Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm
Văn Bút Việt Nam (1957-1975)
Hồi ký  NHẬT TIẾN
Miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 là một thời kỳ
rực rỡ được vun trồng bởi nhiệt huyết của rất nhiều nhà văn,
nhà thơ, nhà biên khảo, các nhạc sĩ, họa sĩ, các nghệ sĩ trong
mọi ngành sân khấu, điện ảnh và cả các giới chức trong toàn
ngành giáo dục. Sau một thời gian tìm hiểu về Hội Văn Bút Quốc Tế (PEN
International, thành lập từ 1921), ngày 17-8-1957, một số văn nghệ sĩ lão
thành ở Sài Gòn đã quyết định thành lập một tổ chức có tên "Nhóm Bút Việt"
[dường như muốn dịch sát chữ P.E.N. Club (P=Poets, Playwrights; E=Editors,
Essayists; N= Novelists)]. Sau đổi tên thành Trung Tâm Văn Bút Việt Nam với
huy hiệu chính thức là một cán bút đặt chéo bên trên một thanh kiếm gẫy rời,
hàm ý ngòi bút luôn chiến thắng bạo lực.
Sách gồm 6 Chương: I -Tiến trình thành lập & Nội quy • II - Những
sinh hoạt của Trung Tâm Văn Bút • III - Giải tỏa những ngộ nhận về Văn Bút.
• IV - Hội họp ở Trung Tâm Văn Bút VN. • V - Văn Bút với Đời sống Xã hộiChính trị. • VI - Ngày cuối ở trụ sở Trung Tâm Văn Bút.
Sau 1975, Hội Văn Bút, như tất cả các hội đoàn khác, tự ý giải tán
hoặc bị bức tử. Nhiều hội viên bị bắt bớ, giam cầm. Tác phẩm thì bị đốt hay
cấm đoán. Hội Văn Bút Quốc Tế cũng mặc nhiên coi Hội Văn Bút Việt Nam đã
chết theo chế độ VNCH. Duy một người nhất định không chịu chấp nhận cái
chết ấy, là nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh.
Nhờ sự bền bỉ đấu tranh của nữ sĩ và một số nhân sĩ trí thức khác, nên
năm 1979, Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần 44 họp ở Rio de Janeiro, Brazil đã chấp
nhận Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (Vietnamese Abroad PEN Centre)
của người Việt tị nạn cộng sản.
 Tiểu sử tác giả NHẬT TIẾN
Bùi Nhật Tiến sinh năm 1936 tại Hà Nội. Bắt đầu sáng tác thơ và truyện
từ những năm 50. Di cư vào Nam năm 1954. Dạy học tại các trường tư thục
Sài Gòn. Chủ biên nhà xuất bản Huyền Trân (1959-1975), chủ bút tuần báo
Thiếu Nhi (1971-1975), phó chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Việt Nam (19651975). Một số tác phẩm tiêu biểu: Những Người Áo Trắng, Thềm Hoang (truyện
dài); Giọt Lệ Đen, Tặng Phẩm Của Dòng Sông (truyện ngắn), Đường Lên Núi
Thiên Mã, Chim Hót Trong Lồng (truyện thiếu nhi), Nhà Giáo Một Thời Nhếch
Nhác, Hành Trình Chữ Nghĩa (hồi ký).
 Từ Nhóm Bút Việt Đến Trung Tâm Văn Bút Việt Nam (1957-1975)
Huyền Trân - 200 trang - giá 15.0 USD
Liên lạc: Huyền Trân - 9882 Reading Avenue, Garden Grove, CA 92844
Email: nhaxuatbanhuyentran@yahoo.com

Tập truyện  HỒNG THỦY

"Hoa Tương Tư" gồm 50 đoản văn và 14 bài thơ.
Đều là những câu chuyện có thật của chính tác giả hay
những người thân quen với tác giả, đó là những người nổi
tiếng như họa sĩ Hương Alaska, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, đó
có thể là những người bình thường như người phụ nữ Mỹ trong "Chiếc
phong bì màu tím" hay bà ngoại tác giả trong "Tết của tôi"; nhưng dù thân
hay sơ, nổi tiếng hay không, thảy đều được mô tả đồng đều trong sự trìu
mến một cách tỉ mỉ, và linh động.
Về phần tự sự, những mảng văn rời ghép lại thành truyện tình của
một nữ sinh Trưng Vương và một nam sinh Chu Văn An, tiêu biểu cho một
"truyền thống" giữa hai ngôi trường trung học nổi tiếng miền Nam VNCH.
Mối tình ấy cùng trôi nổi với vận mệnh đất nước nhưng vẫn giữ vẹn mối
gắn bó keo sơn cho tận đến ngày nay.
Cuộc đời của tác giả là chuỗi công việc tưởng chừng tầm thường:
sinh con, nuôi dạy con, đi làm, nấu ăn, nuôi mẹ trong viện dưỡng lão, sinh
hoạt văn chương, họp mặt bạn bè, v.v. nhưng qua giọng văn dí dỏm, hồn
nhiên cộng với tâm hồn mẫn cảm, nhân hậu, những câu chuyện dù vui hay
buồn đều để lại một cảm giác bình yên, ngọt ngào.
Có thể nói "Hoa Tương Tư" là cuộc đời nhìn qua con mắt người nữ,
từ đó, người nam được đem ra "mổ xẻ" tận tình. Nhưng biết rõ nhau không
phải để tranh hơn tranh kém mà chỉ vì muốn thương yêu nhau hơn, gắn
bó hơn trong cuộc đời đầy biến động.
"Hoa Tương Tư" còn là Việt Nam nhìn với trái tim người Việt tha
hương, cách xa ngàn dặm nhưng vẫn luôn thương yêu, luôn lo lắng, luôn
tưởng nhớ, luôn… tương tư!
 Tiểu sử tác giả HỒNG THỦY
Viết văn từ năm 1958 (17 tuổi) với bút hiệu Mộng Huyền. Định cư
tại tiểu bang Maryland (USA). Viết lại năm 1986. Phụ tá chủ bút nguyệt san
Kỷ Nguyên Mới. Tác phẩm đã xuất bản Những Cánh Hoa Dại Mầu Vàng ,
góp mặt trong Truyện Ngắn Phụ Nữ Việt, Hương Đời Kỳ Diệu, Tuyển Tập
Cô Gái Việt, Tuyển Tập Văn Chương Phụ Nữ, Hồi Tưởng Dấu Yêu, v.v.
 HOA TƯƠNG TƯ
Kỷ Nguyên Mới - 370 trang - giá 20.00 USD
Liên lạc: Hồng Thủy
McDonald Chapel Drive, Gaithersburg, MD 20878
Email: tvhongthuy@gmail.com

