án. Những gì Trần Bắc
Hà đã khai trước đây (nếu có) thì vẫn có giá trị, chỉ có điều không
biết Trần Bắc Hà đã khai ra những gì và những lời khai đó dẫn đến
những vụ việc lớn nào và những quan chức lớn nào. Cái đó thì chưa
thể biết vì nằm trong hồ sơ của Cơ quan Điều tra.
▪ Diễm Thi: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho RFA.

Diễm Thi, RFA

Trưa 18/7/2019, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Trần Bắc Hà, Cựu chủ tịch
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, chết trong thời gian bị tạm giam điều tra về tội vi
phạm qui định về hoạt động ngân hàng. RFA phỏng vấn ông Phạm Chí Dũng, người từng
có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng.
▪ Diễm Thi: Dư luận đang xôn xao về cái chết của ông Trần Bắc Hà vì ông này qua đời
khi đang bị giam để điều tra. Nhận định của một người quan sát thời cuộc tại Việt Nam của
ông về trường hợp này là gì?
▪ Phạm Chí Dũng: Theo tôi thì có một số điểm bất thường trong cái chết này.
Điểm bất thường thứ nhất là theo thông tin của báo chí Nhà nước đưa, té ra Trần Bắc
Hà bị tạm giam trong một trại giam của quân đội ở Sóc Sơn, Hà Nội chứ không phải một
trại tạm giam của Bộ Công an, trong khi Bộ Công an bắt Trần Bắc Hà vào tháng 11/2018.
Theo quy trình của bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan nào bắt thì cơ quan đó tạm giam.
Điểm bất thường thứ hai là khi Trần Bắc Hà chết, nơi giữ xác của Trần Bắc Hà lại là
Bệnh viện 105 của Bộ Quốc Phòng, cũng không phải là bệnh viện của Bộ Công an. Đến
chiều ngày 18/7, báo chí đã chụp một số tấm ảnh cho thấy một số sĩ quan mặc quân phục
của Bộ Quốc Phòng vào Bệnh viện 105 và bệnh viện này được bảo vệ nghiêm ngặt tối đa.
Điều đó cho thấy vấn đề của Trần Bắc Hà dường như đã được chuyển toàn bộ sang Bộ
Quốc Phòng. Phải chăng vấn đề của Trần Bắc Hà không đơn thuần là những vụ án sai phạm
kinh tế, mà nó còn liên quan tới những vấn đề khác sâu bên trong nội bộ của ĐCSVN, đặc
biệt liên quan tới những quan chức cấp cao về mặt kinh tế cũng như chính trị.
Điểm bất thường thứ ba là nguyên nhân ông Trần Bắc Hà chết thì có báo nói là do cao
huyết áp, có báo nói do mắc bệnh hiểm nghèo về gan, nhưng Bệnh viện 105 xác định ông
Hà chết bên ngoài bệnh viện, chết trước khi đến bệnh viện mà có thể hiểu là chết trong trại
giam. Điều đó có nghĩa là cái chết này xảy ra rất nhanh. Liệu có một chất “xúc tác” gì đó
mà nó gây đột tử cho Trần Bắc Hà hay không?
Điểm bất thường thứ tư cần xem xét là những cái chết trong trại tạm giam quân đội và
công an đều rất bí mật mà bên ngoài không thể biết được. Nhưng chỉ đầu giờ sáng ngày
18/7/2019 thì trên mạng xã hội đã có thông tin Trần Bắc Hà chết, và đến buổi trưa thì được
báo chí Nhà nước xác nhận.
Làm sao tin tức rất nội bộ trong trại giam có thể lên mạng xã hội và báo chí Nhà nước
nhanh như thế. Liệu có một chủ trương nào đó cho phép báo chí Nhà nước đăng những tin
tức như thế này hay không?
▪ Diễm Thi: Vì sao ông lại có những kết luận bất thường như thế, thưa ông?
▪ Phạm Chí Dũng: Trước đây Trần Bắc Hà được coi là trùm mafia tài chính, nhưng cũng
được coi là một nhân vật có ảnh hưởng chính trị, thậm chí làm chính trị, làm công tác tổ
chức nhân sự cấp ủy viên trung ương. Do đó việc Trần Bắc Hà bị bắt cũng có thể dính dáng
đến những vụ việc khác như an ninh quốc gia, cho nên cả Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng
đều quản lý ông ta sau khi bị bắt. Đó là dấu hỏi thứ nhất.
Một dấu hỏi nữa là phải chăng khi chỉ đạo bắt Trần Bắc Hà, ông Nguyễn Phú Trọng
không tin tưởng Bộ Công an cho nên đã giao Trần Bắc Hà cho nơi mà ông ta có vẻ tin
tưởng hơn là Bộ Quốc Phòng mà cụ thể là Tổng cục 2, tức là tổng cục tình báo của Bộ
Quốc Phòng.
▪ Diễm Thi: Trước đây nhiều ý kiến nói rõ ông Trần Bắc Hà có mối liên hệ mật thiết với
cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, về điều này ông có ý kiến gì?
▪ Phạm Chí Dũng: Trần Bắc Hà được xem là một quan chức dù chỉ là doanh nghiệp
nhưng trước đây đóng vai trò khá tích cực liên quan tới Ngân hàng Bản Việt của Nguyễn
Thanh Phượng, con gái cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trần Bắc Hà cũng được coi là
một cánh tay mặt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình thời kỳ trước đây.
Mà Thống đốc Bình lại là cánh tay mặt của Thủ tướng Dũng. Trần Bắc Hà nắm rất nhiều
thông tin, rất nhiều vụ việc.
Khi Trần Bắc Hà bị bắt vào tháng 11/2018 thì đã dậy lên đồn đoán về khả năng từ nhân
vật Trần Bắc Hà sẽ 'phăng' ra rất nhiều quan chức cấp cao khác.
▪ Diễm Thi: Điều này khiến có liên tưởng đến một số trường hợp chết mà người ta
thường dùng từ ‘giết người, diệt khẩu’, theo ông trong trường hợp ông Trần Bắc Hà vừa
qua đời có thể có hay không?

