Executive Board
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VP in Medicine:
Myhanh Nguyen, MD
VP in Dentistry:
Long Hoang, DMD
VP in Pharmacy:
Jenny Nguyen, PharmD
Secretary General:
Kathlyn Tran, DDS
Treasurer:
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và Lỗ Mã Ni (Roumania). Gọi chung là
khối Đông Âu.

Sáng hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm
2019, trời trở lạnh, trong hơi gió nghe có
mùa thu tới: gió heo may đã về! Mới tuần
trước đây, tuy Mùa Thu trên Lịch bắt đầu
từ September 23, 2019, không khí vẫn
còn oi bức, không có vẻ gì là mùa Thu!
Standing Committees
Cũng trong 2 tuần cuối Hè đầu Thu, từ
14 đến 28 tháng 9 vừa qua, tôi có dịp du
News & Publications:
lịch sang viếng các xứ vùng Đông Âu,
Tung Manh Tran, MD
thấy không khí ở đây mát rượi, lúc nào
Art & Cultures:
cũng phải khoác áo ấm và lá phong đã
Tam Nguyen, PharmD
Constitution & By Laws: vàng úa và đang đổi sang màu đỏ:
Cam Hoang, MD
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan
Web site:
san!
MyHanh Nguyen, MD
Đúng là Mùa Thu đã về!
Hanson Nguyen, MD
Tôi đã từng du lịch Đông Âu 2 tuần lễ,
Marketing:
kể
từ
ngày 26 tháng 9 năm 2009, nghĩa là
Jenny Nguyen, PharmD
Forum Administrator: cách đây đúng 10 năm. Hồi đó, dân Đông
Tai Quyen Nguyen, MD Âu vừa thoát khỏi gông cùm CS XHCN,
Membership:
nên Mùa Thu ở nơi đây còn tiêu điều lắm,
MyHanh Nguyen, MD
tuy không có cảnh:
“Tôi bước đi không thấy phố không
Board of Directors
thấy nhà.
Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ”
Chairman:
nhưng xã hội còn e ấp, thẹn thùng khi
An Duc Nguyen , MD
mới vừa bước chân vào thế giới tự do,
Vice Chairman:
ấm no, hạnh phúc của xã hội tư bản!
Tam Nguyen, PharmD
Members:
Nói là năm 2009, các xứ Đông Âu vừa
Tuan Nguyen, DMD
thoát khỏi CS XHCN, nhưng cũng đã là
Nguyen Hoang, DMD 20 năm được giải thoát khỏi gông cùm đỏ
Ngoc M. Nguyen, PharmD
rồi. Hãy nhớ lại lịch sử ô nhục của thời
Mark Uy Hoang MD
“Chiến tranh lạnh”:
Thong Tran, PharmD
Bức Tường Bá Linh bị sụp đổ ngày 8
tháng 11 năm 1989, sau cuộc Cách Mạng
Nhung, không đổ máu, khởi phát từ Ba
Lan (Poland), lan qua Hung Gia Lợi
(Hungary), kéo đến Đông Đức (East Germany). Sau, bung qua Tiệp Khắc
(Tchekoslovakia), Bảo Gia Lợi (Bulgary)

Bây giờ là năm 2019, 10 năm sau tôi
trở lại Đông Âu, thấy người và cảnh hoàn
toàn đổi khác! Đường xá xa lộ mới hoàn
thành hoặc đang thời kỳ xây cất giăng tỏa
khắp nơi. Các tòa nhà xưa cũ kiến trúc
thời phục hưng, Baroque được trùng tu,
các kiến trúc hiện đại, nhiều tầng mọc lên
như nấm, các trung tâm mua sắm
(shopping center) tua tủa khắp các đô thị
lớn nhỏ. Hệ thống cống rãnh thoát nước
được chôn đào theo kỹ thuật khoa học tân
tiến, nên thành phố không bị ngập lụt mỗi
khi có trận mưa lớn. Phố xá, công viên rất
sạch sẽ, không thấy rác rưới vứt xả bừa
bãi. Tôi khâm phục nhất là xứ Ba Lan,
quê hương của Chopin, của Marie Curie,
không thấy một mảnh giấy vụn hoặc chai
lọ vứt bỏ ven đường, dù là những con phố
nhỏ ở ngoại ô hay đường làng! Đường
phố, công viên sạch sẽ như ở bên Nhật
mà tôi đã du lịch qua 1 lần.
Ba Lan, năm 1999 gia nhập khối
NATO (North Atlantic Treaty Organization
- Minh Ước Bắc Đại Tây Dương), và năm
2004 gia nhập khối EU (European Union Liên minh châu Âu).
Ba lan nằm giữa 2 anh khổng lồ hiếu
chiến là Nga (Russia) và Đức (Germany),
nên bị 2 nước này bắt nạt, chia nhau đô
hộ triền miên.
Năm 1791, bị phân chia bởi các nước
láng giềng là Nga, Áo và Phổ (Đức). Ba
Lan giành lại độc lập năm 1918, sau
Chiến tranh thế giới thứ nhất, với nhãn
hiệu Nền Cộng hoà Ba Lan thứ hai. Sau
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
nước này bị Liên Sô Cộng Sản đô hộ, đặt
cái tên nghe rợn người “Cộng hòa Nhân
dân Ba Lan”! Năm 1989, cuộc bầu cử tự
do đầu tiên tại Ba Lan đã kết thúc thắng
lợi với cuộc đấu tranh giành tự do của
Công đoàn Đoàn Kết (Solidarność - Inde-