Quê Hương & Tình Yêu
Tuyển tập thơ văn  VĂN THƠ LẠC VIỆT

Trong mục đích bảo tồn văn hóa Việt tại hải
ngoại, Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt ở Bắc California mỗi năm
đều xuất bản một tuyển tập thơ-văn với một chủ đề đặc
biệt. "Quê Hương và Tình Yêu" là chủ đề 2016.
Tuyển tập có sự góp mặt của 37 tác giả: • Bảo Nguyên • Bích
Thuần • Chu Tấn • Chinh Nguyên • Diệu Tần • Đông Anh Nguyễn • Đoàn
Tuyết Thu • Dzuy Lynh • Dương Hoàng Linh • Diễm Châu (Cát Đơn Sa) •
Đỗ Thị Minh Giang • Hồng Hà • Hồ Duy Hạ • Hoàng Ngọc Thúy • Hoàng
Song Liêm • Mỹ Phượng Áo Tím • Lê Tuấn • Nguyễn Thanh Xuân • Nguyễn
Hồng Dũng • Nguyễn Ninh Thuận • Nancy Lê • Nguyễn Thanh Vân •
Nguyễn Văn Xuân • Nguyên Phương • Nguyễn Viết Trường • Phạm Bá Hoa
• Phạm Mạnh Đạt • Song Linh • Thư Khanh • Tuyết Nhung • Từ Yên •
Thanh Thanh • ThaiNC • Trịnh Bình An • Trường Giang • Trúc Giang •
Thu Hương Phạm.
Tuyển tập được gởi tới các thư viện có sách báo tiếng Việt tại hai
miền nam - bắc California, một số tiểu bang khác, và phát hành tới bạn
đọc khắp nơi .
 Tuyển Tập Văn Thơ Lạc Việt 2017
Chủ đề: “Đoàn Kết và Xây Dựng”, tuy nhiên cũng sẽ hoan nghênh
các tác phẩm với chủ đề khác. Thể loại: Truyện ngắn, tùy bút, xã luận, thơ
và tranh ảnh. Nhận bài từ ngày 16 tháng Hai, 2017 đến hết ngày 30 tháng
Năm, 2017. Tuyển tập sẽ được xuất bản hạ tuần tháng 6 -2017. Mỗi tác
giả có bài trong tuyển tập sẽ được nhận 5 cuốn sách biếu . Mỗi tác giả xin
vui lòng yểm trợ chi phí in ấn (Xin liên lạc VTLV để biết thêm chi tiết) .
 Trung Tâm Văn Hóa VĂN THƠ LẠC VIỆT
Văn Thơ Lạc Việt là một cơ sở văn hóa vô vị lợi với các hoạt động
nhằm bảo tồn và phát triển văn học Việt Nam. Ngoài các tuyển tập thơ văn,
VTLV còn tổ chức các cuộc thi văn chương hàng năm với giải thưởng, hỗ
trợ các buổi ra mắt sách, thuyết trình. Địa chỉ trang nhà:
http://vantholacviet.com
 Tuyển tập QUÊ HƯƠNG & TÌNH YÊU
Văn Thơ Lạc Việt - 327 trang - giá 20.0 USD
Liên lạc: Chinh Nguyên L19 - Email: cnchinhnguyen7@gmail.com

640 Rettus Court, San Jose, CA 95111

ĐT: (1-669) 251-5366 & (1-408) 279-2532

Anh Ba Sàm
Biên khảo  NHIỀU TÁC GIẢ
Một cuốn sách song ngữ Anh-Việt, tựa đề "Anh Ba
Sàm", đã xuất hiện ở Hà Nội và Sài Gòn những ngày trước
khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh
và bà Nguyễn Thị Minh Thúy (23/3/2016). Sách cung cấp
những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những blogger
nổi tiếng nhất Việt Nam - Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang blog Anh Ba Sàm
tức "Thông Tấn Xã Vỉa Hè". Ông Vinh và bà Thúy đã bị bắt ngày 5/5/2014
với tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ". Ông Vinh từng tâm sự với
một người bạn: "Tôi ở vị thế tốt hơn bất cứ ai để làm việc này, cho nên
nếu không làm, tôi sẽ cảm thấy có tội".
Sách gồm 14 bài viết: • Lá thư từ một người vợ • Viết blog cho
một tương lai dân chủ • Bắt Ba Sàm là trái pháp luật • "Buộc tội vu vơ,
chứng cớ ngu ngơ..." • Chuẩn mực tố tụng và câu chuyện vi phạm tố tụng
ở Việt Nam • Sáu sai phạm trong quá trình tố tụng của vụ án Ba Sàm • Sự
yếu kém của công an bộc lộ trong vần đề chứng cứ điện tử • Sao không
về mẹ ơi? • "Chế độ gì không biết..." • Đối thoại với một chính khách Mỹ
'Chính quyền Việt Nam bảo đảm quyền tự do... độc thoại'" • Sự nguy hiểm
của điều 258 • Buồn lắm bạn ơi! • Con đường của một sĩ quan an ninh •
Diễn biến vụ án Ba Sàm.
Phần Phụ Lục gồm: • Tiểu sử Nguyễn Hữu Vinh • Tiểu sử Nguyễn
Thị Minh Thúy • Trang mạng Ba Sàm • Tóm tắt 24 bài viết được dùng làm
chứng cứ buộc tội • Cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao.
Trong 14 bài, có 6 bài phân tích các khía cạnh pháp lý của vụ án,
vạch trần sự vô nguyên tắc trong cách hành xử của nhà nước cộng sản khi
chà đạp lên chính bản hiến pháp và các đạo luật mà họ đặt ra. Sách được
xuất bản bởi "nhà xuất bản Trẻ Hà Nội", và được "in chui" qua nhà phát
hành lớn nhất thế giới Amazon. Điều này cho thấy cộng sản ngày càng mất
đi khả năng độc quyền trên các sản phẩm sách báo.
 Tiểu sử ANH BA SÀM – NGUYỄN HỮU VINH
Sinh năm 1956. Từng là sĩ quan Công an CSVN. Từng làm việc tại
Ban Việt Kiều Trung Ương. Năm 2000, thành lập công ty TNHH Điều Tra
và Bảo Vệ - VPI, công ty thám tử tư đầu tiên ở Việt Nam. Ngày 9/9/2007,
blog Ba Sàm - "Cơ quan ngôn luận của Thông Tấn Xã Vỉa Hè" là một trang
web đăng tin có tiếng nói trái ngược với tuyên truyền của báo chí "lề phải".
Ngày 22/9/2016, ông Nguyễn Hữu Vinh bị kết án 5 năm tù; bà Nguyễn Thị
Minh Thúy, 3 năm tù. Thế nhưng "Blog Ba Sàm" vẫn tiếp tục hoạt động
cho đến nay tại địa chỉ: www.anhbasam.wordpress.com
 ANH BA SÀM
Nhà Xuất Bản Trẻ Hà Nội - 410 trang - giá 17.0 USD
Mua sách trên trang điện tử Amazon.com