3212 N Jupiter Rd. #202 Garland, Texas 75044 ª Quảng cáo: 469-878-9969 ª Fax. (469) 914-5273 • Website: www.nguoivietdallas.com ª E.Mail: nvdallasus@gmail.com

trang 9A

SỐ 1329

Vừa nhận được tin:

Cụ ROCCO TRẦN ĐÌNH TRỤ
Cựu Hải Quân Trung Tá VNCH
Tư Lệnh Phó Vùng 5 Duyên Hải
Hạm Trưởng Tầu Việt Nam Thương Tín
Đã được Chúa gọi ra khỏi Thế gian về với Ngài
ngày 16 tháng 7 năm 2019, hưởng thọ 84 tuổi.
Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Nhân Lành thương sớm đưa Linh Hồn
Cụ ROCCO về hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời trên Thiên Quốc.
Đồng kính Phân-Ưu cùng Cụ Bà quả phụ Trần đình Trụ,
Khuê danh Nguyễn Kim Yến và toàn thể Tang quyến.
▪ Phó tế và Bà Nguyễn Mạnh San
▪ Bà quả phụ Đinh Vĩnh Giang
▪ Bà quả phụ Hoàng Trường Việt
▪ Ông Bà Dương Hồng Võ
▪ Ông Bà Đặng Mạnh Am

KHUON-VIET BUDDHIST MONASTERY OF AMERICA
TRUNG TÂM PHẬT GIÁO KHUÔN-VIỆT
Chùa Pháp Quang • 1004 Small Street Grand Prairie, Texas 75050 • ĐT: (972) 264-1285
Trang Nhà: www.chuaphapquang.org - Điện Thư : info@chuaphapquang.org

Phật Lịch 2563

THÔNG BẠCH

Lễ Húy Nhật Năm Thứ Chín
Cố Sư Ông Khai Sơn Chùa Pháp Quang
Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 7, năm 2019,
(nhằm Mồng 26 tháng 6, Kỷ Hợi)

