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Tượng Hộ pháp Phạm Công Tắc
bị đưa ra khỏi chùa Cao Đài tại Phnom Penh
RFA
2017-03-25
Một pho tượng đức Hộ pháp Phạm Công Tắc bị đem ra khỏi một chùa Cao Đài tên là chùa Kim
Biên tại thủ đô Phnom Penh.
Theo thông tin của tờ Phnom Penh Post thì pho tượng này được một nhóm tín đồ Cao Đài người Mỹ
gốc Việt dựng nên vào năm 2015, đồng thời nhóm này cũng gây quĩ để giúp đỡ chùa Cao Đài này.
Vào tháng giêng năm nay một phái đoàn của Tòa thánh Cao Đài ở Tây Ninh đã đến trình bày những
qui tắc tôn giáo của họ với nhà cầm quyền địa phương và đã được phép mang pho tượng đi.
Tòa Thánh Tây Ninh trên danh nghĩa là nơi điều hành tất cả các chùa Cao Đài trên khắp thế giới.
Tờ Phnom Penh Post trích lời một số chuyên gia về đạo Cao Đài tại Hoa Kỳ, rằng những người
muốn bức tượng ông Phạm Công Tắc được thờ phụng cho rằng Tòa Thánh Tây Ninh chỉ là con rối
của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội.
Xin được nhắc lại là ông Phạm Công Tắc từng làm giáo chủ của đạo Cao Đài trong một thời gian
dài, và ông được nhà vua Cam Pu Chia là Sihanook cho dựng một ngôi chùa Cao Đài tại thủ đô
Phnom Penh vào năm 1927.
Sau đó ông Phạm Công Tắc sống lưu vong chính trị tại Cam Pu Chia cho đến lúc mất vào năm 1957.
Năm 2006 thi hài của ông được chính quyền Việt Nam đem về an táng tại Tây Ninh.
Nguồn:
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/phamcongtac-statue-phnompenh-03252017072546.html
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k Ngoc (left), with Kea Meng (second from left) and two other congregants. All of
them bemoaned the pressure from Tay Ninh.

The global fight for control
of Phnom Penh’s Cao Dai temple
Fri, 24 March 2017
Alessandro Marazzi Sassoon and Rinith Taing
The removal of a statue of controversial figure Pham Cong Tac in a local Cao Dai temple was just
the latest salvo in a clash between East and West.
Tucked away in an alley off of Mao Tse Tung Boulevard in the capital’s Chamkarmon district is
a small temple that in recent years has found itself at the centre of a struggle for the spiritual and
political control of an obscure Vietnamese religion known as Caodaism.
In the temple’s courtyard stands a wooden and glass gazebo on which an empty pedestal once
held the statue of Pham Cong Tac, considered to be a prophet-like figure and founder of the
temple, the first in Cambodia. The statue had been there since 2015 until authorities removed it in
January this year, at the request of the head priest.
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The removal was a decision that has provoked consternation among many followers in Phnom
Penh, who for decades practised the religion free from the dictates of the Tây Ninh Holy See, the
Vietnamese headquarters that is analogous to the Vatican for Catholics. Congregants and analysts
view the decision as having come from next door.
“From 2004 until now, Tây Ninh took control,” says 69-year-old Kea Meng, who has worshipped
there since the fall of the Khmer Rouge regime. “Those from Tây Ninh said that we are wrong . . .
I’m not happy with it, and will not follow it.”
Meng and a group of other old-timers at the temple can be found drinking tea in the courtyard on
most days, but they refuse to follow the rules imposed by the Holy See through the temple cleric.
Established in Tay Ninh in 1926, the monotheistic faith of Cao Dai is a hybrid of multiple belief
systems, including Christianity, Islam, Buddhism, Taoism and Confucianism. Its “saints” feature
a slew of religious and secular figures, including Joan of Arc and Victor Hugo. In 1927, King
Norodom Sihanouk permitted Pham Cong Tac, one of the religion’s leaders, to establish a temple
in Phnom Penh, the first outside of Vietnam.
“Phnom Penh has played an important role in Caodaism,” says Dr Janet Hoskins, a professor of
Anthropology at the University of Southern California.
It was at this temple that Pham Cong Tac “held spirit seances . . . where the spirit of Victor Hugo first
sent spirit messages to guide the development of the new religion. Hugo’s spirit was later appointed
the ‘spiritual head of all overseas missions’,” Hoskins explains.
Later, when Tac found himself persecuted by the Vietnamese government, he was allowed to live in
exile by the King, until his death in 1957. It was at the small temple in Phnom Penh that his remains
lay until 2006, when the Vietnamese government had the body “returned” to a tomb in Tay Ninh.
The decision to bring his body back provoked controversy, as Hoskins has written previously, for
two reasons: it coincided with the removal of Vietnam by the United States government from a
list of countries that repress religious freedom, and it was against the wishes of some Caodaists
who viewed Tac as having distorted the religion. Despite having welcomed the body back, the
Vietnamese government is seen as viewing the idolatry of Tac’s supporters unfavourably.
The internal conflict at the temple in Phnom Penh can be traced back at least to the early 2000s,
when a branch of Vietnamese-American Caodaists fundraised to restore the temple and secure
the remains of Tac. They also donated the statue. Thien-Huong Ninh, professor of sociology at
Consumnes River College, explains in an email to Post Weekend that the US-based group sees the
Holy See in Tay Ninh as “a puppet of the Vietnamese communist government”.
Conversely, the Holy See considers “the statue as a threat to its authority, and thus re-asserted itself
by forbidding the Kim Bien Temple in [Phnom Penh] from displaying the [Pham Cong Tac] statue”,
she says.
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According to Ninh, the Vietnamese-American group gave financial support to Caodaists in Cambodia
and next door. This American-backed group allegedly “kicked out” the temple priest, after which
the statue was reinstalled.
“What you have observed recently is most likely a consequence of this global competition for
religious authority,” she writes.
Reached for comment as to why the police helped remove the statue, Chamkarmorn District
Governor Thim Som An confirmed that a delegation of “Cao Dai experts from Tây Ninh” was
recently invited “to explain the principles of the religion, and [after learning that worshipping the
statue was wrong] we removed it”.

hreung Yaing Hwang, the head cleric
Speaking to Post Weekend beside the now-empty shrine, Meng and his friends bemoaned that the
change of administration at the temple has reduced the number of followers from hundreds to just
30 or 40.
“We want the temple to be just like before,” he says. But caught between two foreign powers vying
for control, the followers in Phnom Penh “feel helpless”.
“The Tây Ninh side has the power, the money, [and] they have the government on their side,” says
63-year-old Ok Ngoc, another longtime congregant. But Chreung Yaing Hwang, the head cleric at