(Xin xem ếp Trang 3)
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Dear all members/friends,
Our association is making quick progress with an
active and up to date website, which will allow members to register for membership and events online
creating a much more efficient way of communicating and record keeping.
We understand that there has been several
changes in the past year that may have cause inconvenience for some of us who are used to routine
ways of doing things for the past several years.
We thank you everyone for their cooperation and
support and ask that you continue to trust me and
the Exec board in our decisions for change so that
we can make improvements to the association De
and to sustain it for the long run.
Please continue to show your support by renewing your membership each year, and attending as
many events as possible.
Last minute registration for fall dinner on Oct 19,
2019 can be made through ynd-fl.org.
An organization's success or failure does not lie
merely in the leaders but in all the members who
make up that association.
Let us all make use of our skills to bring out the
greatness of hoi YND!
Nga T. Vu DMD
VAPDPF President

Bản Tin do Ban Báo Chí Hội YNDVNFL xuất bản
ba số mỗi năm vào các mùa Xuân, Hạ và Thu.
Riêng mùa Đông năm nay, Ban Báo Chí sẽ xuất
bản Giai Phẩm Xuân Xuân Canh Tý 2020 vào mồng 1
Tết Nguyên Đán tức ngày 25 tháng January 2020.
Bài vở xin đánh vào MS Word và gởi email, nếu viết
Việt Ngữ dùng chương trình VNI, VPS hay Unicode
đều được.
Hạn chót đóng góp bài vở cho Giai Phẩm Xuân
Xuân Canh Tý 2020 là ngày 15 December 2019.
Điện Chỉ Tòa Soạn:

tmtran1132@embarqmail.com
Tung M. Tran, MD

Dear Colleagues,
Our Association is an amazing, centralized forum for
Vietnamese health care professionals, including physicians, dentists, pharmacists, and other allied health professionals, who live and practice in Florida. Thanks to
our excited Executive Board and supportive members,
our year is filled with meetings, continuing education (CE)
courses, community health fairs, dinner gatherings, and
cooking classes!
As a professional Association, we are strongly committed to offering free CE courses to our members. Since 2015, we have been certified CE providers
for the Florida Boards of Dentistry and Pharmacy. This
year, we obtained certification as a CE provider for the
Board of Optometry. In addition, we have built a partnership with the University of Nebraska Medical Center and
through their Simply Speaking Lecture Series program,
we are able to offer CE credits to members who are physicians, nurses, and pharmacists. Advancing education
is one of the Association’s fundamental missions. Therefore, we are delighted to be able to offer
free continuing education credits to all physicians, dentists, pharmacists, nurses, and
We’ll end 2019 with one more: Dinner lecture on
Hepatitis C at Luma on Park on Thursday, Oct 24,
2019. Please go to https://ynd-fl.org/upcoming to sign
up! optometrists!
This past year, our continuing eduction program included
Dinner lecture on HIV at Maggiano’s Little Italy in
April 2019
Lecture on Diabetes at Cong Dong in May 2019
Dinner lecture on Pulmonary Arterial Hypertension at
Seasons 52 Wine Bar & Grill in July 2019
Lunch & Learn about Common Eye Diseases and
Diabetic Retinopathy at Menagerie Eatery & Bar in Aug
2019
Continuing Education events are wonderful for
our members. They provide the required credits needed
for licensure, advance our medical knowledge, enable us
to enjoy delicious foods at local restaurants, and support
the bonding and fellowship among our members. We
encourage our members, new and old, Vietnamese and
non-Vietnamese, to continue to support and remain active with the Association. An association is great because of its members. Thank you everyone for making
our Association so wonderful! Alone, we are strong…
together we are stronger!
Myhanh Nguyen, M.D.
Vice President - Medicine
(Xin xem ếp Trang 4)
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(Tiếp theo trang 1)

pendent Self-governing Trade Union "Solidarity") khi
Công đoàn này đánh bại chính quyền cộng sản độc
tài. Nền Cộng hòa Ba Lan thứ ba hiện tại đã được
thành lập vài năm sau khi hiến pháp mới ra đời năm
1997.
Vào NATO được cái lợi là tránh được cuộc xâm
lăng trở lại của Nga (thời Putin), nhưng vào EU thì
kinh tế bị chi phối bởi các tay đầu sỏ nằm ở Brussels, Belgium, mà quyền lực mạnh nhất là Đức và
Pháp (bởi lý do này mà UK muốn Brexit vì UK đâu
phải là nước nhỏ - “mặt trời không bao giờ lặn trên
Đế Quốc Anh”- mà bị lép vế thua thiệt quá mức trong
EU). Ngành nông nghiệp ở Ba lan bị chỉ định canh
tác những nông phẩm theo kế hoạch của EU. Họ
phải trồng những loại nông phẩm không thích hợp
với khẩu vị của họ, mà phải theo chỉ thị của EU để
xuất khẩu theo kế hoạch kinh tế độc đoán của EU,
khiến dân Ba lan rất oán trách.
Sau khi gia nhập EU, nhiều người Ba lan trẻ bỏ
nước đi qua các nước Tây Âu để có cuộc sống khá
hơn, nhiều nhất là qua nước Anh (Great Britain) và
Ái Nhĩ lan (Ireland).
Tại Ba lan, người Do thái sinh sống rất đông. Có
những ghetto người Do Thái ở Ba lan, nhất là ở
Warsaw và Krakow, mà những dấu tích chúng ta có
thể thăm viếng ngày nay. Trong thời Đệ Nhị thế
chiến, Đức quốc xã (Nazi) đã tàn sát người Do thái
ở Âu Châu vào khoảng 6-7 triệu người (gọi chung là
cuộc diệt chủng Holocaust). Khoảng 5 triệu người
Do thái bị giết ở Đông và Trung Âu, trong số đó riêng
tại Ba lan là 3 triệu người và ở Liên sô là 1 triệu
người bị giết! Nazi và CS đều ghét và muốn hủy diệt
người Do thái. Ngày nay, người Ả Rập cũng không
muốn nước Israel tồn tại.
Đi du lịch Ba lan, được dẫn đi thăm trại tập trung
Auschwitz I và II (còn gọi là Trại Birkenau) nằm ở thị
trấn Oswiecim, vào khoảng 66 kilometres (= khoảng
41 miles) về phía tây của thành phố Krakow. Trại
Auschwitz-Birkenau, còn gọi là Trại Auschwitz II,
nằm cách xa Trại Auschwitz I khoảng 2 miles.
Tất cả các người Do thái ở khắp Âu châu đều
được Nazi đưa đến các trại tập trung ở Auschwitz để
giết chết bằng hơi ngạt. Tổng số người Do thái bị
giết ở Auschwitz khoảng 1.3 triệu, ước tính cứ 6
người Do thái trong vụ diệt chủng Holocaust thì có 1
người bị giết chết ở đây.
Cho đến bây giờ, ở thế kỷ thứ 21, năm 2019,
người Do thái vẫn còn bị kỳ thị, bị hủy diệt ở một vài
nơi trên thế giới!
Mùa Thu ở Đông Âu, giờ đây đã khởi sắc hơn
thời bị CS chiếm đóng.