Việt Nam Trong Viễn Tượng
Dân Chủ Toàn Cầu

Biên khảo  NGUYỄN CAO QUYỀN
Sách gồm 4 Phần:
• Phần 1: Nội dung của Dân Chủ [- Tiến trình hình
thành dân chủ qua các thời đại - Các làn sóng dân chủ xảy ra
trên thế giới trong những năm gần đây - Nhận định tổng quát về tình hình
dân chủ trên thế giới - Liên hệ giữa dân chủ và nhà nước pháp quyền - Bốn
điều kiện cần phải có để bảo đảm sự hiện diện của dân chủ trong một nước
- Những mẫu hình pháp trị và nguyên tắc "Tam quyền phân lập"].
• Phần 2: Tự Do và Dân Quyền Dân Chủ [- Chủ nghĩa Tư do trong
hiến pháp - Lịch sử lập hiến của Hoa Kỳ - Hệ thống tự điều chỉnh của xã
hội tư bản liên hệ với Tư Bản Luận của Marx - Các trào lưu dân chủ xã hội
và sự xuất hiện của Chủ Nghĩa Xã Hội ở phương Tây].
• Phần 3: Những giá trị Á Châu [- Tình hình nhân quyền tại Đông
Á -Thuyết Giá trị Á Châu (Asian Values) của Lý Quang Diệu - Sự quay về
với Khổng Tử tại Trung Cộng và những sai lầm trong chính sách chính trị
theo Khổng Tử - Sách lược hiện đại hóa chủ nghĩa chuyên chế của Bắc Kinh
- Làn sóng đòi hỏi nhân quyền tại Trung Cộng sau Thiên An Môn (1989)
và Hiến Chương 08 (mùa xuân 2008) - Triển vọng chính trị ở Trung Cộng
trong tình trạng độc đảng]
• Phần 4: Việt Nam trong viễn tượng dân chủ toàn cầu [- Bức tranh
xã hội Việt Nam sau 1975 - Việt Nam sau bài học của Đặng Tiểu Bình (1979)
- Bước quy phục Đại Hán của Việt Nam (1990) - Tình hình tranh chấp Biển
Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc (2010) - Triển vọng hợp tác chiến lược
của Việt Nam với Hoa Kỳ - Làn sóng dân chủ thứ tư (2011 Bắc Phi-Trung
Đông) - Sự sụp đổ của các chế độ độc tài không chủ nghĩa thúc đẩy quá
trình dân chủ hóa toàn cầu, dẫn đến triển vọng dân chủ cho Việt Nam hầu
thoát ách thống trị của Trung Cộng].

 Tiểu sử tác giả NGUYỄN CAO QUYỀN
Sinh năm 1931. Tốt nghiệp Khóa 1 Trừ Bị Nam Định và Khóa 5153 trường Saint Cyr (Pháp). Cử nhân Luật và Cao học Tiến sĩ Kinh tế Đại
học Luật khoa Sài Gòn (1963). Thẩm phán Tòa Án Quân Sự. Đại tá Chánh
thẩm Tòa Án Đặc Biệt (1966-1968), Cố vấn Ngoại giao tại Paris (19681974). Sau năm 1975, tù cải tạo (1975-1985). Định cư tại tiểu bang
Maryland, USA (1990). Ông viết nhiều bài khảo luận về kinh tế, chính trị.
Tác phẩm đã xuất bản: Việt Nam Trong Chiến Tranh Tư Hữu.
 VIỆT NAM TRONG VIỄN TƯỢNG DÂN CHỦ TOÀN CẦU
Tủ Sách Tiếng Quê Hương - 404 trang - giá 25.0 USD
P.O. Box 4653, Falls Church, VA 22044, USA
Email: uyenthaodc@gmail.com - hay - uyenthao174@yahoo.com

Hồi ký  NGỌC ÁNH

"Ba tôi là một người Cộng sản, ông đã tham gia cách mạng

suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp chống
Mỹ, các chị em tôi lớn lên ở Sài Gòn. Má thì nuôi dấu cán
bộ Việt Cộng, các chị em thì làm giao liên... Còn tôi, tôi
thoát ly cái gia đình cách mạng của mình để trở thành vợ "tên phản động",
và rồi, đã vào tù với cái tội "chống kháng chiến chống Mỹ!" Đây là trích
đoạn Lời Mở Đầu. Tự truyện một phụ nữ trong nghịch cảnh gia đình chia
thành hai phe Quốc-Cộng mà chính mình là nạn nhân trực tiếp của cộng
sản nhưng chưa bao giờ chịu đầu hàng!
Sách chia ra nhiều câu chuyện ngắn • Ngược dòng: Thân phận của
tác giả • Ngày tháng buồn hiu: Kể lại giai đoạn từ lúc bị bắt và những năm
tháng gian khổ trong tù • Chặng đường đã qua: Cảm nghĩ của tác giả sau
mười năm sống trong trại giam và mong ngóng ngày về • Cát bụi: Ngày về
với những đau thương mất mát, cảnh đi bốc mộ chồng và những hệ lụy
trong chế độ cộng sản • Ông già Noel là Mẹ: Tình cảm của bà mẹ độc thân
dành cho các con yêu thương • Nỗi xót xa riêng: Sự đối nghịch giữa hai chị
em khác lý tưỏng với những bất đồng chính kiến • Nhật ký mực tím: Tâm
trạng của cô học trò nhỏ nhìn xã hội thay đổi sau 75, sự bất mãn oán ghét
khi nhận ra sự thật dối trá, thâm độc của chế độ cộng sản. Nhật ký này
được chuyển qua Mỹ trước khi tác giả bị bắt và được in thành nhiều kỳ
trong tạp chí Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego năm 1979.

 Tiểu sử tác giả TRẦN NGỌC ÁNH
Năm 1976 tham gia tổ chức “Lực Lượng Việt Nam Tự Do" do ông
Trần Thắng Tài khởi xướng nhằm chống lại chế độ cộng sản. Tháng 3/1979
bị bắt tại Sài Gòn cùng một số anh em trong nhóm. Bị tuyên án 14 năm tù,
riêng chồng là anh Trần Thắng Tài bị tử hình sau đó ít lâu. Vì hoàn cảnh
không người chăm sóc nên mang luôn đứa con mới hơn 1 tuổi vào trại
giam, trong điều kiện sống kham khổ thiếu thốn đến cùng cực, con trai bị
suy yếu đến bại liệt và được đưa ra khỏi trại giam thông qua một tổ chức
nhân đạo tại Thụy Sĩ, sau gần 8 năm tù ở cùng mẹ. Cuối năm 1989 ra khỏi
tù sau gần 11 năm bị giam giữ. Năm 2007 định cư tại Hoa Kỳ. Hiện sống
tại tiểu bang California với người bạn đời hiện nay là giáo sư Nguyễn Văn
Sâm.
 NGÀY THÁNG BUỒN HIU
Ngọc Ánh - 210 trang - giá 15.0 USD
Email: ngocanh6955@yahoo.com

Đặc San Mũ Đỏ # 72
Nguyệt san  GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM
"Em hai mươi tuổi, biết gì về gian nguy đời Lính... Tôi
chẳng bao giờ muốn em phải kê vai vào súng gươm đời Lính. Tôi chỉ muốn em
và tôi, và một nơi chốn rất riêng chưa bao giờ có thật giữa chiến tranh... Nhưng
nào có thể "ngụy trang" mãi, khi cái chết là bước chậm từng ngày. Hai mươi
bốn tuổi, em lại tiễn tôi lên đường khi con trai đầu lòng vừa đủ tám tháng
tuổi... Một mình em qua bảy năm tôi ngục tù lăng nhục, qua nhọc nhằn cơm
áo, tay khuê các bám theo từng chuyến xe đò chạy bằng than, hay vật vã tiếng
còi tàu sương sớm, tay bế con, tay xách gói... "gánh gạo nuôi chồng"... nhưng
chẳng hề "khóc nỉ non"...
"Đặc San Mũ Đỏ # 72: Những Người Vợ Lính" bao gồm 38 truyện
ngắn, thơ, biên khảo. Một số bài viết tiêu biểu: • Thư viết từ chân núi • Mẹ tôi,
người vợ lính VNCH • Anh còn nợ em... • Viên đạn cuối cùng • Vợ và Những
ngày đầu đời lính • Gặp nhau từ thưở... • Mẹ tôi và lá cờ vàng • Nhảy dù đi hỏi
vợ • Tiếc-Muộn, v.v...
"Ở Bà Rịa Phước Tuy, tháng Tư 1975, sau Xuân Lộc":