Số 77					Bản Tin Thế Đạo ngày 1-4-2017				5

the temple who supported the removal of the statue, throws similar accusations at the other side.
“We were against it [the statue] since the beginning, but could not do anything as they [the VietnameseAmericans] have money, which they had used to bribe some [lawmakers] and authorities.”
Meng, showing a photograph of the statue before it was removed, points to the hands, which have
been broken off. He and others opposed to the removal believe that the cleric “ordered henchmen”
to vandalise the figure.
“Before, the followers were really united, they felt solidarity, before the Tay Ninh stepped in,” he
says.
But for Ngoc, the change of administration causes a deeper, spiritual problem. “If you change
everything how can you reach enlightment?” she says. “It hurts!”
NGUỒN:
http://www.phnompenhpost.com/post-weekend/global-fight-control-phnom-penhs-cao-daitemple
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Ngày Nước Thế Giới 2017
There is no such thing as waste water; only water wasted
Hàng năm đến ngày 22 tháng 3, LHQ
và các quốc gia trên thế giới tổ chức
Ngày Nước Thế giới để duyệt xét lại
tình trạng phân bổ và tình hình trong
năm qua ở các quốc gia có nhu cầu
được trợ giúp về nguồn nước sinh
hoạt. Ngày Nước Thế giới đầu tiên
đã được Đại hội đồng LHQ quyết
định vào ngày 22/3/1993.
Chủ đề cho năm 2017 “Nước và
Nước thải” nhằm mục đích tạo cơ
hội để xây dựng một nền tảng tiếp
nối những Ngày Nước Thế Giới
trong quá khứ cho việc phát triển bển
vững. Cơ quan LHQ-Nước (United
Nations-Water) điều hợp và trình bày dự án cho World Water Week phối hợp cùng UNEP, UNHabiotat, WHO.
Năm nay, tại Hòa Lan, Bộ Ngoại giao và “Netherlands Water Partnership and Waternet” đồng tổ
chức Ngày Nước Thế giới qua chủ đề “Nước cho Tất cả” – Water for All.
Dưới đây là những chủ đề cho Ngày Nước Thế Giới trong quá khứ:
2016 Nước và Việc Làm – Water and Jobs
2015 Nước và sự Phát triển bền vững – Water and Sustainable
Development
2014 Nước và Năng lượng – Water and Energy
2013 Hợp tác Nước – Water Cooperation
2012 Nước và An toàn Thực phẩm – Water and Food Security
2011 Nước cho Thành phố - Water for Cities
2010 Phẩm chất Nước – Water Quality
2009 Nước Xuyên Biên giới – Transboundary Waters
Câu hỏi được đặt ra là “Tại sao phải có Ngày Nước Thế Giới?”
Ngày Nước Thế Giới là một ngày lễ quốc tế và là một cơ hội để tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan
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đến nước. Ngày nầy đã được xem như là một nguồn cảm hứng để nói lên cho mọi người khác và

phải hành động để tạo sự khác biệt trước hiện trạng khan hiếm và phân phối không đồng đều nguồn
nước trên thế giới. Lịch sử của Ngày Nươc Thế Giới đã được ghi nhận từ một quyết định của Đại
hội đồng LHQ trong Hội nghị về Môi trường và Phát triển năm 1992.
Từ đó Ngày Nước Thế Giới đầu tiên ra đời
là ngày 22/3/1993. Và mỗi năm, Ủy ban LHQ
về Nước, đơn vị điều hành và phối hợp chương
trình hành động hàng năm nhằm đưa ra chủ đề
liên quan đến nước và môi trường qua những
dạng đặc thù của nước ngọt trên thế giới.
Ngày nước thế giới được tổ chức trên khắp
thế giới nhằm mục đích nâng cao nhận thức
của người dân đối với tầm quan trọng của
nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau của
cuộc sống bao gồm cả môi trường, y tế, nông
nghiệp và thương mại. Đây cũng là ngày động
não cho mọi người về phương cách quản lý nguồn nước cho hợp lý!
Vài sự kiện tiêu biểu trong Ngày Nước Thế giới 2017:
• Các buổi biểu diễn trình bày về nghệ thuật thị
giác (visual art), lễ kỷ niệm sân khấu và âm
nhạc của nước, du ngoạn đến các ao nước, hồ,
sông và hồ chứa;
• Hội nghị chuyên môn ở cấp địa phương, quốc
gia và quốc tế về quản lý nước và an toàn;
• Các sự kiện giáo dục dựa trên tầm quan trọng
về các biện pháp quản lý nước và bảo quản
nước sạch; các cuộc thi và rất nhiều sinh hoạt
liên quan đến nước.
• Thành lập các chiến dịch và các sự kiện liên
quan về nước để quyên tiền cho cho việc làm
sạch nước và giúp đở các quốc gia nghèo trong việc cung cấp nước sạch;
Các quốc gia thành viên hay NGO tham gia sẽ tiếp nhận cơ hội để tìm hiểu thêm về chủ đề của Ngày
Nước Thế Giới, nhận được bản cập nhật mới nhất về cách cộng đồng quốc tế nhận thức về vai trò
của việc khai triển sự bền vững trong công cuộc thúc đẩy quyền con người đối với Nước và sẽ
được mời tham gia vào chiến dịch nầy.
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Dự kiến chủ đề cho Ngày Nước Thế Giới năm 2018 là “Giải pháp cho Nước dựa vào Thiên
nhiên” (Nature-based Solutions for Water).

ngừa trước được.

Một việc rất quan trọng vẫn còn là đề tài thảo
luận cho năm nay là trở lại chủ đề của Ngày
Nước Thế Giới 2008 là, Quỹ Nhi đồng LHQ
(UNICEF) nhấn mạnh rằng vệ sinh cá nhân
và hệ thống phóng uế là chìa khoá của sinh
mạng trẻ em, của sự tăng trưởng cơ thể và
sự lớn mạnh. Cải thiện hệ thống phóng uế
cần phải thực hiện cho 2,6 tỷ con người ở các
quốc gia đang phát triển trên thế giới, trong
đó trẻ em dưới 18 tuổi chiếm 980 triệu. Hàng
triệu trẻ em chết hàng năm vì những chứng
bịnh liên quan đến vệ sinh cá nhân có thể