Còn ở Việt Nam, kể từ Mùa Thu năm 1945, bóng
dáng CS đã len lỏi vào và đến năm 1975 thì Mùa
Thu ở VN đã chết. Giờ đây, ở VN không có Mùa
Thu với:
Gió heo may đã về
chiều tím loang vỉa hè
và gió hôn tóc thề
(Nhìn những mùa thu đi-Trịnh Công Sơn)

Mùa Thu ở VN bây giờ là:
Mùa Thu nức nở
Tiếng thở dài
Tiếng vĩ cầm, buồn ơi mùa Thu ơi!
Lòng ta khốn khổ
Với mỏi ý mòn
Tiếng Thu buồn, buồn ơi điệu ru đơn…
Nghẹn ngào tê tái, nghẹn ngào tê tái
Khi giờ đã điểm, ta ngồi ta nhớ
Những ngày nào xưa
Những ngày nào xưa, và ta khóc
Và ta khóc....
(Thu ca, điệu ru đơn – Phạm Duy)

BS Trần Mạnh Tung
TM Ban Báo Chí

THU VÀNG
Thu về mang cả uất kim hương
Vàng rộm chân mây, tím bản Mường.
Lá lộc vừng vàng bay khắp núi
Con chim bìm bịp gọi đầu nương.
Đời như mây sóng hoài lưu luyến
Tình tựa khói sương mãi vấn vương.
Ngồi lại bên cầu nhìn nước chảy
Dòng sông chở nặng những sầu thương.
Vinh Hồ
Orlando, Oct 4, 2019
_____________________
Uất kim hương: tức hoa Tulip có nhiều màu: vàng, đỏ,
đen, trắng...
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luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp tích cực từ tất
cả các hội viên để mong hội Y Nha Dược VN-Florida
ngày một phát triển tốt đẹp hơn.

(Tiếp theo Trang 2)

Kính thưa tất cả các hội viên,
Chúng ta đang dần bước sang mùa Thu, mùa
lãng mạn nhất trong năm. Kể từ khi ban chấp hành
mới nhậm chức, tất cả các thành viên của ban chấp
hành luôn hoạt động tích cực để tổ chức những buổi
sinh hoạt cho hội Y Nha Dược VN-Florida cũng như
là cho cộng đồng người Việt tại vùng Trung Florida.
Trong quý vừa qua, ban chấp hành hội đã có một
buổi ăn tối kết hợp với CE course về đề tài
Pulmonary Arterial Hypertension vào tháng 7. Tiếp
theo đó, vào tháng 8, hội chúng ta đã tổ chức một
buổi lunch and learn về đề tài Common Eye
Diseases and Diabetic Retinopathy. Những buổi ăn
tối hay ăn trưa sang trọng kết hợp với CE courses là
một trong những quyền lợi của hội viên hội Y Nha
Dược VN-Florida. Hội viên không những được cập
nhật những kiến thức mới, nhận được CE credits mà
còn được thưởng thức những món ăn ngon tại nhiều
nhà hàng danh tiếng khác nhau. Vì vậy các cô chú,
anh chị, bạn bè hội viên hãy để ý email để cập nhật
và ghi tên tham dự CE courses của hội.
Bên cạnh đó, ban chấp hành hội cũng đang
chuẩn bị những bước cuối cùng cho đêm dạ hội mùa
thu sẽ được diễn ra vào ngày 10/19/2019 lúc 6 giờ
chiều tại nhà hàng Viet Garden. Đêm tiệc sẽ được
diễn ra trong không khí ấm cúng với tiệc tối và âm
nhạc.
Kế hoạch của hội Y Nha Dược VN-Florida trong
quý cuối cùng của năm 2019 gồm có CE course về
đề tài Hepatitis C Screening, Linkage to Care, and
Expanding the Care Contimuum tại nhà Hàng Luma,
Park Avenue vào ngày 10/24/2019.
Vào ngày 11/17/2019, hội sẽ tổ chức một buổi
học nấu ăn gồm hai món: Thịt kho và canh chua. Hai
món ăn truyền thống và đậm chất Việt Nam.
Kính xin quý vị năng theo dõi emai inbox của
mình để biết thêm chi tiết và ghi tên cho các buổi
sinh của hội.
Toàn thể thành viên ban chấp hành hội Y Nha
Dược VN-Florida đều đi làm full-time. Tuy nhiên, các
thành viên vẫn liên lạc với nhau hằng ngày để bàn
thảo, lên kết hoạch cho những buổi sinh hoạt tiếp
theo của hội cũng như để duy trì và giúp hội ngày
một mở rộng với nhiều hội viên hơn. Nếu ban chấp
hành có vô tình làm phật lòng một vài quý vị niên
trưởng trong Hội, Chúng con thành thật xin lỗi và