Nằm rừng chờ tiếp tế đây
Sau ngày Xuân Lộc chốn này đợi tin
Thấy em đi rẫy bình yên
Muốn xin cây trái xinh xinh em cầm
Cho quả xoài chợt hỏi thăm
(Em ơi! "dù lạc" rớt nhằm Phước Tuy)

 GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM / HẢI NGOẠI
Sư Đoàn "Nhảy Dù" (Vietnamese Airborne Division, VNAD) là một
trong những binh chủng thiện chiến nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Ban đầu là một đơn vị trực thuộc Không Lực VNCH, sau này là một sư đoàn tác
chiến độc lập và trở thành đơn vị Tổng Trừ Bị thuộc Bộ Tổng Tham Mưu. Các
quân nhân trong Sư Đoàn Nhảy Dù còn có biệt danh là "Thiên Thần Mũ Đỏ".
Trang điện tử Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam ngoài các hình ảnh, tin tức, còn có Đặc
San Mũ Đỏ ra định kỳ hàng tháng, tới nay đã được 75 số.
Địa chỉ trang nhà : http://nhaydu.com
 Đặc San Mũ Đỏ # 72 – NHỮNG NGƯỜI VỢ LÍNH
Đặc San Mũ Đỏ - 300 trang
Đặc San Mũ Đỏ, 670 South Federal Boulevard, Denver, CO 80219
ĐT: (720) 231-8344
Email: dacsanmudo@gmail.com

Tập truyện  TRẦN YÊN HÒA

Cuộc sống ai cũng mong muốn được hạnh phúc,
được bằng an, được chan hòa tình yêu thương giữa người
và người. Nhưng cuộc sống cũng chứa đủ mọi thủ đoạn, âm mưu, lừa lọc,
gian lận, cạm bẫy. Và đó là hai mặt cuộc đời như đồng tiền "sấp ngửa".
Sách gồm 2 Phần: • 1 - Truyện ngắn • 2 - Tạp ghi văn nghệ.
14 Truyện ngắn là những mẩu đời thường, với đối thoại của người
bình thường, không văn vẻ cao xa. Đó là những phụ nữ không chồng,
những đàn ông không vợ... Họ sống, yêu, đau khổ, nhưng vẫn tiếp tục
sống, yêu, và đau khổ. Họ không cao thượng, không gương mẫu. Họ bộc
lộ tâm tính "lá mặt, lá trái" một cách hồn nhiên không dấu diếm. Nhưng
nhờ có những con người ấy, ta có dịp nhìn lại chính mình, để tự hỏi liệu
chính mình có thoát được thói "sấp ngửa"?
14 Truyện ngắn vừa nhắc tới vùng trời Việt đã xa, vừa mô tả xứ
Mỹ mới đến; trong đó những con người bị bốc ra khỏi gốc rễ, vừa cố gắng
hòa nhập vào đời sống mới, vừa quay quắt nhớ thương quê nhà, bị giằng
xé giữa những thế giới khác nhau: vật chất, quan điểm sống, lý tưởng, nhu
cầu cá nhân... Các nhân vật tuy đều có hoàn cảnh riêng nhưng tâm trạng
ít nhiều tương tự với hàng triệu người Việt tị nạn khắp năm châu. Và giữa
cảnh "Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều", ta tự hỏi mình sẽ chọn là loại
người nào.
10 Tạp ghi văn nghệ viết về các văn thi sĩ: Cao Xuân Huy, Trần
Hoài Thư, Phan Xuân Sinh, Luân Hoán, Hoàng Lộc, Trần Thế Phong, Thành
Tôn, Phạm Phú Minh, Trần Văn Nam, Đam Thạch.
 Tiểu sử tác giả TRẦN YÊN HÒA
Sinh năm 1947 tại Quảng Nam. Khóa 2 Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Năm
1973, Sĩ quan Thanh tra, Văn Phòng Tổng Thanh Tra Quân Đoàn I và Quân
Khu 1 Đà Nẵng. Năm 1975, đi tù cộng sản. Sau khi ra tù, làm đủ mọi nghề:
sửa xe đạp, bán bánh bò bánh tiêu, đạp xích lô... Năm 1955, định cư tại
Nam California USA. Các tác phẩm đã xuất bản: Khan Cổ Gọi Tình, Uyên
Ương - Phượng Hề Và Khát Vọng (thơ) • Những Chuyến Mưa Qua, Áo Gấm
Về Làng, Net em (tập truyện) • Mẫu Hệ (truyện dài).
 SẤP NGỬA
Bạn Văn Nghệ Hoa Kỳ - 356 trang - giá 20.0 USD
Bạn Văn Nghệ - www.banvannghe.com - ĐT: (714) 360-7356
Mua sách: Nhà Sách Tự Lực - 14318 Brookhurst Street
Garden Grove, CA 92643, USA
Website: www.tulucmall.com
ĐT: 888-531-2280 - Email: buybooks@tuluc.com

Tạp ghi  HOÀNG MAI ĐẠT

Hoàng Mai Đạt rời Việt Nam cuối tháng Tư 1975
năm 14 tuổi, rồi tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông tại
Pennsylvania State University, nhưng sau đó thay vì chọn
công việc đúng sở học, Đạt lại chọn con đường... viết báo Việt. Điều này
khiến mẹ Đạt phải nổi dóa: "Mày có biết người ta thường nói 'nhà báo nói
láo ăn tiền?" - "Dạ biết . Nhưng vẫn có những người làm báo đàng hoàng,
cũng... ăn tiền" - "Tiền đâu mà mày ăn? [...] Thôi, đừng làm báo, viết văn
chi nữa, nghèo lắm". Và, Đạt chọn cái nghèo cho tới khi những giòng chữ
này được viết ra.
Nếu chỉ dùng "nghiệp" để giải thích sẽ là khó hiểu, nhưng may
thay, Đạt đã "tà tà" mô tả hành trình chữ nghĩa cam go của anh bằng giọng
văn tự trào nhẹ nhàng. Đó là các truyện ngắn: • Truyện Ngắn Ai Mua? •
Những Con Ma Leo Cửa Sổ • Anh Bạn Phù Du • Lê Đình Điểu - Người Thày,
Người Bạn Truyền Thông • Thương Con Mấy Núi Cũng Trèo • ...Mấy Sông
Cũng Lội • ...Mấy Đèo Cũng Qua • Làm Nghề Này Phải Gian • Mùa Thu
Răng Rụng, v.v...
Tuy Đạt khiêm tốn cho rằng "Vì muốn bày tỏ mà không cần nói
nên tôi viết", nhưng qua những câu chuyện đời thật của anh, có thể thấy
một trái tim tràn đầy tình cảm, với cuộc sống, con người, với đất nước, gia
đình, với những tác phẩm - mà anh âu yếm gọi là "con", và nhất là với chữ
Việt, vì thế, hành trình chữ nghĩa dù gian khó nhưng không ngăn được con
người ấy cứ... tà tà sống, tà tà viết.
Chọn giọng văn khôi hài, Đạt tâm sự: "Tôi tin rằng khi người ta vui
thì sự hận thù sẽ giảm ". Qua 28 đoản văn "Biên Tà Tà", ta có thể vui, có
thể buồn, có thể ngậm ngùi... nhưng chắc chắn không hề thấy sự thù hận.
 Tiểu sử tác giả HOÀNG MAI ĐẠT
Sinh năm 1961 tại Nha Trang. Thân phụ tử trận giữa thập niên
1960. Ðến San Jose, California 1987. Làm việc tại nhật báo Người Việt,
Nam California 1987-1989. Nhân viên Sở Xã Hội ở Sutter County (Bắc
California) 1989-1990. Mở tiệm bán sách ở Stockton 1990-1992. Biên tập
viên tin tức đài Little Saigon Radio (Nam California) 1994-2007. Biên tập
viên nhật báo Người Việt từ 2007. Hiện là biên tập viên nhật báo Viễn Đông
Daily. Các sách đã xuất bản: Cánh Ðồng Cho Em, Giữa Hai Miền Mưa Nắng.
 BIÊN TÀ TÀ
Thư Hương - 257 trang - giá 15.0 USD
Email: hoangmaidat@yahoo.com - ĐT: (714) 290-7747