Sau cùng, LHQ đề ra mục tiêu cố gắng để tất cả mọi người trên thế giới đều có nguồn nước sạch,
và hệ thống phóng uế hợp vệ sinh.
Đó là:
- Hệ thống phóng uế là huyết mạch cho sức khoẻ: Có vào khoảng 120 triệu trẻ em được sinh ra
hàng năm ở các quốc gia đang phát triển, trong đó hơn phân nửa sống trong điều kiện không có hệ
thống phóng uế hợp vệ sinh, có nguy cơ ảnh hưởng lên sự phát triển và sự sống còn. Nguy cơ nầy
đưa đến 88% trẻ em chết vì bịnh tiêu chảy. Theo một nghiên cứu của WHO, Cơ quan về Sức khoẻ
LHQ, tại Phi Châu có thể tránh được hàng năm 173 triệu trường hợp bịnh tiêu chảy nếu hệ thống
phóng uế đúng tiêu chuẩn được thiết lập. Hàng năm có 1,5 triệu trẻn em chết vì bịnh nầy;
- Hệ thống phóng uế mang lại phát triển xã hội: Trường học có hệ thống nầy thúc đẩy sự liên tục
đi học của học sinh nhất là nữ sinh. Một trong 4 nữ sinh bỏ học so với tỷ lệ một trên 7 so với nam
sinh vì trường học không có hệ thống phóng uế. Nữ sinh phải đi xa nhà để lấy nước do đó không
còn năng lực để đi đến trường, cộng thêm nhu cầu dùng nước cho nữ sinh nhiều hơn so với nam
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sinh vì điều kiện sinh lý của phái nữ;
- Hệ thống phóng uế là một nguồn đầu tư kinh tế quốc
gia: Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy, cứ mỗi tăng trưởng
10% trong số phụ nữ biết đọc, lợi tức kinh tế quốc gia sẽ
tăng 0,3%. Phụ nữ được giáo dục sẽ biết nuôi con lành mạnh
hơn, có sức khoẻ hơn, và có khả năng giáo dục con cái để
tránh các bịnh hiễm nghèo như AIDS và các chứng bịnh xã
hội khác. Tại Bangladesh, số nữ sinh ghi danh học liên tục
tăng 11% khi có chương trình chính phủ xây dựng hệ thống
phóng uế ở các trường học nơi đây;
- Hệ thống phóng uế giúp cho môi trường sạch hơn:
Hiện tại, hàng năm thế giới sản xuất trên 200 triệu tấn phân
người, và một số lượng lớn vô số phế thải lỏng và rắn không được xử lý và đi thẳng vào môi trường
thiên nhiên. Có được hệ thồng phóng uế hợp vệ sinh sẽ giảm thiểu được sự thoái hóa của môi
trường, hạn chế sự hủy diệt hệ sinh thái và đa dạng sinh học cùng mang lại sự an toàn vệ sinh cho
trẻ em cùng bảo đảm tương lai của chúng;
- Sau cùng hệ thống phóng uế có thể thực hiện được cho thế giới: Đã đến lúc thế giới cần phải
hành động. Ước tính 10 tỷ Mỹ kim tiêu xài hàng năm trên thế giới để thiết lập hệ thống phóng
uế hợp vệ sinh trên toàn thế giới có thể thực hiện được nếu chúng ta biết vận động hành lang
các nguyên thủ quốc gia của các nước Tây Phương. Chi phí nầy chỉ chiếm dưới 1% của chi phí
quốc phòng của các quốc gia trên thế giới.
Nguồn nước trên thế giới
Nước đóng góp vào việc thăng tiến cuộc sống trong xã hội trong việc
tạo dựng nguồn thực phẩm và môi trường lành mạnh ảnh hưởng lên
hang tỷ người. Một vài thí dụ về việc tiêu thụ nguồn nước để sản xuất
ra thực phẩm. Nếu dùng 1 acre-foot nước (bằng 43.560 cubic feet hay
325.851 Gallons hay 1.233,5 m3) để canh tác chỉ thu được 47.00$US
nếu trồng cỏ, 223.00 $US nếu trồng lúa, 258.00 $US nếu trồng bắp,
287.00 $US nếu trồng alfalfa, và 551.00 $US nếu trồng bông vải;
trong khi thu được 1.875.00 $US nếu trồng cây ăn trái hoặc các loại
hạt.
Để có thêm khái niệm về tình trạng nước trên thế giới, xin đan cử ra đây vài số liệu cần nên biết.
Tổng sản lượng nước trên thế giới gồm: 97,5% nước biển (mặn) và chỉ 2,5% nước ngọt. Trong 2,5%
nầy chỉ có 0,4% nước mặt gồm sông ngòi, ao hồ và hơi nước trong không khí, 30,1% nước ngầm,
và phần còn lại là những tảng băng trải rộng ở Bắc và Nam cực.
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Và sau cùng trong 0,4% nước mặt đó, có 67,4% nước ao hồ,
1,6% sông ngòi, 12,2% nước đã thấm vào đất, 9,5% hơi nước
trong không khí, và phần còn lại gồm các vùng đất ngập nước
(wetland). Trử lượng nước ở địa cầu không nhiều như chúng ta
tưởng.

của các “nước lớn”.

Sự phân bổ nước trên thế giới hoàn toàn không đồng đều do:
• Điều kiện địa lý từng vùng,
• Do sự lạm dụng của những quốc gia kỹ nghệ,
• Và sự “nhắm mắt làm ngơ” không giúp đở các quốc gia nghèo