Grand Prairie, Texas 12 tháng 07, 2019

Kính Gửi: Quý Đạo-hữu, Thân-hữu cùng Quý Phật-tử,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Để Tưởng niệm ân đức hóa độ và khai sơn tạo tự của Cố
Sư Ông Thượng Trí Hạ Hiền, Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt
trân trọng kính mời quý vị hoan-hỷ vân tập về Chùa tham dự:
• Ngày Niệm Phật vô gián Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7, năm 2019
(nhằm ngày 18 tháng 6, Kỷ Hợi) từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
• Khóa Tu Tịnh Nghiệp 2 Hướng về Húy Nhật Năm Thứ Chín của
Cố Sư Ông vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 7, năm 2019 (nhằm
ngày 25 tháng 6, Kỷ Hợi) từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều
• Lể Húy Nhật Năm Thứ Chín của Cố Sư Ông vào Chủ Nhật,
Ngày 28 tháng 7, năm 2019, (nhằm Ngày 26 tháng 6, Kỷ Hợi)
vào lúc 10 giờ 30 sáng.
Công-Đồng Phật-Tử Pháp-Quang tâm thành tri-ân sự đóng
góp, trợ duyên của quý vị từ tinh-thần đến vật chất, kể từ lúc Sư
Ông còn sinh-tiền, cũng như sau khi Cố Sư Ông viên tịch.
Sự hiện diện của qúy vị là một niềm hãnh-diện cho CôngĐồng Phật-Tử Pháp-Quang trên hành-trình báo đáp công-ơn sâu
dầy của Cố Ân Sư chúng tôi, và thực hiện hạnh nguyện Quán-Âm.
Trân Trọng Kính Mời,
Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt
Tỳ kheo Thích Nguyên Tâm

(1) Quý Phật-tử phát bồ đề tâmTứ Sự Cúng Dường cho Quý Chư Tăng xin gửi về Chùa hay đến bàn Thủ Quỹ ở Chánh Điện
(2) Quý Phật-tử phát tâm cúng Thực Phẩm cho Giỗ Sư Ông, xin vui lòng liên lạc với Ban Trai Soạn qua số ĐT 972-522-9865
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Di dân các nước, trong đó có di dân Việt Nam, giúp cho Mỹ có lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh
với Trung Cộng về tầm ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, một chuyên gia Mỹ nhận định trong bối cảnh Tổng
thống Donald Trump bị cáo buộc có lập trường ‘bài di dân’ và ‘phân biệt chủng tộc’.
Chính quyền của ông Donald Trump có những sự điều chỉnh về chính sách di trú theo hướng chặt
chẽ hơn khi đưa ra kiểm soát di dân bất hợp pháp trong những ngày gần đây.
Trong bài phân tích có tiêu đề
‘Di dân giúp các công ty Mỹ có
lợi thế mạnh mẽ trước các đối thủ
Trung Cộng như thế nào?’ trên
trang Conversation, ông Benjamin
AT Graham tại Đại học Nam
California nhận định rằng di dân là
một trong những chiếc chìa khóa
quyết định giúp Mỹ giành thắng
lợi trong cuộc cạnh tranh với Trung
Cộng. “Đó là bởi vì khả năng cạnh
tranh của Mỹ ở thị trường nước
ngoài là một chiến trường quan
trọng trong cuộc đấu này mà trên
mặt trận này Trung Cộng đang nổi
lên như một đối thủ ngày càng quả
quyết,” ông giải thích và nêu lên
việc Bắc Kinh đang sử dụng đầu tư
trong khuôn khổ Sáng kiến Vành
đai và Con đường để mở rộng ảnh
hưởng chính trị của mình trên khắp
Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latin.
Trên vấn đề di dân, tác giả chỉ ra,
Mỹ có lợi thế rõ ràng so với Trung
Cộng.
Ông cho rằng trong khi Mỹ là
một quốc gia của di dân, Trung
Cộng thì không. Các công ty Trung
Cộng có ít người nhập cư để thuê,
và điều này làm họ bị thiệt hại.
Số liệu ông đưa ra để chứng
minh là ‘chỉ có một triệu cư dân
Trung Cộng là sinh ra ở nước
ngoài, so với con số 50 triệu ở Mỹ,
mặc dù dân số Trung Cộng nhiều
gấp bốn lần’. “Cho dù một công
ty Mỹ muốn đầu tư vào Ấn Độ,
Nigeria, Armenia hay Guatemala,
vẫn có cộng đồng các sắc dân này
phát triển mạnh mẽ ở Mỹ mà các