Biên khảo  NGUYỄN MINH CẦN

Sách gồm 3 Chương chính:
• 1- Đôi điều về Đảng Cộng sản và Phong trào Cộng sản Quốc tế •
2- Những biến động lớn trong Phong trào Cộng sản Quốc tế • 3- Đảng
CSVN qua những biến động lớn trong PTCSQT
Chương 2 nêu bật những biến động lớn, tiêu biểu như: • Stalin tiêu
diệt đảng của Lenin • Chia rẽ trong PTCSQT • Perestroika và Glasnost • Sự
sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới • Những biến
động ở ngoại vi Liên Xô • Tình hình chuyển biến ở Trung Quốc.
Chương 3 phân tích ĐCSVN, tiêu biểu như: • Thời kỳ nguy khốn
nhất của Nguyễn Ái Quốc • Đi theo con đường của Mao và ĐCSTQ • "Vụ
án Xét Lại-Chống Đảng" • Khúc ngoặt oái oăm: Lê Duẩn chống Mao • Hai
"anh em" CS đánh nhau chí chết • Không "đổi mới" chính trị và thị trường
"gắn thêm đuôi" • Con đường ngoắt ngoéo của Nguyễn Văn Linh • "Vụ án
Câu Lạc Bộ những người kháng chiến cũ" • Chính sách thâm độc đối với
các tôn giáo • Chui đầu vào thòng lọng của "thiên triều" • Hậu quả của
việc tước đoạt quyền sở hữu của nông dân • Bán đất, bán biển cho Trung
Quốc • Hiệp định thương mại Việt-Mỹ • ĐCSVN không có nhân tính vì không
chấp nhận nhân tính • Thực trạng ĐCSVN ngày nay • Thời cơ nhất định sẽ
tới • Một ngộ nhận cần xóa bỏ, v.v...
 Tiểu sử tác giả NGUYỄN MINH CẦN
Sinh năm 1928 tại Huế. Năm 1946, đảng viên Đảng Cộng sản Đông
Dương. 1954-1962 làm phó chủ tịch Ủy Ban Hành Chính Hà Nội, chủ nhiệm
báo Thủ Đô Hà Nội. 1964, ly khai Đảng CS và xin tị nạn chính trị ở Liên Xô.
1986-1993, tích cực tham gia phong trào dân chủ ở Nga. Các sách đã xuất
bản: Công Lý Đòi Hỏi (1998), Chuyện Nước Non (1999), Đảng Cộng Sản

Việt Nam Qua Những Biến Động Trong Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế
(2001), The Vietnamese Communist Party Through Vicissitudes Of The
Communist Internationals (2004), (đồng tác giả) Từ Điển Nga-Việt. Tác giả
mất ngày 13 tháng Năm, 2016, không kịp nhìn thấy đứa con tinh thần cuối
cùng ra đời.
 Đảng Cộng Sản Việt Nam
Qua Những Biến Động Trong Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế
Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ - 658 trang - giá 30.0 USD
Cành Nam Publisher - 2607 Military Road
Arlington, VA 22207, USA
Email: canhnam@dc.net – ĐT: (703) 525-4538

Biên khảo  NGUYỄN VĂN THÀNH

Theo soạn giả Nguyễn Văn Thành: "Pháp luật
không chỉ giới hạn ‘trước vành móng ngựa’ hay trong chốn
‘đáo tụng đình’ với những ngôn từ nghiêm khắc và khô
khan. Luật pháp đã xuất hiện dưới các hình thức đầy vẻ văn chương và
nghệ thuật khác nữa như tiểu thuyết hư cấu, truyện thơ, các vở nhạc kịch,
bút ký, biên khảo lẫn trong hội họa, điêu khắc và biết bao bộ phim trong
lãnh vực điện ảnh nữa".

Sách trình bày một số vụ án nổi tiếng trong lịch sử nhân loại: Vụ
án "Nghệ Sĩ Xiệc Tên Han" (người đã giết chết vợ trong một màn biều diễn
phóng dao); Vụ án trong Thánh Kinh "Cain Giết Abel" (cả hai cùng là con
của ông A-đam và bà Ê-va nhưng đã giết nhau sau khi đem lễ vật dâng
Chúa); Vụ "Vua Salomon Xử Án" (khi có hai người đàn bà tranh chấp cùng
nhận là con mình, vua giả bộ ra lệnh đem gươm chặt đứa con nhỏ làm hai
để biết ai là người mẹ thật sự,); Vụ án "Susanna và Các Trưởng Lão" (quyền
đối chất nhân chứng trong pháp luật); Vụ án "Bill Clinton" (không ai ở trên
luật pháp dù là một Tổng thống); Và vụ án tầm mức quốc tế "Vụ Án
Pinochet".
Về văn học là truyện ngắn "L’Assassin" (Kẻ Sát Nhân) của Guy de
Maupassant tường thuật lại những lời bào chữa của một luật sư trẻ tuổi
cho một bị cáo bị truy tố tội sát nhân. Về điêu khắc, diễn giải 3 bộ luật cổ
khắc trên đá trước Công Nguyên: "Bộ luật Lipit-ishtar" (1868-1857), "Bộ
luật Hammurabi" (1792-1750), và "Bộ luật Moses" (thế kỷ 13). Về thi phú
có 3 bài thơ tiêu biểu được nhắc tới: "Invictus" (Bất Bại) của William Ernest,
"The Ballad of Reading Gaol" (Bài Ca Nhà Tù Reading) của Oscar Wilde, và
"Law Like Love" (Luật Như Tình) của Wystan Hugh Auden.
 Tiểu sử tác giả NGUYỄN VĂN THÀNH
Sinh năm 1923 tại Hà Nội. Năm 1951 học Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị
Nam Định. Năm 1952 là Thiếu úy Ban Pháp Chế Phòng Nhất Đệ Tam Quân
Khu đóng ở Hà Nội. Từ năm 1954 tới 1975 chuyển về Tòa Án Quân Sự Nha
Trang. Chức vụ cuối cùng là Đại tá Chánh thẩm Tòa Án Mặt Trận Biệt Khu
Thủ Đô và Vùng 3 Chiến Thuật kiêm Cố vấn Pháp luật. Sau năm 1975 đi tù
cộng sản 13 năm. Năm 1990 định cư Hoa Kỳ. Hiện cư ngụ tại tiểu bang
Virginia.
 LUẬT PHÁP & VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Focus Digital Publishing - 350 trang - giá 20.0 USD
Liên lạc: Phạm Văn Thành
Email: thanhtoa23@gmail.com