Theo ước tính, có 70% lượng
nước trên thế giới được xử dụng
cho nông nghiệp, 20% cho kỹ
nghệ, và 10% cho sinh hoạt gia
đình. Hàng ngày, trong nhiều
vùng ở Phi Châu, phần đông cư
dân không có hơn một lít nước
dùng cho sinh hoạt cá nhân;
trong lúc đó ở Hoa Kỳ, mức tiêu
thụ nước cho mỗi người dân có
thể lên đến 700 lít cho một ngày;
và người dân Paris tiêu thụ 100L/
ngày.
Thêm nữa, sự gia tăng dân số kéo theo nhu cầu cần phải phát triển nông nghiệp, do đó việc tận
dụng nguồn nước, nhất là nước ngầm sẽ là một nguy cơ
làm cạn kiệt nguồn nước trong tương lai. Theo tính toán,
muốn sản xuất 1 kg gạo cần phải tiêu tốn 6.000 lít nước.
Trước mắt, các quốc gia đang phát triển phải trực diện
với nạn gia tăng dân số vì không có khả năng ngăn chặn
mức sinh sản của người dân, các nước nầy sẽ là những
nạn nhân đầu tiên của nạn khan hiếm nguồn nước trên thế
giới.
Ngày Nước Thế Giới và Việt Nam
Bộ Môi trường và Tài nguyên Việt Nam cho biết ngày
“World Water Day” ở Việt Nam sẽ được tổ chức tại
Bắc Ninh từ ngày 17 đến 22 tháng 3, 2017.
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Riêng tại Việt Nam, nguồn nước tương đối dồi dào. Tổng sản lượng nước mặt trung bình vào mùa
mưa hàng năm là 800 tỷ m3, phần lớn do sông Hồng và sông Cửu Long cung cấp. Tuy nhiên, vào
các tháng khô hạn, lượng nước chỉ còn lại khoảng 15 – 30% mà thôi. Về lượng nước ngầm, theo
ước tính Việt Nam chứa khoảng 48 tỷ m3/năm và trung bình hàng năm, người dân xử dụng khoảng
1 tỷ m3 cho sinh hoạt. Theo báo cáo của Chương trình Môi trường LHQ, nhu cầu tưới tiêu trong
năm 2014 ở Việt Nam hàng năm là 79,0 tỷ m3 chỉ đủ cung ứng cho 80% đất trồng trọt trên toàn
quốc (9,7 triệu hecta).
Do đó, vì sự phân bổ nguồn nước không đồng đều, cho nên nhiều nơi tình trạng thiếu nước
cho nhu cầu nông nghiệp vẫn còn là một yếu tố cần phải giải quyết.
Nhưng có thể nói, tất cả những dự phóng, hỗ trợ của thế giới,
hầu như không được đáp ứng và cải sửa vì não trạng “khó
thay đổi” của những người đều hành đất nước hiện tại.
Nhìn chung, theo báo cáo của Việt Nam, thì nguồn nước ở
Việt Nam đang bị ô nhiễm. Trên cả nước, chỉ có 40% dân
chúng sống ở nông thôn xử dụng nguồn nước sạch.
Ô nhiễm Môi Trường đang phá họai kinh tế và làm suy yếu sức khỏe con người Việt Nam, báo
Zing.VN cho biết trong số ra ngày 19/11/2016: ”Mỗi năm, Việt Nam thiệt hại do ô nhiễm môi
trường tương đương với 5% GDP. Báo này còn trích lời Phó Giáo Sư-Tiến sỹ (PGS.TS) Đinh
Đức Trường, Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân dẫn chứng, thì
trong số 100 khu công nghiệp Việt Nam có đến 80% đang vi phạm quy định về môi trường.
Vẫn theo Zing.VN thì: ”Trong đó, số doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Invesment) chiếm tới 60%
trên tổng các doanh nghiệp xả thải vượt tiêu chuẩn. Báo này công khai tố cáo trong số các Doanh
nghiệp nước ngoài, đa số từ TC và Đài Loan, đã và đang thải chất độc ở Việt Nam có các Công ty
như: “Công ty TNHH Huyndai- Vinasin (Khánh Hoà); công ty TNHH Miwon Việt Nam; công ty
Tung Kuang; công ty TNHH Mei SHeng Textiles Việt Nam (Trung Quốc). Đặc biệt là vụ Vedan
năm 2011 và Formosa năm 2016.”
Tuy nhiên, khẩu hiệu “to đùng” vẫn được hô hào thường thấy trong các hội thảo hay “lễ hội” về
vấn nạn Nước, đặc biệt trong Ngày Nước Thế Giới của Việt Nam hiện tại.
1. Nước cần năng lượng và năng lượng cần nước!
2. Nguồn cung nước và năng lượng là hữu hạn trong khi nhu cầu nước ngày càng tăng!
3. Tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm nước, tiết kiệm nước cũng là tiết kiệm năng lượng!
4. Nhu cầu tiếp cận với dịch vụ nước sạch, vệ sinh và điện của tầng lớp người nghèo là rất
cần thiết!
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5. Nâng cao hiệu quả sử dụng nước và năng lượng trong mọi ngành, lãnh vực là mục tiêu
bắt buộc của các chính sách điều phố, phối hợp và thống nhất!
6. Nước là máu của sự sống! Hãy bảo vệ nguồn nước!
7. Nước là tài nguyên quý giá! Cộng đồng hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước!
8. Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành đồng tái tạo nước!
9. Bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn nước!
10. Vì tương lai quê hương đất nước, hãy tiết kiệm nước!
11. Giữ sạch nguồn nước vì sức khỏe của chính mình và của cả cộng đồng!
12. Nước sạch cho một thế giới khỏe mạnh!
13. Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống!
14. Khai thác hợp lý tài nguyên nước để phát triển bền vững!
Khẩu hiệu càng nhiều, càng phong phú bao nhiêu, nhưng việc thi hành hay thực hiện khẩu
hiệu chỉ có...trên đầu môi chót lưỡi mà thôi!
Kết luận
Nguồn nhiễm bịnh mang lại từ phế thải lỏng do con người tạo ra rất nhiều nguy cơ, từ các bịnh
thiên thời (cholera) đến thương hàn (typhoid), từ các bịnh về gan như Viêm gan A,B, đến bịnh tê
liệt (polio), và một số mầm bịnh do ký sinh trùng, vi khuẩn, cầu trùng khác, và biết bao chứng bịnh
ung thư khác nhau v.v…
Mặc dù mục tiêu của LHQ là luôn đặt trọng
tâm vào việc cung cấp nước sạch và thanh
lọc nguồn nước sinh hoạt của các quốc gia
nghèo, nhưng trên thực tế, theo các thông tin
trên, rõ ràng sự phân bổ viện trợ cho hai vấn đề
nước và hệ thống phóng uế hợp vệ sinh không
được trong sáng và còn nhiều chỉ dấu bất công
trong việc điều hàng ngân khoản của LHQ
trong việc trợ giúp nầy.
Cũng cần kể thêm là LHQ cũng đã vấp phải
nhiều quyết định sai lầm trong việc cung cấp
nước sạch cho Bangladesh qua việc đào trên
4 triệu giếng vào thập niên 70, để rồi sau cùng
kết quả hiện tại là hàng năm tại xứ nầy có trên hàng trăm ngàn người chết và hàng triệu người đang
phải chịu đau đớn vì bị nhiễm độc arsenic do nước giếng gây nên.
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Điều nầy đã được tái lập ở Việt Nam hiện tại với trên 400.000 giếng đào và đã có chỉ dấu bịnh
arsenicosis do bị nhiễm độc arsenic trên người dân ĐBS Hồng và ĐBSCL.
Tháng 6 năm 2002, một phương án đã được UNICEF đề ra tại Hội nghị Thế
giới về Arsenic ở San Diego (CA) nhằm giải quyết nạn nhiễm độc arsenic
tại Bangladesh là thực hiện những hồ chứa nước vào mùa mưa mặc dù vũ
lượng nơi đây chỉ có 250 mm nước mưa/năm mà thôi. Và chương trình đã
hạn chế số lượng nạn nhân bị chết hàng năm vì bị nhiễm độc arsenic ở
xứ nầy.

8/2005 tại Thụy Điển.