doanh nghiệp có thể khai thác để
giúp họ lèo lái trong những môi
trường chính trị và xã hội đầy thách
thức. Rất ít công ty Trung Cộng có
thể làm như vậy,” ông viết.
Tác giả bài báo giải thích rằng
mối quan hệ xã hội và chính trị của
di dân với đất nước của họ, cộng
với các mối liên hệ nghề nghiệp
mà họ có ở Hoa Kỳ, cho phép di
dân giúp kết nối các công ty Mỹ
và các mạng lưới hỗ trợ quý giá ở
các nước mà Mỹ muốn làm ăn.“Ở
nhiều nước đang phát triển, các thể
chế chính thức như tòa án rất yếu
và các mối quan hệ cá nhân đóng
vai trò lớn trong cả kinh doanh lẫn
chính trị,” ông viết.
Ông đưa ra ví dụ là nếu một nhà
đầu tư Mỹ muốn xin giấy phép một
cách nhanh chóng, họ cần ‘có một
người anh rể làm việc ở cơ quan
cấp phép hoặc một người bạn thời
thơ ấu hiện là một chính trị gia’.
“Nhiều công ty tìm kiếm người
địa phương thông thuộc tình hình
để giúp đỡ nhưng để có niềm tin
với một người vừa mới biết là rất
khó,” ông nói thêm.
“Đây là chỗ phải cần di dân. Di
dân thường có nhiều mối liên hệ
với quê hương của họ - vẫn giữ mối
quan hệ chặt chẽ với bạn bè tuổi
thơ và dòng họ của họ ở quê nhà.
Đồng thời, họ cũng xây dựng mối
quan hệ bền chặt, đáng tin cậy với
đồng nghiệp và bạn bè ở đất nước
mà họ đang định cư.”
Ông dẫn ra trường hợp Georgia
và Philippines là những nước mà

ông đã nghiên cứu về số liệu. Theo
ông mô tả thì ở hai nước này ‘cơ hội
kiếm lợi nhuận rất nhiều, nhưng rủi
ro cũng cao, bao gồm tham nhũng,
thủ tục rườm rà và môi trường
chính sách khó đoán định’.
Các dữ liệu mà ông thu thập
được cho thấy rằng các công ty do
di dân sở hữu hoặc quản lý - bất kể
quốc tịch hiện nay của di dân đó là
gì - có kết nối tốt so hơn các doanh
nghiệp nước ngoài khác và những
mối quan hệ này đã giúp họ tồn tại
trong môi trường đầy thách thức.
Chẳng hạn, các công ty có vai
trò của di dân có khả năng giải
quyết tranh chấp kinh doanh bên
ngoài tòa án cao hơn gấp năm lần,
có khả năng cao gấp bốn lần có
một quan chức chính phủ hiện tại
hoặc trước đây nằm trong ban giám
đốc của họ và có khả năng cao hơn
gấp đôi trong việc sử dụng các mối
quan hệ cá nhân để xử lý các quan
hệ với chính quyền sở tại.
Kết quả là các công ty có vai trò
của di dân có khả năng thành công
trong việc tác động đến chính sách
của chính phủ ở nước sở gần gấp
đôi, nghiên cứu của ông chỉ ra.“Di
dân chỉ có thể nắm giữ chìa khóa để
Hoa Kỳ vượt qua Trung Cộng trong
cuộc đấu tranh giành thế thượng
phong về tầm ảnh hưởng kinh tế
toàn cầu - miễn là những điều TT
Trump đưa ra không hàm ý kỳ thị
như nhiều người lầm tưởng.
Trao đổi với VOA, Giáo sưTiến sĩ Khương Hữu Lộc, người
đang giảng dạy chương trình MBA