Truyện  LƯU NA

Lênh Đênh là tựa đề cuốn truyện dài 188 trang
mà có thể khiến người đọc mơ hồ cảm thấy không khí của một tự truyện.
Sách gồm 6 Chương: • Trời Thấp • Khi Bước Xa Đời • Xóa • Giá Đậu • Giựt
Mình Ngó Lại • Vết Đau Dài Nối Ngậm Ngùi.
Lênh Đênh ghi lại những đoạn đời của Ngà, một trong số hàng
trăm ngàn thanh niên thiếu nữ Miền Nam ở tuổi trăng tròn và sắp học xong
trung học thì biến cố 30 tháng Tư 1975 ập đến như một thiên tai, dìm họ
xuống một vực xoáy đầy bất trắc với những tâm trạng sợ hãi, hoang mang,
bất mãn, chán chường... giữa cuộc sống mà "ngày nào cũng là ngày 30,
tháng nào cũng là tháng tư, một năm 365 ngày ba mươi tháng tư". Ngà
đành chọn con đường mà cả triệu người bị đẩy đến chỗ phải lựa chọn, là
thoát ra khỏi mảnh đất quê hương nay đã trở thành một trại tù khổng lồ,
vì "vượt biên là xuyên tâm liên chữa bá bịnh từ thể xác tới tâm hồn, là
mảnh bằng cao nhất của đại học, là trang sức quý giá của xã hội bây giờ".
Cuộc vượt biên may mắn thành công, nhưng thời gian trên đảo
Bidong cũng đủ dài để ghi lại ít nhiều kinh nghiệm đắng cay, và rồi "Ngà
đến Mỹ một ngày tháng 2 xám buồn, sau khi ăn cái Tết xa nhà đầu tiên nơi
trại chuyển tiếp". Đó là chặng mở đầu của một đoạn đường mới, đoạn

đường mà chẳng bao lâu đã lại mang đến cho Ngà thêm một nỗi hoang
mang: "Đất này là đất lành, là đất dưỡng nuôi, là đất để an cư chứ đâu
phải như đất quê nhà ngày một tàn phai héo rụi ". Nhưng "hạt gạo ở đây

trắng quá, trắng xót cả mắt... Hạt gạo quê nhà dẫu vàng hao ố mục nhưng
là hạt gạo Ngà nhai chung với mẹ cha anh chị em, đất khô cằn là đất đã
tiếp cho Ngà những hơi thở hao gầy, những buồn vui ray rứt. Xa đất nhà
rồi Ngà thấy hồn mình mục ruỗng dẫu cơ thể như thân cây đậu thần với
mãi tới trời cao..."

 Tiểu sử tác giả LƯU NA
Trên trang mạng t.vấn & bạn hữu ghi vắn tắt về tác giả: "Lưu Na
sinh ở Sài Gòn, Đại Học Kinh Tế (sau 75) năm thứ 2. Vượt biên, và định cư
ở California từ 1981 đến nay. Góp chữ với đời là chuyện tình cờ, và cũng
vẫn là viết cho riêng mình". Lênh Đênh là tác phẩm thứ 2. Trước đó Lưu
Na đã in tập tiểu luận Của Chữ Và Người, gồm các bài nhận định về thơ,
văn và nhạc của Nguyễn Đình Toàn.
 LÊNH ĐÊNH
Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu - 188 trang - không ghi giá bán
Có thể tải xuống bản PDF trên trang mạng: www.t-van.net
Liên lạc Email: t.vanbanhuu@yahoo.com

Biên khảo  PHẠM VĂN THUYẾT
Giới thiệu  UYÊN THAO

Phạm Văn Thuyết có thể là cái tên xa lạ với nhiều người Việt Nam
ngay lúc này, nhưng lại rất gần gũi với nhiều thế hệ sinh viên Luật khoa tại
Sài Gòn từ thập niên 1960 và cũng quen thuộc với không ít người ngoại
quốc: Nam Mỹ, Đông Âu, Phi Châu, Á Châu,… từ sau năm 1975. Lý do là
từ thập niên 1960, ông là một giảng sư tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, và
từ 1975-2007, là một chuyên viên của Ngân Hàng Thế Giới - World Bank.
Sinh năm 1934 tại Nam Định. Năm 1954 di cư vào Nam, Phạm Văn
Thuyết làm việc tại đài phát thanh Sài Gòn đồng thời tiếp tục học tại Đại
Học Luật Khoa, tốt nghiệp cử nhân Luật và cao học Kinh Tế năm 1959. Đầu
thập niên 1960, Phạm Văn Thuyết trở thành giảng sư Đại Học Luật , tới
1964 được học bổng du học Hoa Kỳ. Tại Đại Học Wharton, University of
Pennsylvania, Phạm Văn Thuyết theo học Kinh Tế, chuyên ngành Kinh Toán
Học - Econometrics, một ngành tương đối mới vào thời đó và tốt nghiệp
Master Degree rồi Ph.D. năm 1967.
Về nước ở độ tuổi 33, theo quy định của luật tổng động viên, Phạm
Văn Thuyết đã có mặt trong khóa 26 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Đây là một
khóa khá đặc biệt vì các sinh viên sĩ quan phải tham gia cuộc chiến ngay
khi vừa làm quen với súng đạn do cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968
của cộng sản Bắc Việt. Phạm Văn Thuyết đã gánh chung nhiệm vụ tác chiến
với các chiến binh bảo vệ trụ sở Bộ Quốc Phòng.
Tuy nhiên, do chủ trương ưu tiên cho ngành giáo dục của chính
phủ Việt Nam Cộng Hòa nên sau khi mãn khóa, Phạm Văn Thuyết được
biệt phái về lại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn để tiếp tục vai trò giáo sư cho
đến ngày phải di tản qua Hoa Kỳ tháng Tư 1975. Tại Hoa Kỳ, Phạm Văn
Thuyết trở thành chuyên viên phát triển kinh tế (industrial economist) của
World Bank. Sau đó, dù về hưu, ông vẫn tiếp tục nhận lãnh vai trò tư vấn
(consultant) cho các dự án công tác tại nhiều quốc gia trên thế giới. Là
chuyên viên World Bank, ông đã có nhiều dịp về Việt Nam công tác trong
các lãnh vực thương mại quốc tế, WTO, ngân hàng và khung luật pháp kể
từ đầu thập niên 1990 tới năm 2007.
Theo Phạm Văn Thuyết phân tích, 4 trở lực đang vây hãm mọi ý
hướng phát triển và tăng trưởng đời sống Việt Nam là: 1• Hạ tầng cơ sở
quá tồi tệ - 2 • Chính sách bất cập từ vi mô tới vĩ mô do đặt nặng vai trò
chỉ đạo của Nhà nước - 3 • Cơ cấu tổ chức và định chế pháp luật thiếu
minh bạch, bị khai thác dễ dàng cho các mưu đồ bất chính - 4 • Vấn đề
phát triển nhân lực hoàn toàn bị bỏ rơi do chủ trương độc tôn ý thức hệ.