Cũng theo một tin tức công bố ở Thụy Điển, một công ty Ấn Độ, Trung
Tâm Khoa Học Mội Trường (Center of Science Environment) vừa đạt được
giải thưởng Nước Sạch do tổ chức Nước Sạch Stockholm (Stockholm Clean
Water) trao tặng qua công trình cải thiện nguồn nước dưới đề án:”Việc trữ
nước mưa trong mùa khô”. Giải nầy có gía trị 150.000 Mỹ kim và sẽ
được Quốc Vương Thụy Điển trao tặng trong một buổi lễ diễn ra vào tháng

Qua hai thông tin trên, một lần nữa, biện pháp thiết lập hồ chứa nước mưa ở ĐBSCL đã được
Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VAST) tại Hoa Kỳ cổ súy từ năm 1999, nhằm mục đích
tránh nguy cơ nhiễm độc arsenic ở vùng nầy, phương pháp trữ nước mưa càng có thêm căn bản
vững chắc hơn nữa vì vũ lượng vùng nầy từ 1.500 - 2.000 mm nước mưa hàng năm.
Đây là một biện pháp
an toàn, dễ dàng thực
hiện, và rẽ tiền nhất
để hạn chế việc đào
giếng, nguyên do của
nạn nhiễm độc arsenic
trong tương lai không
xa vì theo một báo cáo
của Viện đại học Cần
Thơ năm 2011, là vào
thời điểm nầy, hàm
lượng arsenic ở nhiều nới đã vượt quá nồng độ cho phép của arsenic trong nước sinh hoạt là 10
ug/L (ppb).
Nhìn chung, tình trạng nước và môi trường nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam không được
sáng sủa. Do đó hàng năm, nhân Ngày Thế Giới Về Nước, LHQ luôn luôn cảnh giác tất cả các quốc
gia nhất là những nước đang phát triển cần phải chú trọng hơn nữa việc mang lại nguồn nước sinh
hoạt sạch cho người dân, cùng hệ thống vệ sinh phóng uế cũng như những phương hướng bảo vệ
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sức khỏe bằng cách gìn giữ vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa ô nhiễm.
Riêng tại Việt Nam, vì nhu cầu phát triển quốc gia cho nên một số biện pháp bảo vệ môi trường
cần thiết không được chú tâm đúng mức. Cũng cần phải nói thêm là nhà cầm quyền không đặt
trọng tâm vào việc giáo dục người dân ý thức về việt bảo vệ và bảo quản nguồn nước, cũng như tầm
quan trọng của việc xử dụng nguồn nu7917c sạch trong sinh hoạt hang ngày.
Và chính vì những tình trạng kể trên cho nên các vấn nạn về môi trường ở Việt Nam ngày càng tệ
hại thêm lên như:
• Sông ngòi biến thành dòng sông đen (không còn dùng trong sinh hoạt được nữa);
• Đất đai bị sói mòn, chai cằn hay sa mạc hóa;
• Đất đai bị lún sâu vì xử dụng quá tải trong chăn nuôi và nông nghiệp (trường hợp tỉnh Trà
Vinh);
• Việc nhiễm mặn ngày càng tiến sâu vào cùng nông nghiệp, điển hình là vùng ĐBSCL.
Hơn 40 năm qua, và nhứt là kể từ năm 1986 trở đi, Việt Nam bắt buộc phải mở cửa để cứu đói. Từ
đó, việc phát triển vô tội vạ, phát triển không ứng hợp với việc bảo vệ môi trường, phát triển theo
phương cách “ăn xổi ở thì” càng làm cho nguồn nước vốn dĩ đã quá dồi dào do thiên nhiên ưu
đải; như hiện tại, năm 2016, nhiều chứng bịnh do arsenic như arsenicosis đã xuất hiện ở một số
vùng phía Nam Hà Nội, nhiều chứng bịnh ung thư “lạ” xuất hiện, cũng như nhiều dòng sông từ Bắc
chí Nam đều bị ô nhiệm nặng!
Chính vì sự phát triển không cân bằng với việc bảo vệ môi trường cộng thêm cơ chế chuyên chính
vô sản của CS Bắc Việt càng làm cho Đất và Nước mau đi vào ngõ cụt của Sự ĐÓI NGHÈO!

Mai Thanh Truyết
Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VAST)
Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPS)
Ngày Nước Thế Giới 22/3/2017
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UNA – USA Members’ Day Conference
Friday February 17th, 2017
The United States or America (USA) and the United Nations (UN)
New Leaders – Pressing Challenges
@ UN Headquarter – New York
On the day Friday, February 17th, 2017, thousands United Nations Association members – USA
(UNA-USA) attended Member’s Day Conference, held at the General Assembly Hall at UN
Headquarter New York. The conference was in the focus of the discussion on how to support the
United Nations (UN) in dealing with the pressing challenges triggered by the new leaders of the
United States of America.
Within a few weeks of this new administration, it has already imposed many threats to the UN all
the way to the core. Two bills were introduced in Congress to withdraw financial support from
the UN. President Donald Trump provoked a travel ban to 7 countries and threatened to impose
tougher laws directed towards the acceptance of refugees. The new administration proposed an
immigration reform that may create a wave of negative effects on immigrants.
The biggest challenge to the UN is the refugee crisis, which is the largest refugee number since
WWII. There are 63 million displaced people around the world. More than half of these refugees
are children. More than one third of these refugees are women. The fact of the matter is that nobody
wants to be THE REFUGEE. Nobody in the world wants to leave their home to become a refugee.
Refugees are people who have no choice but to leave everything behind them and to migrate to
another country where they cannot speak the language, where they are not familiar with the new
culture, where they do not understand the laws, and where they are not easily accepted into the new
society...The list goes on…
Mr. Chris, Executive Director of UNA-USA--“We believe in universal principles, we stand for
human rights, we stand for anything that protect human dignities and protect peace. We stand for
those who stand against hate and fear.”
Mr. Peter Yeo, president of Better World Campaign – “We are fighting back against DEFUNDING
UN.”
Many important key notes materialized in this meeting. The discussion also focused on American
value. It is an American value to stand for and to lead the world to a higher standard of democracy,
freedom, and justice… and to protect human rights that not only all Americans deserve but also all
people on Earth are entitled to. It is a responsibility that America has to take and lead the world. If
America does not fix the world problems abroad, the problems will spread and someday knock on
our doors; it will reach our backyard, and it will touch our future generation.
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As the world is getting smaller, the global landscape has changed. ISIS is all over the map. To combat
ISIS, we have to be much more united than ever before. We have to protect global interests. We
have to protect American interests. America, she believes in the universal principles; she believes
in human dignities. Those are the values she carries…

The discussion also focuses on the role of the UN. Each country needs to be in a global role in the
global landscape that needs a global response in a collaborative way and in a timely manner. The
United Nations have to deal with conflicts that have stemmed from religion, politics, war, poverty,
etc.
The question is, is the UN fit for the purpose? Yes…Is the UN today a perfect institution? No…Can
the new leaders of the UN cope with the new challenges? Yes….
The UN remains a central organization that takes care of the world problems, but it is not a perfect
institution.
However, new UN leaders are responding quickly to the vast changes around the world. New
leaders are deeply committed to reform the way the UN is doing business. The world today needs
a stronger UN, not a weaker UN. The world community needs to be brought together by the UN.
Another focus point is gender inequality. Statistics suggest that 85% of 10-year old girls die in
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underdeveloped countries, while many girls married before the age of 15 and many have children
under the age of 18.
UN advocates for a 15-year window for all of us to change that figure, to bring that number down.
The UN sets a goal to end child marriage at the end of 2030.
The world needs more female role models for girls and for women. Role models will provide
leadership mindsets for women; the possibilities of inspiration for girls can be the first to become
someone important. It inspires girls not to be afraid to move up the ladder in all aspects of life.
The reality is, we are nowhere near where it needs to be, and nowhere near where we want it to
be!
But what are they keys to success?
The key to success is raising awareness!
The key to accomplishment is education!
The key to hope is the evidence that give us hope!