Xin chân thành cám ơn,
Kathlyn Tran, DDS
TTK Hội YNDVNF

I- CĐVN-Trung tâm Florida và kế hoạch xây
dựng Trung tâm VN-Orlando.
Cuối tháng 9-2019, khi sửa soạn bay sang Toronto, Canada để tham dự một Dịp Hội Ngộ Khóa
một Trung Học VN, thì tôi nhận được E-mail mời
tham dự phiên họp của CĐVN-TT Florida với mục
đích vào kế hoạch xây dựng Trung Tâm VN tại Orlando.
Cho tới ngày hôm nay, tôi chỉ nghe loáng thoáng
về buổi họp này, với nhiều khó khăn hơn là thuận
lợi.
Tôi không ngạc nhiên, bởi vì tôi đã bỏ nhiều thời
giờ để sinh hoạt, vân động cho kế hoạc xây dựng
Trung tâm Văn Hóa, Giao dục, Y tế VN tại Orlando
từ năm 2004, và đã gặp nhiều trở ngại đưa tới bởi
một số vị, từng là đại diện Cộng Đồng VN cấp Tiểu
bang và địa phương, kéo phe kéo đảng để bằng mọi
cách, phá phách, không tạo điều kiện thuận lợi phải
có, để xây dựng CD-VN-Florida.
Từ 2004 tới nay, trải qua nhiều nhiệm kỳ Chủ
tịch, mảnh đất Cộng đồng mua rồi, để đó, và cũng
chẳng thấy ai bàn cãi gì tới việc Cộng đồng VN Tiểu
bang Florida, Cộng đồng Trung tâm Florida CẦN xây
dựng một trụ sở để dùng vào việc lễ lạc, sinh hoạt
lớn nhỏ... cho tới tháng 9-2019, bất ngờ ra thông
báo mời tới hội trường Enchanted Night để xin ý
kiến, vào kế hoạch nói trên.
Ai trong chúng ta đều biết rằng, sau hơn 40 năm
sống lưu vong, CĐVN khắp thế giới, chứ không
riêng gì CA, Georgia, Florida còn không ít thì nhiều
Hà Tì chia rẽ vì Tinh Thần Phe Nhóm, Băng đảng;
tinh thần Lãnh Tụ Tối Thuợng, chỉ muốn mọi người
quì gối nghe lệnh mình; nếu không, sẽ gặp ngay khó
khăn nhẹ ra là bất hợp tác; nặng hơn là chụp mũ,
bôi bẩn cá nhân…
Mới tuần trước thôi, BS Trần Mộng Lâm đã đưa
lên Net một bản tin buồn thúi ruột kể chuyện Chia Rẽ
hết thuốc chữa của CĐVN- Montreal, Canada.
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BS Trần mộng Lâm (YKSG68), nguyên Chủ tịch
BCH CĐVN-Montreal, là một Bác sĩ giỏi; một chiến
sĩ Quốc gia chống Cộng không khoan nhượng; đã
phải đưa tin công khai lên Net với tiếng thở dài não
nề về tình trạng Chia Rẽ, Băng Đảng trong CĐVNMontreal-Canada, vì Truyện dài bầu cử BCH-CĐ Vô
Phương hòa giải ở đó.
Tôi chỉ lấy một, trong hàng chục thí dụ điển hình
để nhắn cô Chủ tịch Nguyễn Đức Minh Ngọc: hãy
Bình Tĩnh, kiên trì mà hành động theo Lương Tâm
của một ngươi VN hằng Mong Muốn một CĐVN
Vững Mạnh, sinh hoạt qui củ trong Tinh thần Tự Do
khai phóng; đừng mất thời giờ đôi co với những loại
người mang nặng đầu óc Lãnh tụ kiểu Bang Bạnh,
Xã Xệ, Lý Toét còn lưu cửu lại từ thập niên 20-30-40
ở VN.
Rồi ra, mọi việc đâu sẽ vào đó; bởi vì còn có
nhiều đồng bào nặng lòng với CĐVN nói chung; hiểu
và sẵn sàng yểm trợ các Bạn Trẻ đang làm những
việc Đứng Đắn, phải làm từ lâu. Đoàn Lữ hành cứ
việc đi thôi!
II- Gala Mùa Thu Hội YNDVN-Florida
Sẽ được diễn ra tối 19-10-2019 tại nhà hàng Việt
Garden, Orlando.
Cô Chủ tịch Vũ Nga đã làm việc rất chăm chỉ và
thận trọng để điều khiển chương trình này, với
những thông báo, gợi ý và đưa ra quyết định sau
cùng.
Sẽ có một buổi Tổng dượt chương trình giúp vui
Văn Nghệ (15 tiết mục) tai nhà nhạc trưởng Đình
Phúc lúc 3.00 PM ngày 12-10-2019.
Dù bận bịu bù đầu sau chuyến đi dài ở Toronto,
Tăng Di Linh và tôi vẫn ráng cố gắng xuống tổng
dượt với quí bạn trẻ; trước để nêu cao Tinh Thần
Đoàn Kết; sau nữa để được dịp thuởng thức tài
nghệ của những tiếng hát vượt thời gian như Tôn
Thất Liêm, Phương Thảo, Michelle...
Cho tới giờ phút này, tôi tin rằng Gala Mùa Thu
sẽ vui và thành công "Tới Bến"
III- Nội tình chính trị Mỹ mùa Thu 2019.
Từ ngày đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc, TT Donald
Trump đã bị Đảng Dân Chủ dùng đủ mọi cách để hạ
bệ bằng cái võ rừng Impeachment.
1. Bài bản "Muller & hợp tác với Nga" để thắng
cử.
Vụ này, kéo dài hơn một năm, tiêu tốn ngân quĩ
quốc gia cả trăm triệu đô với kết quả: Ngọn Núi Đẻ
Ra Con Chuột nhắt, và Muller không đưa ra được
bất cứ bằng chứng nào để buộc tội TT Trump thông
đồng với Nga Sô để thắng cử năm 2016.
2. Vụ Ukraine & PTT Joe Biden
Đảng Dân Chủ lần này đưa ra "Võ Rò Rỉ" từ một
Whistleblower còn ẩn mặt tố cáo TT Trump áp lực,
thông đồng, âm mưu vói TT Ukraine để bêu xấu, hạ
ứng viên Tổng thống 2020.
Trước khi đi vào chi tiết vụ "Rò Rỉ" này, xin quí vị
nghe một số tin tức Có Thật sau đây:
1- Năm 1992, cựu TT Nixon đã bay qua Nga để
cố vấn cho Chủ tịch Boris Yeltsin