Để vượt khỏi các trở lực này, không thể chỉ bằng những biện pháp
cải cách thu gọn riêng trong phạm vi một lãnh vực hoạt động nào mà đòi
hỏi nỗ lực thực hiện cải cách đồng loạt trên mọi lãnh vực từ xã hội, giáo
dục, kinh tế, pháp luật tới chính trị. Phạm Văn Thuyết nêu ra hàng loạt trở
lực mà trong đó chỉ riêng tính luật pháp mập mờ về quyền tư hữu đất đai
của người dân đã là một trở lực nặng nề: Theo Phạm Văn Thuyết, "phạm

vi rộng lớn của quốc doanh áp đảo và sự không công nhận quyền tư hữu
bất động sản đã thu hẹp tính cách thị trường của kinh tế Việt Nam ".

Hơn 200 trang sách nêu bật đủ loại tệ nạn trong đời sống Việt Nam
từ tham nhũng, áp bức, bất công... tới vây hãm bóp nghẹt nhu cầu khai
triển dân trí... đẩy mọi lãnh vực sinh hoạt chung vào ngõ cụt tối tăm vì
không thể giải quyết những thách thức ngày một thêm chồng chất. Trước
thực trạng này, từ thế đứng của một chuyên gia kinh tế, Phạm Văn Thuyết
khẳng định đòi hỏi cấp thiết để cứu nguy cho Việt Nam là phải thực hiện
cải cách toàn diện về chính trị, vì "Không thể có một chính sách kinh tế tốt

nếu không có một khuôn khổ chính sách cai trị hay quản lý đất nước tốt.
Nói cách khác, nếu tổ chức chính trị không tốt thì kinh tế không tốt ".
Lời mở đầu sách nói lên ước mong tha thiết: "Tác giả muốn hướng
tập sách này tới độc giả mọi giới nên cố gắng viết giản dị với hy vọng ai
đọc cũng thấy dễ hiểu, và vì thế người viết đã tránh tối đa việc trình bày
các con số khô khan hay những điểm lý thuyết kinh điển".
Cùng trong Lời Nói Đầu, Phạm Văn Thuyết còn ghi một lời nhắn
hàm chứa nhiều ẩn ý: "Những ý kiến trong sách không nhất thiết là khả thi

trong thời gian gần vì những trói buộc của thực tế chính trị và cơ chế,
nhưng hy vọng có thể có ích cho sự suy ngẫm để làm chính sách trong
trách nhiệm của những người trẻ sẽ kế thừa đất nước và lãnh đạo mai
sau".

Chắc chắn đây là lời nhắn thiết tha gửi tới mọi người Việt Nam, đặc
biệt là giới trẻ để gợi nhắc và thúc đẩy một suy ngẫm cần thiết về trách
nhiệm công dân trước "những trói buộc của thực tế chính trị và cơ chế"
đang đẩy đất nước xuống hố thẳm.
Ngày 15/1/2015, Phạm Văn Thuyết đã vĩnh viễn giã từ cuộc sống.
Nhưng lời nhắn thiết tha trên vẫn đang vang vọng và chắc chắn sẽ
còn vang vọng cho đến ngày những xích xiềng chính trị đang trói buộc đất
nước Việt Nam thực sự bị đập tan.
 VIỆT NAM - MÃNH HỔ HAY MÈO RỪNG?
Tủ Sách Tiếng Quê Hương - 475 trang - giá 25.0 USD
VLAC / TS Tiếng Quê Hương, P.O. Box 4653Falls Church, VA 22044, USA
Email: uyenthaodc@gmail.com / uyenthao174@yahoo.com
Hoặc: Người Việt - 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
Phone: (714) 892-9414 - Website: www.nguoivietshop.com
Sách cũng có bán trên trang mạng Amazon.com

THE VILLAGE
Fifteen walked in – Eight walked out
Hồi ký  Bing West
Giới thiệu  Trịnh Bình An

"The Village" là câu chuyện về 15 người lính Thủy
Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trụ hơn hai năm tại làng Bình Nghĩa,
Quảng Ngãi. Khi cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên một số người từ
chối không đọc, số khác không tin có chuyện lính Mỹ có thể cùng chung
sống và chiến đấu với người Việt. Nhưng quả thật nhóm lính Mỹ-Việt này
đã phải chống chọi với bọn Việt Cộng đông gấp nhiều lần nhờ cùng sát
cánh chiến đấu bên nhau và biết xử dụng cả chiến thuật của du kích VC để
đánh lại chúng.
Đầu tháng Sáu - 1966, Trung tướng Lewis Walt đến thăm Thiếu tá
Richard Braun. Tướng Lewis chỉ huy lực lượng TQLC Mỹ tại VN, còn Brawn
chỉ huy một tiểu đoàn TQLC Mỹ tại Bình Sơn, Quảng Ngãi. Khi được hỏi ý
kiến về chương trình bình định, Brawn trả lời: " Tôi muốn thấy một lực lượng

kết hợp: TQLC Mỹ và người Việt cùng ăn, ngủ, đi tuần và chiến đấu cùng
với nhau chứ không chia riêng ra". Brawn chọn Bình Nghĩa vì ngôi làng này

chắn ngang con đường vận chuyển lương thực của Cộng quân và cũng vì
tại đây đã có sẵn một người cảnh sát Việt nổi tiếng lỳ lợm và mưu trí.
Thế là 15 người lính TQLC Mỹ tới làng, đào hầm, dựng đồn. Ban
ngày, họ nghỉ ngơi. Ban đêm, họ đi tuần tra quanh làng cùng với nhóm
"PF" (Popular Forces - Nghĩa Quân). Công việc có vẻ êm ả, thoải mái. Một
vài người còn thích thú cho rằng mình không còn phải vác súng, lội bùn
chiến đấu như nhiều đồng đội khác. Nhưng, họ đã lầm to...
Cộng quân, khi thấy sự có mặt của nhóm lính Mỹ, liền tìm mọi cách
triệt hạ cho bằng được cái đồn nhỏ bé. Larry Page người lính trẻ nhất đã
là người đầu tiên tử trận trong một trận đột kích của Việt Cộng. Sự sợ hãi
bao trùm mọi người trong làng. Nhưng không phải người nào cũng sợ. Cô
Vinh Thi Top là một. Năm 15 tuổi cô bị chúng bắt làm "hộ lý" nhưng trốn
thoát. Cô không bao giờ ngủ tại nhà và mỗi ngày thay đổi chỗ ngủ. Còn
đối với những người lính Mỹ, đó là một trận thế quái đản, như hai kẻ cầm
dao găm trong góc phòng tối gờm nhau, chỉ khác một điều, đối phương
nhìn thấy rất rõ!
Nhưng dù sao, cuộc sống vẫn có nhiều điều đáng yêu. Những
người lính Mỹ thích sự tự do ở đây. Họ được thoải mái uống bia, được sự
kính trọng của các Nghĩa Quân, trẻ nít thích xúm xít chung quanh, còn
người dân làng thay nhau mời họ đến nhà ăn uống. Tới tháng Tám 1966,
nhóm lính USMC đã thực hiện hơn 400 cuộc tuần tra và hơn 200 lần đụng
độ. Tháng Chín 1966, 80 lực lượng địa phương Việt Cộng cùng 60 lính
thuộc Tiểu Đoàn 409 Bắc quân đã đồng loạt tấn công đồn "Fort Page" (lấy
tên người lính TQLC trẻ) được canh giữ chỉ bởi 6 TQLC Mỹ và 12 Nghĩa

Quân Việt (số còn lại đang đi tuần tra). Kết quả, 5 lính Mỹ và 6 Việt đã tử
trận. Nhưng… đồn Fort Page vẫn đứng vững!
Sau này khi được phỏng vấn, Hạ sĩ Sidney Fleming nói: "Tướng

Lowell English trước đó có cho phép chúng tôi được ra đi. Nhưng chúng tôi
không thể bỏ đi. Làm sao chúng tôi có thể bỏ đi sau khi đã thúc đẩy những
người Nghĩa Quân dám cầm súng đối đầu với bọn Cộng? Chúng tôi phải ở
lại. Không có ai trong chúng tôi muốn ra đi".

