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Thưa quý Anh Chị Hội viên và Thân hữu Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam, 

Tiếp tục chương trình sinh hoạt thường xuyên của chúng ta, nhóm điều hành Book 
Club kính mời quý Anh Chị đến với buổi Họp Mặt Book Club kỳ 20. Đây cũng là dịp 
để nhóm Tin Sách hân hạnh gửi đến quý Anh Chị, tập san Tin Sách số 16 (tháng 11 & 
12 năm 2015), bản in trên giấy láng. 

Ngày giờ và địa điểm như sau: 

* Ngày: Thứ Bảy, 5 tháng 12 năm 2015 

* Giờ:    Từ 2 giờ đến 4 giờ chiều 

* Tại:    Nhà Việt Nam, 308 Hillwood Avenue, L.1, Falls Church, VA 22046. 

Chương trình kỳ này sẽ giới thiệu 3 ấn phẩm mới của Tủ Sách Tiếng Quê Hương: 

- CỘNG SẢN VÀ TÔI: Tuyển tập 90 bài hồi ký của 70 tác giả tham dự cuộc thi viết 
năm 2015 trên blog Dân Làm Báo, gồm 7 bài đoạt giải thưởng và những bài vào chung 
kết - đặc biệt là tiếng nói cất lên từ những người từng đứng trong hàng ngũ Cộng sản, 
khắc họa nỗi đau đớn dằn vặt vì đã nhẹ dạ cả tin tự biến mình thành công cụ cho chế 
độ độc tài lợi dụng để hủy hoại cuộc sống của chính mình - và tất cả đều chung lời kêu 
gọi sự thức tỉnh của toàn dân tộc để đấu tranh cho một xã hội không-cộng-sản. 

- NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT - Tập II: Sau "Những Sự Thật Cần Phải Biết" 
đã xuất bản năm 2014, Tập II tiếp tục vạch mặt tập đoàn Cộng sản buôn dân bán nước 
và chỉ đích danh từng tên tội đồ - Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên 
Giáp, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, Nông Đức 
Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng... Vì, như tác giả Đặng 
Chí Hùng giải thích, đó chính là “việc làm cần thiết để góp phần vào việc đưa những tội 
phạm phản dân hại nước ra trước các tòa án lương tâm và công lý trong tương lai". 

- CHUYỆN KỂ NĂM 2000: Được mô tả như cuốn bạch thư về hệ thống trại tù và 
những hậu quả kinh hoàng của đời tù dưới chế độ cộng sản Việt Nam, tác phẩm này 
từng gây tiếng vang lớn vì vừa ra đời năm 2000 đã tức khắc bị thu hồi và tiêu hủy. Điểm 
cần lưu ý: Đây là LẦN ĐẦU TIÊN "Chuyện Kể Năm 2000" được xuất bản ĐÚNG NGUYÊN 
VĂN BẢN CHÍNH của tác giả Bùi Ngọc Tấn, vì mặc dù đã từng được in lén để phổ biến 
trên mạng rồi sau đó được dịch ra nhiều ngôn ngữ, nhưng tất cả các ấn bản trước đây 
đều không phải là bản chính, do nhiều đoạn văn đã bị ĐỤC BỎ hoặc THAY ĐỔI. 

Một lần nữa xin hẹn tái ngộ quý Anh Chị tại buổi Họp Mặt tháng 12 của Book 
Club Nhà Việt Nam vào ngày giờ nói trên. 

Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn chân thành cảm tạ quý Anh 
Chị đã đến tham dự các buổi Họp Mặt kể từ tháng 4 năm 2014. Chính nhờ sự hiện diện 
của quý Anh Chị mà Book Club Nhà Việt Nam đã duy trì được sinh hoạt đều đặn, nhằm 
tạo một môi trường gặp gỡ và đối thoại giữa những người yêu sách và thích đọc sách 
tiếng Việt, để chúng ta có dịp thường xuyên hội ngộ, đàm đạo trong không khí thân tình 
cởi mở, cũng như cập nhật tin tức và trao đổi ý kiến về các ấn phẩm mới xuất bản. 

Kính mời quý Anh Chị vào thăm trang mạng Nhà Việt Nam (www.vnlac.org) để theo 
dõi các bài tường thuật và hình ảnh sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam 
cũng như đọc đầy đủ nội dung các số Tin Sách đã phát hành (từ 1 đến 16). 

* Liên lạc email: tiengquehuongbookclub@gmail.com 