cách lấy lòng TT Mỹ George Bush, Quốc Hôi và
dân Mỹ để sau đó được Mỹ viện trợ 12 tỷ đô, đổi lấy
việc Nga hủy bỏ 50% đầu đạn nguyên tử và đi vào
kế hoạch kinh tế thị trường.
Boris Yeltsin đã làm đúng theo lời Ông Thầy Nixon, lại còn tới Witchita (Kansas) nhậu nhẹt, cưỡi
ngựa như cao bồi Mỹ.
Từ đó Nga & Mỹ thành bạn, xuống thang đối đầu
vũ khí nguyên tử và khối CS-QT dần dần tan rã ra
từng mảnh.
Chính Yeltsin là người đã cứu nước Nga, chứ
không phải Gorbachev.
KHÔNG ai lên án Nixon mình ên qua Nga, thông
đồng với địch cả.
2- Vụ Iran - Contra dưới thời TT Reagan.
Tham dự chính vào vụ bán vũ khí cho Iran là
Trung tá Oliver North chắc quí vị đã rõ nên tôi không
nhắc lại để làm mất thời giờ.
Chỉ xin tóm tắt lý do vụ bán vũ khí cho Iran nó lôi
thôi như sau:
@ Iran là một nước Ả Rập Hồi giáo theo đạo
Shiite; đối lập với các nước Iraq, Syria, Leban... theo
đạo Sunni. Hai Đạo này thề KHÔNG thờ chung một
đấng Allah.
Iran có rất nhiều dầu hỏa (50% toàn cầu Do đó,
là Bạn Thân của ông Mỹ nhà giầu xài xăng vô tội vạ.
Iran cần võ khí tối tân để đương cự với bọn Saddam Hussein, Thổ nhĩ kỳ; nhưng bị Quốc Hội Mỹ
cấm bán.
TT Reagan qua Oliver North đã bí mật bán vũ
khí cho Iran qua ngả Nicaragua. Và bị lộ; khiến TT
Reagan chút xíu nữa là bị Đàn Hạch, nếu không nhờ
Oliver North trung thành đóng vai Lê Lai cứu chúa.
@@ Vụ Ross Perrot (tỷ phú, nguyên ứng viên
TT Mỹ).
1- Đây là một thiên tài kinh doanh, từ tay không
trở thành tỷ phú.
2- Bản tính: bộc trực, không sợ trời, hãi đất, qua
những tuyên bố và hành động KHỦNG hơn cả Donald Trump.
3- Có thủ đoạn và đầu óc phiêu lưu mạo hiểm
khi nhận kế họach từ CP Bush Cha đích thân qua
Đông Dương tìm xác lính Mỹ (không thành công)
4- Rất thuơng nhân viên của mình
Mỹ đã tổ chức một toán Biệt Kích nhẩy vào Sơn
Tây, nơi bị nghi là còn tù binh Mỹ. Kế hoạch hỏng.
Chính Ross Perrot đã kiếm vị Đại tá chỉ huy
Toán Biệt kích này để vào kế hoạch giải cứu hai
nhân viên của mình bị Iran-Khomeini bắt, tố cáo là
gián điệp của Mỹ. Vụ giải cưu, thành công.
KHÔNG có chuyện Quốc Hội Mỹ luận tội Ross
Perrot, hoặc cản trở vụ tranh cử của Ông. Sau này,
Ông thất cử vì dân chúng Mỹ sợ Ông Làm Hoảng
bấm nút bom nguyên tử khơi khơi, mở màn cho Thế
Chiến thứ III.
Trở lại "Vụ Donald Trump thông đồng với TT
Ukraine" để loại Joe Biden,
so với Nixon, Bush, Perrot thì có điều nào
nghiêm trọng đâu.
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Tổng thống (Hành Pháp) toàn quyền ra lệnh điều
tra mọi công dân bị tình nghi là hối mại quyền thế để
kiếm chác như Hunter Biden.
Cuối cùng vụ nay rồi cũng chìm xuồng như "Vụ
Russia" và Đảng Dân Chủ sẽ bi tai tiếng, như "Vụ
Clinton & Monica Lewinsky".
Nhà thơ Du Tử Lê đã ra đi vĩnh viễn hôm Oct 7, 2019.