We need to have a wakeup call. Politicians, nowadays, are not the leaders. They are the followers,
they follow the crowd. Whatever the crowd wants, they will fulfill that demand; they follow
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grassroots campaigns. They follow the crowd to wherever the crowd wants the country to be…so
YOU need to raise your voices, to raise awareness, and to bring attention to the right leaders. The
crowd leads, the politicians will follow…
Many questions were asked. The focus is what are the greatest obstacles for UN?
Extreme poverty matters. Extreme poverty will lead children into early marriage.
Education and raising awareness matter.
Countries are governed in extreme crisis, extreme societies where citizens face collective fear and
violence.
Hundreds of hands rose up, the topic of refugees, once again, became the focus point. Today,
the world has more than 63 million displaced humans, and more than half of them are children.
Americans need to know that refugees have to leave home and face different societies, different
challenges. Many sad stories of experiences about human trafficking and abusiveness have emerged.
Many have to pay the ultimate price of risking their lives or their family’s lives on the journey, and
when they reach the refugee camp, they fear of the unknown future.
Americans need to be reminded that immigrants brought all kinds of skill sets to this country.
It brings scientists, philosophers, artists, engineers, etc. they have been adding factors that make
America great.
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This year, the number of youth under 25 years who attended tripled last year’s! This year the
message to the Youth is to become stronger, louder, and more powerful! It is time for a wakeup call. It is time that we all stand for refugees. The America that we know is the America of
high standards of morality and responsibility in the leading role of building a stabilized World and
Humanity. But now, it is not only a crisis of refugees, but it is a crisis of compassion, a crisis of
collaboration, a crisis of humanity. America will become voiceless on the world stage if we lose
our identity, the identity of the greatest country in the world, a country that represent a leadership
symbol of freedom, humanity, compassion, and immigration.

Dear Youth of Today! We have lost the battle of narrative! We need you to give your voices!
Let’s put down the crisis of narrative by the voices of the intolerant, by the voices of fear, and by
the voices of hatred.
Let’s stand with refugees!
Let our voices advocate for those who cannot speak. Let’s put all hands on deck.
Let’s not wait for others to do things for you. You need to stand up on your own!
Let’s win the narrative! Let’s not let fear define you! Let’s win the debate!
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We live in an era of Facebook, Twitter, and Snapchat. We live in an inter-connected world, but we
are also so disconnected. Let’s united and raise our voices together, louder, and stronger.
Let’s follow the feminist movement! America has the greatest protests from women ever.
We not need to be optimistic. We not need to be pessimistic. We need to be determined!...
We need to campaign for a stronger US-UN partnership!
As the afternoon was signified with passions and questions, the Youth also has a message for the
elders:
Give us a seat on the table!
The elders, you need to resonate with us, the younger generation. You must give the Youth the
opportunity! Do not be afraid to give the youth the chance! Do not be afraid if the Youth makes
mistakes! Give the Youth a chance to fail and advance. Give us a chance to do it…
Hundreds of youth raised their hands for questions and comments. The world is changing! The
Youth of Today is much more involved and engaged in changing the world. They demand a better
world for all.
I came home emotional…The world is changing…The Youth of Today is THE CROWD that leaders
have to follow.
The Youth! I think you are capable! Let’s prove it!