tại Trường sau đại học Keller về
Quản lý và có nhiều năm kinh
nghiệm làm việc cho các tập đoàn
lớn tại Hoa Kỳ, nói rằng ‘chắc chắn
các tập đoàn Mỹ muốn làm ăn ở
Việt Nam phải tìm đến sự giúp đỡ
của cộng đồng người Việt đông đảo
ở Mỹ’.
“Những chỗ họ thiếu là hiểu về
văn hóa, luật lệ, và cái quan trọng
nhất là các mối quan hệ như thế nào
để có thể vượt qua những thủ tục
hành chính để xin được giấy tờ các
thứ,” ông Lộc nói.
Tiến sĩ Lộc cho rằng thị trường
Việt Nam hấp dẫn với các công ty
Mỹ vì ‘thuế má đơn giản, luật lệ đơn
giản, điều kiện môi trường không
khắt khe như các nước, có rất nhiều
hiệp định thương mại tự do với các
nước và tỷ lệ kỹ sư trên số dân cao
hơn các nước xung quanh’.
Tuy nhiên, vẫn theo Tiến sĩ
Lộc, thị trường lao động Việt Nam
chưa có nhân sự ở cấp cao mà chỉ
có chuyên gia ở mức trung cấp mà
thôi. Những nhân sự cấp cao này
‘họ có thể đưa từ Mỹ qua’.
Ông Phát Bùi, Chủ tịch cộng
đồng người Việt tại California, cho
rằng khác với các cộng đồng sắc
dân châu Á khác như Nhật, Hàn
hay Đài vốn ‘có sự yểm trợ rất lớn
của chính phủ của họ’, cộng đồng
Việt Nam đến Mỹ ‘chỉ với hai bàn
tay trắng, không có được sự trợ
giúp nào’ đã có động lực vươn lên
và ‘thành đạt đáng kể về mặt kinh
tế’.
“Chẳng hạn kỹ nghệ làm móng

nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng nhờ sự
cần cù làm việc của người Việt mà
đã có sự đóng góp không chỉ đơn
giản là những tiệm nail trên khắp
nước Mỹ mà còn kéo theo nền kinh
tế phụ trợ để cung ứng các sản phẩm
về làm móng,” ông nói và cho biết
có những công ty người Việt áp đảo
trong lĩnh vực cung ứng này.
“Từ những doanh nghiệp trung
bình, có những người Việt đã lớn
mạnh thành tỷ phú,” ông Phát nói
thêm. “Nhiều chính trị gia dòng
chính và thương gia Hoa Kỳ đã
nhìn ra điểm son đó của cộng đồng
người Việt.”
“Nếu không có người Việt thì
ngành nail của Mỹ không thể phát
triển mạnh mẽ như vậy được.”
Còn về các doanh nghiệp Mỹ về
Việt Nam làm ăn, ông cho biết họ
‘đã mướn rất nhiều chuyên gia về
kỹ thuật, kinh tế người Việt ở Mỹ vì
nếu không họ sẽ rất lúng túng nếu
có sự va chạm chính trị hay kinh
tế’.
Ông Phát cũng chỉ ra rằng Mỹ
cũng cần ‘có nhiều sĩ quan gốc
Việt từ cấp thấp đến cấp cao phục
vụ trong quân đội Mỹ để có thể
nói chuyện với nhà cầm quyền
Việt Cộng’ trong bối cảnh Mỹ cần
sự hợp tác của Việt Nam để kiềm
chân Trung Cộng trên Biển Đông.
Tuy nhiên, ông cũng khuyên những
người Việt ở Mỹ ‘thận trọng khi về
Việt Nam làm ăn’ vì ‘môi trường
tranh tối tranh sáng có nhiều tham
nhũng’ và ‘hoàn toàn trong thế bị
động’.
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