I- Chi tiết cá nhân: Tên thật là Lê
Cự Phách, nguyên quán Hà Nam
Bắc Việt. Ông sinh năm 1942, di cư
vào Nam khi mới 12 tuổi.
Học sinh Trần Lục, Chu văn An
và sinh viên Văn Khoa. Động viên, ra
trường về làm việc với Cục Tâm Lý
Chiến, ngành Báo chí. Là Trung Úy
trừ bị năm 1975. Từng đi Mỹ học hêm về Báo Chí,
phóng viên chiến trường.
Ông làm thơ rât sớm và là hội viêt Văn Bút VN
trẻ nhất (lúc 17 tuổi).
Khi chia tay với người vợ thứ nhất, ông sống với
bà Lê Uyên, vợ cũ của nhạc sĩ Lê Uyên Phương tên
thật Lê Văn Lộc (cặp song ca Lê Uyên và Phương).
Không lâu, hai người chia tay. Tin đồn Ông Du
Tử Lê chịu không thấu màn thượng cẳng tay, hạ
cẳng chân của Lê Uyên (đến nỗi thâm tím mặt mày).
Người vợ chính thức thứ hai tên Tuyền, là
chuyên viên làm tóc, móng tay...
II- Qua Mỹ, Du tử Lê tiếp tục làm thơ, viết báo, di
diễn thuyết tại nhiều Đại Học Mỹ, Âu Châu, Úc
Châu. Ông cũng đi vào hội họa với nhiều họa phẩm
theo trường phái hiện thực. Làm việc với đài VOA
một thời gian trong chương trình văn nghệ tiếng
Việt...
Ông có trên 70 tác phẩm: văn, thơ, truyện.
III- Cõi thơ Du Tử Lê
Ông được liệt vào một trong bẩy thi sĩ nổi tiếng
VN: Vũ hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyên Sa,
Thanh tâm Tuyền, Bùi Giáng, Tô Thùy Yên, và Du
Tử Lê
@ Bùi Giáng được mô tả như thi sĩ của Thiên
Đường
@ Thanh Tâm Tuyền là trưởng môn loại Thơ
Mới, đôi khi siêu hình như :
" Đạn anh thủng lỗ đạn tròn
Lưỡi lê thấu phổi, tim còn nhẩy, đập: nhip ba,
nhịp ba, nhịp ba"
@@ Du Tử Lê thành danh với Cõi Thơ không
siêu hình, trừu tượng Thanh tâm Tuyền; cũng không
khuôn vàng thuớc ngọc như Vũ hoàng Chương,
Đinh Hùng.
Thơ Du Tử Lê đầy chất liệu sáng tạo mới và lạ:
Như "Sương quàng cổ cây..." mà nhạc sĩ Phạm
đình Chương đã phổ nhạc trong bài Đêm Nhớ Trăng
Saigon.
Trung tâm Florida VBVNHN, đã hân hạnh tổ
chức 02 buổi ra mắt Thơ Du Tử Lê tại Orlando và
Georgia, được đồng bào nồng nhiệt chiếu cố.
IV- Quan điểm chính trị của Du Tử Lê

Nguyên Trung Úy QLVNCH Du Tử Lê, về sau,
có khuynh huớng chính trị gần với nhóm Khánh
Trường-Nguyễn Mộng Giác, qua tờ Hợp Lưu cổ
động Hòa Hợp Hòa Giải một cách kín đáo. Du tử Lê
đã về Hà Nội 01 lần ra mắt sách.
Sau khi ca sĩ Thái Hằng mất, nhạc sĩ Phạm Duy
xuống tinh thần thấy rõ, đã bỏ Mỹ về VN sống, vui
và chết tại Saigon. Phạm Duy chưa bao giờ chống
Cộng, Ông tuyên bố chỉ chống gậy thôi.
Nhạc sĩ Nguyễn hữu Ba; nhạc sĩ Trần văn Khê,
tôi nghĩ cả hai đồng quan điểm với Phạm Duy: chỉ
chống gậy thôi.
Du Tử Lê, 77 tuổi nhẹ nhàng ra đi, và về với Cát
Bụi để lại nhiều tiếc thuơng ngậm ngùi cho bạn bè,
cho những người yêu thơ Ông.
Chúc Bạn Ta sớm về với Trăng Saigon; Nước
Sông Huơng và Thu Vàng Hà Nội.
Người ghi chép: Nguyễn đức An

Anh muốn em về
Anh muốn em về cùng với anh
Mình đi thăm Phù Cát, Vân Canh (1)
Trẻ già ốm đau không thầy, thuốc
Chõng tre ọp ẹp, manh chiếu manh
Anh muốn em về thăm quê hương
Để nhìn tận mắt để mà thương
Bốn mươi năm, dân còn đói rách
Không tiền không dám đến nhà thương (2)
Anh muốn em là trận mưa rào
Rơi trên khổ lụy của đồng bào
Vùng đất khô cằn vì cuộc chiến
Đến giờ nầy vẫn mãi lao đao
Anh muốn em về thăm quê anh (3)
Đứng trên quốc lộ nhìn đồng xanh
Nằm dưới bóng dừa ngày nắng hạ
Để biết thương quê như thương anh.
Nguyễn Trác Hiếu
Florida, ngày 5 tháng 10 năm 2019
Nhân nhớ 10 năm trước về thăm Bình Định

_________________________________________________
(1) Vân Canh là quận nghèo của Bình Định, dân chung đa số là người Thượng
nói được tiếng Kinh.
(2) Đau ốm, dân không có tiền đi khám bệnh, chờ vài ba ngày được khám trong
vài phút và không tiền mua thuốc.
(3) Quê nội tôi, Bình Khê, ruộng cò bay thẳng cánh, nông dân vẫn nghèo túng vì
chính sách thu mua lúa của chính quyền.
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LTS: Trong bài báo “MỘT JIM WEBB KHÁC NƠI LƯU VỰC SÔNG
MEKONG” của BS Ngô Thế Vinh, có phần viết về “Sự kiện 81 TỬ
SĨ NHẢY DÙ VNCH 54 NĂM SAU”, là một đề tài nóng bỏng đang
được bàn tán trong Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn ở Hải Ngoại.
Chúng tôi xin mạn phép BS Ngô Thế Vinh đăng lại phần viết về
sự kiện này để quý độc giả am hiểu vấn đề rõ ràng hơn. Cám ơn
BS Ngô Thế Vinh rất nhiều.