Houston February 24th, 2017
Commented by HT Trinh Ngoc Tuy
X X X
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BẢN VĂN TIẾNG VIỆT
Thông Dịch Tiếng Việt Bài Viết Nhận Định của Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy
***
Hội Nghị United Nations Association – United States of America (UNA- USA)
Thứ Sáu Ngày 17 Tháng 2 Năm 2017
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ( USA ) và Liên Hiệp quốc ( UN )
Chính Quyền Nội Các Mới - Những Thách Thức Cấp Bách Mới
Tổng Hành Dinh Liên Hiệp Quốc – New York
Thứ Sáu Ngày 17 Tháng 2 Năm 2017, hơn ngàn thành viên UNA-USA tham gia hội nghị được tổ
chức tại Đại Lễ Đường Tổng Hành Dinh Liên Hiệp quốc tại New York. Trọng tâm của hội nghị là
thảo luận những phương hướng trong việc hỗ trợ Liên Hiệp Quốc (LHQ ) để đối phó với những thử
thách mới, phát sinh từ sự thay đổi Nội Các của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Chỉ trong vòng vài tuần lễ đầu tiên sau khi nhậm chức, Nội Các đương nhiệm đã đưa ra những dự
án có thể tạo mối đe dọa làm run chuyển mạnh đến Liên Hiệp Quốc tận gốc. Thứ nhất là 2 sắc lệnh
được trình lên Quốc Hội Hoa Kỳ đề nghị rút lại sự hổ trợ tài chính đến LHQ. Thêm vào đó là Tổng
Thống thắng cử Donald Trump ban hành cấm vận du lịch 7 nước trên thế giới và đe doạ sẽ đưa ra
những cấm vận gắt gao hơn về luật di trú và luật tiếp thu dân tỵ nạn. Nội Các đương nhiệm còn
đề xuất những cải tổ về luật di trú có thể dẫn tới làn sóng tiêu cực cho các thành phần di trú trong
tương lai.
Thử thách lớn nhất cho LHQ là sự khủng hoảng về người tỵ nạn, với lượng người tỵ nạn nhiều nhất
kể từ Thế Chiến Thứ II. Hiện nay trên toàn thế giới con số dân tỵ nạn đã lên đến 63 triệu người, họ
là những người phải từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để tìm nơi ẩn trốn chiến tranh. Hơn một nửa số
người tỵ nạn là trẻ em. Hơn một phần ba là phụ nữ. Thực chất của vần đề là không ai trên thế gian
này muốn trở thành người TỴ NẠN. Không một ai trên thế gian này muốn rời bỏ nhà cửa của mình
để trở thành người tỵ nạn. Người tỵ nạn là những người không còn lựa chọn nào khác, là những
người phải bỏ lại quê hương xứ sở, phải bỏ tất cả mọi thứ lại sau lưng để trở thành người di dân
của một nước khác nơi mà họ không nói được ngôn ngữ, nơi mà họ chưa hòa nhập vào phong tục
tập quán, nơi mà họ chưa hiểu biết hết các luật lệ của nước tiếp nhận, và cũng là nơi mà có thể họ
sẽ không được tiếp nhận dễ dàng vào trong một xã hội mới .. và càng nhiều… càng nhiều… những
điều khó khăn khác nữa...
Ông Chris – Giám đốc điều hành UNA-USA nói “ Chúng ta hãy giữ vững niềm tin vào tư tuởng
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toàn cầu hóa; chúng ta hãy ủng hộ nhân quyền; chúng ta hãy ủng hộ cho tất cả những gì mà có thể
dùng để bảo vệ nhân phẩm con người và bảo vệ hòa bình; chúng ta hãy ủng hộ cho những người
đấu tranh chống lại sự gieo rắt hận thù và gieo rắt nỗi sợ hãi”
Ông Peter Yeo, Chủ Tịch Tổ Chức Xây Dựng Một Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, nhấn mạnh “Chúng ta
phải đấu tranh chống lại những nghị án nào mà đề xuất là sẽ cắt ngân quỹ LHQ”
Hội nghị đưa ra rất nhiều vấn đề chính yếu. Trong đó cũng chú trọng vào nhữg giá trị sống của
người Hoa Kỳ. Giá trị Hoa Kỳ là đại diện cho và huớng dẫn thế giới đi đến đĩnh cao của Tự Do,
Dân Chủ, Công Bằng... và bảo vệ nhân quyền không những cho nhân dân Hoa Kỳ, mà còn cho nhân
loại trên thế giới, cho tất cả những người trên trái đất được chung hưởng nhân quyền. Đó là trách
nhiệm của Hoa Kỳ. Đất Nước Hoa Kỳ phải nhận lãnh trách nhiệm đứng đầu thế giới về những điều
trên. Nếu như Hoa Kỳ không giúp giải quyết những vấn nạn trên thế giới, thì những vấn nạn đó sẽ
lan rộng khôn cùng, và một ngày nào đó những vấn nạn đó sẽ lan vào lãnh thổ Hoa Kỳ, sẽ tác động
đến thế hệ tương lai.
Với thế giới ngày nay, các quan hệ quốc tế càng ngày càng thu hẹp hơn, lãnh thổ toàn cầu càng
ngày càng thay đổi. ISIS hiện nay ở khắp nơi trên bản đồ thế giới. Để chiến đấu với ISIS, chúng ta
cần phải liên kết hơn bao giờ hết. Ngoài việc bảo vệ quyền lợi quốc gia, chúng ta còn phải bảo vệ
lợi ích toàn cầu. Nước Mỹ là Đất Nước có tư tưởng toàn cầu, có tư duy tôn trọng nhân phẩm con
người. Đó là những giá trị căn bản của Nước Mỹ.
Hội nghị cũng bàn thảo về vai trò của LHQ. Mỗi một Quốc Gia phải đóng vai trò trong thế hệ toàn
cầu và trong bối cảnh toàn cầu, phải đóng vai trò trong sự đáp ứng cần thiết và cấp bách cho toàn
cầu. Trên phương diện quốc tế, LHQ phải đối phó với những thử thách nảy sinh từ những mâu
thuẩn chính trị, tôn giáo, chiến tranh, và nghèo đói.
Vấn đề đặt ra là, LHQ có thích ứng được với những mục tiêu này không? Câu trả lời là - Có…
LHQ có phải là một tổ chức hoàn thiện không? Câu trả lời là - Không... Những nhà lãnh đạo mới
của LHQ có khả năng đối phó với những thách thức mới hay không? Câu trả lời là - Có...
Điều trọng yếu là, mặc dù LHQ không phải là một cơ cấu tổ chức hoàn thiện, nhưng LHQ vẫn là
một tổ chức đầu não cho việc giải quyết những vấn đề có tính cách toàn cầu...
Tuy nhiên, cơ quan đầu não của LHQ đã và đang phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi sâu rộng
vòng quanh thế giới. Cấp lãnh đạo LHQ đã đưa ra những phương hướng cải tổ, cải thiện để LHQ
hoạt động có hiệu quả hơn. Với tình hình ngày nay, thế giới cần một LHQ vững mạnh hơn, không
thể có một LHQ yếu hèn. Và cộng đồng thế giới vẫn còn nhất thiết cần phải có sự dẫn dắt của LHQ
mà trong đó Hoa Kỳ là đứng đầu.
Một vấn đề khác cũng đã được đưa ra thảo luận là việc Nam/Nữ bất bình đẳng. Ở các nước chậm
phát triển, thống kê cho thấy 85% con gái có độ tuổi lên mười bị chết rất nhiều, có rất nhiều con gái
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kết hôn dưới tuổi 15 và rất nhiều người con gái đã sinh con dưới tuổi 18.
LHQ đưa ra mục tiêu 15-năm phát triển cho việc thay đổi hiện trạng này và giảm đi số lượng thống
kê này. Mục tiêu của LHQ là cuối năm 2020 chấm dứt việc con gái kết hôn dưới tuổi vị thành niên.
Thêm vào nữa, trên thực tế, thế giới ngày nay cần nhiều phụ nữ làm gương để tạo mô hình cho các
em gái noi theo, đặc biệt là kích thích tư duy lãnh đạo, khuyến khích động viên là phụ nữ cũng có
thể trở thành những người quan trọng trong xã hội, kích thích tinh thần dũng cảm của phụ nữ, để
không còn e dè sợ sệt leo lên các bức thang danh vọng trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Thực tế hiện nay là chúng ta còn rất xa để đạt tới những mục tiêu mà chúng ta cần thế giới phải tiến
tới, và chúng ta còn rất xa hơn nữa để đạt tới những mục tiêu mà chúng ta muốn thế giới tiến tới.
Vấn đề là, đâu là chìa khóa đưa đến sự thành công?
Chìa khóa đưa đến thành công là nâng cao nhận thức.
Chìa khóa đưa đến thành công là giáo dục.
Mấu chốt để hy vọng là có những hiện trạng mang lại hy vọng cho chúng ta!
Thế giới ngày nay đang cần có một sự đánh thức. Các chính trị gia ngày nay không phải là những
người đang dẫn đầu nữa, mà thật ra họ là những người đang tuân hành. Họ tuân hành theo ước
nguyện của số đông. Những gì số đông dân chúng muốn làm thì các chính trị gia sẽ làm theo... Vì
thế chúng ta cần phải lên tiếng, để nâng cao dân trí, nâng cao sự nhận thức cho số đông, và số đông
sẽ tạo sự chú ý đến những người lãnh đạo có trách nhiệm. Khi đa số dân muốn, thì các nhà chính
trị gia sẽ tuân hành theo đa số.
Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Vấn đề ở chổ, đâu sẽ là trở ngại lớn nhất cho LHQ…?
-