Những người lính sống sót trụ lại và được thêm sáu đồng đội mới.
Tháng Giêng và Hai 1967 khá yên tĩnh vì trong mùa lũ, nhưng tháng Ba có
bầu cử mà Việt Cộng rắp tâm phá hoại. Sau khi nhận được tin mật về cuộc
tập kích của Cộng quân, 12 người lính Mỹ tụ lại trong căn phòng nhỏ để
nghe Trung Sĩ McGowan nói: "Các bạn đã nghe rồi chứ? Chúng ta có thể

bị tấn công bởi 300 tên Cộng. Nhưng nếu chúng ta bỏ đi lúc này thì thế là
hết. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại. Tôi không thể ra lệnh các
bạn ở lại. Các bạn được lệnh phải rời khỏi đây. Chúng ta hãy bỏ phiếu: Ra
Đi hay Ở Lại?"
Hạ Sĩ Paul Swinford bật dậy, nước mắt như sắp trào ra, anh gào
to: "McGowan, cậu đi chết đi. Vứt mẹ ba cái bầu bì của cậu đi. Tớ đã chờ

đợi bọn chúng từ cái ngày Sullivan bị giết chết. Tớ sẽ không chạy trốn cái
bọn khốn kiếp đó. Tớ sẽ ở lại đây và sẽ nổ tan xác bọn nó. Bọn nó không
được đụng tới cái đồn này. Bọn nó không được đụng tới cái làng này. Dù
bất cứ giá nào tớ cũng sẽ không rời khỏi đây. Tớ sẽ nhốt mình trong nhà
kho và sẽ bắn bể sọ bất cứ đứa nào dám bước qua cửa ".
Và, McGowan gọi về tổng hành dinh: "Thưa Charlie Six, đây là Lima
Six. Chúng tôi không thể - xin lập lại - KHÔNG THỂ - rời khỏi vị trí này". Tin

về tinh thần quyết tử của 12 con người được loan truyền nhanh chóng. Kết
quả, giặc Cộng đã hủy bỏ cuộc tập kích đồn Fort Page!
Năm 2002, khi Bing West trở lại thăm ngôi làng bé nhỏ tại miền
đất "cày lên sỏi đá" ấy, ông đã được những người Việt - của cả hai phía đón chào niềm nở. Những dấu tích ghi nơi các người lính TQLC Mỹ đã nằm
xuống vẫn được giữ nguyên. Ông ngậm ngùi viết: "Đôi khi ta không biết
mình được người khác đánh giá cao tới mức nào ".
 Tiểu sử tác giả FRANCIS J. "BING" WEST
Sinh năm 1940 tại Boston, Massachusetts. Bắt đầu là sĩ quan Bộ
binh, TQLC Hoa Kỳ. từng phục vụ trong The Combined Action Platoon (Đội
Chiến Đấu Kết Hợp) tại làng Bình Nghĩa. 1966, viết "Small Unit Action in
Vietnam" nói về thuật chiến đấu trực diện. Là một nhà phân tích của RAND
Corporation, ông viết nhiều chuyên khảo chi tiết về cuộc chiến chống du
kích. Sau đó, trong vị trí Trợ Lý Bộ Trưởng Quốc Phòng, ông giải quyết các
cuộc nổi dậy ở El Salvador. 2003-2008, thực hiện nhiều chuyến đi tới Iraq
và Afghanistan.
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Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn (NVCN) được sáng
lập ngày 19 tháng 12 năm 1977, là một trong những hội đoàn có mặt sớm
nhất tại vùng Washington D.C, Maryland và Virginia.
Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, một trong những sáng lập viên của
Hội NVCN, cho biết lý do lập Hội giữa lúc người tị nạn Việt Nam mới chân
ướt chân ráo đặt chân lên vùng đất miền đông bắc nước Mỹ này:
"Các cụ già không nói tiếng Anh bao nhiêu, các cụ lại thường ở với
các con các cháu nhưng họ phải đi làm, đi học, nên các cụ ở nhà rất cô
đơn. Các cụ rầu rĩ lắm tại vì không có chuyện gì làm, đi ra đi vô, xe cộ
không có cho nên như mất chân. Ngôn ngữ bất đồng đến nỗi sang hàng
xóm người ta chào hello cũng không biết trả lời làm sao. Do đó có nhu cầu
tìm cho các cụ chỗ nào để hội họp, gặp gỡ, ăn uống với nhau..."

Hội NVCN ngoài việc tương trợ, quan hôn tang tế, còn có mục đích
bảo tồn truyền thống, văn hóa dân tộc như tổ chức lễ kỷ niệm Hai Bà
Trưng, lễ giỗ Tổ Hùng Vương, tảo mộ ngày Thanh Minh, chợ Tết Nguyên
Đán…
Hội NVCH là một trong những hội có sinh hoạt đều đặn hàng tháng.
Mỗi ngày thứ Bảy đầu tháng thường có phiên họp để đúc kết các hoạt động
và nhận Bản Tin Hàng Tháng. Các cụ có ngày sinh trong tháng được chúc
thọ, cắt bánh sinh nhật và hát mừng. Trong các ngày thường, nhiều cụ đến
chơi chắn, mà-chược, hay ca hát theo karaoke, có sẵn computer với
internet để tập xử dụng.
Mọi người đều có thể tham gia và trở thành thành viên.
Liên lạc: 6131 Willston Dr, Suite 107, Falls Church, VA 22044
Email: hoicaonienttbc@gmail.com - Website: www.caoniendc.com
Trung Tâm Văn Hóa
Việt Nam Hải Ngoại

Với khao khát giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa của
tổ tiên, người Việt hải ngoại đã lập nhiều Trung
Tâm Văn Hóa như nhà xuất bản, trung tâm
sinh hoạt cộng đồng, đài phát thanh v.v... Tất
cả đều mong duy trì sinh hoạt văn học nghệ
thuật trong đời sống tha hương, đồng thời
chuyển tiếp văn hóa VN tới các thế hệ tiếp nối.
Tin Sách hy vọng giới thiệu các TTVHVN khắp
năm châu, ngõ hầu giúp cho dòng sinh hoạt
này ngày càng khởi sắc.

 ARLINGTON
1721 Wilson Blvd. – Arlington – VA 22209
(703) 525.7355

 FALLS CHURCH
3103 Graham Road, Suite B – Falls Church – VA 22042
(703) 204.1490

 HERNDON
382 Elden Street – Herndon – VA 20170
(703) 471.4145

 LANGLEY PARK
1510 University Blvd., East – Langley Park – MD 20783
(301) 434.7844

 ROCKVILLE
771 Hungerford Drive – Rockville – MD 20850
(301) 309.8873

 PHILADELPHIA
823 Adams Avenue – Philadelphia – PA 19124
(215) 743.8845

 PHILADELPHIA
1122 Washington Ave., Unit F – Philadelphia – PA 19147
(215) 271.5866
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