Sự nghèo đói cùng cực là một trong những trở ngại lớn nhất. Sự nghèo đói sẽ làm cho trẻ em
và phụ huynh sẽ có khuynh hướng đưa các em đến việc kết hôn khi còn quá trẻ.
Vấn đề thiếu giáo dục và thiếu sự nhận thức là những trở ngại lớn.
Vấn đề vể chiến tranh, về sự khủng hoảng trầm trọng trong các quốc gia, nền tảng xã hội bị
khủng hoảng trầm trọng dẫn đến người dân bị khủng hoảng bởi sự sợ hãi và bạo lực.

Hàng trăm cánh tay giơ lên để đặt câu hỏi. Hàng trăm cánh tay giơ lên để đưa ra các vấn đề thảo
luận, vấn đề về người tỵ nạn, một lần nữa, trở thành tâm điểm. Ngày nay, có 63 triệu người trên thế
giới phải rời nhà họ trở thành dân tỵ nạn. Hơn phân nữa là trẻ em. Chúng ta nên hiểu rằng, người
tỵ nạn phải rời bỏ nhà cửa, phải đối phó với nhiều thử thách mới. Có nhiều câu chuyện tỵ nạn vô
cùng đáng thương, nhiều người bị ngược đãi, bị lợi dụng, bị áp bức, bị đem đi buôn làm nô lệ. Có
nhiều người phải trả giá vô cùng đắc trong hành trình tỵ nạn thậm chí mất mạng, hay mất người
thân trong gia đình, còn khi họ đến được trại tỵ nạn thì họ lại lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao...
Chúng ta cũng nên được nhắc lại là dân tỵ nạn đem đến Nước Mỹ rất nhiều kỹ năng vào đất nước
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này, nhiều ngành nghề, từ khoa học gia, triết học gia, hoạ sĩ, điêu khắc nghệ thuật, kỹ sư, vv. Dân tỵ
nạn đã và đang góp công xây dựng Hoa Kỳ trở thành một nước giàu mạnh vững vàng.
Điều rất hay là, năm nay, số lượng người trẻ dưới tuổi 25 tham gia gấp ba lần năm ngoái. Năm nay,
thông điệp gởi đến thế hệ trẻ mạnh hơn, to tiếng hơn, và có sức mạnh hơn. Đã đến lúc chúng ta cần
được đánh thức mạnh. Đến lúc chúng ta phải ủng hộ dân tỵ nạn. Đất nước Hoa kỳ mà chúng ta từng
biết là một Đất Nước với các tiêu chuẩn cao về đạo đức và trách nhiệm trong vai trò chủ đạo nhằm
tạo dựng một thế giới ổn định và nhân quyền. Nhưng hiện tại , không chỉ thế giới đang bị khủng
hoảng về dân tỵ nạn, mà Nuớc Mỹ cũng đang bị khủng hoảng… khủng hoảng về thiếu lòng trắc ẩn,
khủng hoảng về thiếu sự đồng tâm hiệp lực, khủng hoảng về thiếu tình nhân loại. Hoa Kỳ sẽ mất đi
tiếng nói của mình trên chính trường quốc tế nếu chúng ta đánh mất đi vị thế danh tính của mình,
vị thế của một đất nước hùng mạnh trên thế giới, một đất nước tiêu biểu cho việc dẫn đầu thế giới
về tự do, nhân quyền, lòng trắc ẩn và chính sách di dân.
Thế hệ trẽ! chúng ta đã thua cuộc trong cuộc tranh luận. Chúng ta đang cần thế hệ trẽ lên tiếng!
Chúng ta hãy đánh chìm những luận điệu đang tranh luận cho sự thiếu khoan dung, những luận điệu
đang gieo rắc sợ hãi, những luận điệu đang gieo rắc hận thù...
Hãy cùng đứng chung với dân tỵ nạn!
Hãy bênh vực cho những người không lên tiếng được! Hãy cùng góp chung một bàn tay!
Hãy hành động và đừng chờ người khác hành động cho mình!
Hãy thắng cuộc chiến tranh luận! Đừng để sự sợ hãi làm bạn chùn bước!
Mặc dù chúng ta sống trong thời đại của Facebook, Twitter, Snapchat, nhưng chúng ta thiếu sự
tương quan. Hãy tương quan nhiều hơn nữa. Hãy cùng nhau lên tiếng to hơn, mạnh hơn!
Hãy theo bước chân của phong trào biểu tình của phụ nữ. Đất Nước Hoa Kỳ lần đầu tiên có cuộc
biểu tình phụ nữ lớn hơn bao giờ hết.
Chúng ta không cần quá lạc quan. Chúng ta không cần quá bi quan. Chúng ta cần sự quyết tâm!
Chúng ta phải vận động cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn giửa UN and US...!
Với buổi trưa đầy ấp những câu hỏi và đầy ấp những cảm xúc, thế hệ trẽ cũng có những thông điệp
gởi đến các bậc dàn anh:
HÃY CHO CHÚNG TÔI CƠ HỘI
Các bậc đàn Anh! Các bậc cha chú! Hãy dùng lý lẽ với chúng tôi! Hãy cho chúng tôi nắm bắt cơ
hội! Xin đừng sợ cho chúng tôi cơ hội! Xin đừng sợ chúng tôi làm sai! Xin cho chúng tôi cơ hội
làm sai để chúng tôi có cơ hội sửa đổi và học hỏi.
Hàng trăm cánh tay giơ lên để đặt câu hỏi và nêu lên ý kiến cá nhân... Thế giới đã thay đổi! Tuổi Trẻ
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Hôm Nay đã tham gia tích cực trong việc thay đổi thế giới. Tuổi Trẻ Hôm Nay kêu gọi mọi người
hành động để xây dựng lên một thế giới tươi đẹp hơn cho muôn người!
Tôi trở về nhà với nhiều xúc cảm. Thế giới ngày nay đã thay đổi... Thế hệ trẻ ngày nay sẽ là đám
đông đi tiên phong, còn các nhà lãnh đạo thì phải đi theo.
CÁC BẠN TRẺ! TÔI TIN VÀO CÁC EM! HÃY PHÔ TRƯƠNG KHẢ NĂNG MÌNH!

Houston Ngày 24 Tháng 2 Năm 2017
Ngọc Túy và Lộc Bùi
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