H

ôm 14 Tháng Chín, 2019, là một ngày
đáng ghi nhớ cho người Việt khi cựu
Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, đã gửi một
thư ngỏ tới cộng đồng người Việt hải ngoại mời
tham dự lễ an táng di hài của 81 chiến sĩ Nhẩy Dù
Quân Lực VNCH. TNS Webb viết:
“Tôi muốn chia sẻ với quý bạn bản tin được
đăng trong phiên bản điện tử báo USA Today vào
ngày Thứ Sáu, 13 Tháng Chín, 2019, và trong bản
báo in cuối tuần. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xác
định công khai ngày di chuyển hài cốt của các tử
sĩ QLVNCH từ Hawaii về California. Như nhiều bạn
đã biết, điều quan trọng đối với chúng tôi là giải
quyết toàn bộ những thủ tục pháp lý trước khi thực
hiện lễ truy điệu tử sĩ.
Nghi lễ sẽ cử hành tại Westminster, California vào sáng ngày Thứ Bảy, 26 Tháng Mười 2019;
chúng tôi hy vọng sẽ được gặp một số quý bạn tại
đó.
Tôi cũng kèm theo đây một bức ảnh do Đại
Tá Gino Castagnetti hỗ trợ một binh sĩ Không Quân
di quan từ căn cứ Không Quân March đêm qua. Di
hài của những người lính VNCH này, hiện đang ở
California, chặng cuối của cuộc hành trình.
Hình 2: Đại tá TQLC Gino Castagnetti [thứ hai từ trái] đang
cùng một nhân viên phi hành đoàn khiêng thùng hài cốt của 81 tử
sĩ Nhảy Dù VNCH lên chuyến bay từ căn cứ không quân March,
Hawaii sang California như trạm dừng chân cuối cùng trong cuộc
hành trình dài 54 năm của họ.

Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã
đóng góp cho nỗ lực của chúng tôi và xin thông báo
là Hội Lost Soldiers Foundation đã có sự chấp thuận
hoàn toàn của IRS với tư cách là một tổ chức từ
thiện. Thật là tuyệt vời! “ Jim Webb
http://www.jameswebb.com/articles/lost-soldiersfoundation-a-message-from-jim-webb
JIM WEBB CHIẾN BINH ĐỒNG HÀNH CỦA
QLVNCH
“Chúng tôi không bao giờ quên những
người bạn đồng hành trong những ngày gian khổ.”
Đó là câu nói cảm động trong bài báo của Jim Webb
đăng trên USA Today 15/09/2019: “Soldiers without a country: We're finally honoring South Vietnamese who fought with us.”
James H. Webb sinh năm 1946, một cựu
chiến binh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ với nhiều chiến
công trong cuộc Chiến tranh Việt Nam: ngày 10
tháng 7 năm 1969 Trung úy TQLC Jim Webb được
tưởng thưởng huy chương cao quý Navy Cross,
dành cho Hải Quân & TQLC – chỉ đứng thứ hai sau
Medal of Honor là huy chương cao quý nhất của
nước Mỹ, do tinh thần chiến đấu anh dũng khi đang
còn là Tiểu đội trưởng thuộc Trung đội D, Tiểu đoàn
1 TQLC trong cuộc hành quân Lùng và Diệt / Search
and Destroy, Jim Webb đã bị nhiều vết thương
miểng trong cuộc đụng trận này. Jim Webb còn
được những huy chương khác: một anh dũng bội
tinh ngôi sao bạc, hai ngôi sao đồng và hai chiến
thương bội tinh.
Jim Webb là một chính trị gia và cũng là nhà
văn, tác giả của 10 cuốn sách xuất bản. Cuốn Fields
of Fire (1978) được coi như một tác phẩm cổ
diển viết về cuộc Chiến Tranh Việt Nam.

Hình 3: Bìa cuốn tiểu thuyết
Fields of Fire (1978) của Jim
Webb được coi như một tác
phẩm cổ điển viết về cuộc Chiến
Tranh Việt Nam.
[nguồn Amazon.com/ Book.]
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Jim còn là phóng viên chiến trường trên các
trận địa Trung Đông và Afghanistan, được giải
thưởng Emmy báo chí với phóng sự cho đài
truyền hình PBS về hoạt động của TQLC Mỹ (1983)
tại Beirut, thủ đô Lebanon. Jim còn là một nhà làm
phim.
Jim Webb từng là Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng
Hải Quân, Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng
thống Ronald Reagan. Tháng 7, 2015 Jim Webb ra
tranh chức ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ
nhưng sau đó tự rút lui.
Jim Webb tốt nghiệp tiến sĩ luật Đại học
Georgetown và hành nghề luật sư. Jim có vợ Việt
Nam là Lê Hồng sinh năm 1968, nhỏ hơn Webb 22
tuổi cũng là một luật sư và có một con gái tháng 12,
2006.

GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM/ BCH TRUNG ƯƠNG
FAMILY OF THE VIETNAMESE RED BERETS
BOARD OF CENTRAL EXECUTIVE
P. O. Box 453, Lawtey, FL 32058
Phone: (352) 275-4361 - (407) 619-4437
Email: bchgdmdvntrunguong@gmail.com |
nhayduflorida@live.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
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GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ THAM GIA BUỔI LỄ TÔN VINH
Hình 4: Jim Webb giữa trận địa Chiến tranh Việt Nam,
năm 1969 do chiến công anh dũng Trung Úy TQLC Jim
Webb được tưởng thưởng Navy Cross là một huy chương
cao quý của Hải quân & TQLC Mỹ, chỉ đứng thứ hai sau
Medal of Honor do Quốc hội vinh danh và Tổng thống Mỹ
trao tặng.
(Trích từ bài báo “MỘT JIM WEBB KHÁC NƠI LƯU VỰC SÔNG
MEKONG” của BS Ngô Thế Vinh)

THU TÍM
Choàng chiếc áo màu tím nhớ thương
Mùa Thu về đứng ở bên đường.
Lá phong vàng rụng trên sông Lục
Chim vịt kêu buồn dưới bến Tương.
Danh vọng tựa phù vân ảo ảnh
Cuộc đời là cát bụi vô thường.
Chờ người ghế đá sầu cô quạnh
Chiều xuống công viên ngập khói sương.
Vinh Hồ

DI CỐT CỦA 81 CHIẾN SỸ NHẨY DÙ VIỆT NAM.
Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương (GDMD) gồm các
cựu quân nhân thuộc Sư Đoàn Nhẩy Dù, Quân Lực
Việt Nam Cộng hòa, cùng hợp tác với Thượng Nghị
Sĩ (TNS) James Webb (hưu trí) và the Lost Soldiers
Foundation vào buổi lễ tôn vinh và mai táng 81 di
cốt các Chiến Sỹ Nhẩy Dù tại Westminster, California, vào ngày 26 tháng 10 năm 2019.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chính thức chỉ định
Thượng Nghị Sĩ Webb là người giám hộ duy nhất và
chịu trách nhiệm những di cốt này. Thượng Nghị Sĩ
Webb, cùng với Tổ chức the Lost Soldiers Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Tiểu
Bang Maryland, chịu trách nhiệm việc tổ chức buổi
lễ ngày 26 tháng 10 năm 2019 với sự phối hợp của
Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương và hỗ trợ của Chi Hội
GDMD Địa Phương tại Quận Cam.
Buổi lễ nhằm tôn vinh 81 Chiến Sỹ Nhẩy Dù, đã
hy sinh cùng với bốn thành viên phi hành đoàn Hoa
Kỳ trong tai nạn máy bay C-123 tại Tuy Hòa, vào
ngày 11 tháng 12 năm 1965 miền Nam Việt Nam
(54 năm trước).
Buổi lễ gồm ba giai đoạn:
1.

Nghi thức tưởng niệm chính thức tại Tượng
Đài Chiến Sỹ Việt-Mỹ (Công viên Tự do), thành
phố Westminster California.
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2.

Tiễn đưa Di Cốt từ Tượng Đài Chiến Sỹ Việt
Mỹ đến nghĩa trang (Memorial Park) thành phố
Westminster, California.

3.

Lễ an táng Di Cốt tại Memorial Park, với đầy đủ
Lễ Nghi Quân Cách.

Để chuẩn bị cho các hoạt động của ngày 26
tháng 10 năm 2019 tại Westminster, California (Thủ
phủ của người Việt tỵ nạn), Bác Sĩ Nguyễn Quốc
Hiệp, Chủ tịch GDMD Trung Ương đã có đôi lời như
sau: “Chúng tôi chân thành cảm ơn Thượng Nghị Sĩ
Webb và Quỹ the Lost Soldiers Foundation về sự tận
tụy, lo lắng việc mai táng trang trọng 81 tử sĩ đồng
đội của chúng tôi vì họ rất xứng đáng được vinh
danh. GDMD chúng tôi rất hân hạnh được đóng góp
một phần trong ngày quan trọng và đầy ý nghĩa này,
‘Một buổi lễ vinh danh 81 Chiến Sỹ Nhẩy Dù’ của
chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc
cần nào thiết để ngày này trở thành một ngày lịch
sử.”
Theo tinh thần của bản văn thiện chí
(Memorandum of Understanding, MOU), B/S Hiệp,
Chủ Tịch GDMD Trung Ương đồng ý chỉ định cựu
Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Đông là “Phối trí viên” (Point
of contact, POC) tại địa phương của GDMD cùng
hợp tác chặt chẽ với Đại tá Gene Castagnetti (hưu
trí), và Quỹ the Lost Soldiers Foundation để điều
hợp trong việc chuẩn bị cho ngày 26 tháng 10 năm
2019. Ông Nguyễn Huỳnh Đông là một cựu sĩ quan
thuộc Tiểu đoàn Công Binh SĐND Nhẩy Dù
QLVNCH. Ông Đông là một quân nhân có nhiều
kinh nghiệm về tổ chức. Ông phục vụ như là “Phối trí
viên” (POC) chính thức để phối hợp với Đại tá
Castagnetti và chi hội GDMD địa phương để cung
cấp các phương tiện cần thiết và hỗ trợ trực tiếp cho
cả ba sự kiện kể trên.
Quỹ the Lost Soldiers Foundation và GDMD
Trung Ương đang hoàn thiện các chi tiết của
chương trình chính thức và sẽ được thông báo đến
toàn thể cư dân trong những ngày tới trước ngày 26
tháng 10 năm 2019. Muốn biết thêm chi tiết về các
hoạt động của chương trình buổi lễ, xin quý vị vui
lòng liên lạc với ông Nguyễn Huỳnh Đông tại (714)
724-2716 và CHI HỘI MŨ ĐỎ NAM CALIFORNIA là
chi hội địa phương được GDMD Trung ương ủy
nhiệm tổ chức Lể An Táng này.
Trân trọng,
TM. BCH/ GĐMĐVN/TƯ
CT.GĐMĐVN

Mũ Đỏ BS Nguyễn Quốc Hiệp
Nhảy dù cố gắng

THU KỶ HỢI
Thu đã về đây em biết không?
Bình minh chói sáng ánh dương hồng
Chiều tà vầng trăng treo lơ lửng
Như chiếc lưỡi liềm trên không trung
Thu đã về đây phải không em?
Trời vào thu dịu vợi, êm đềm
Ngọn gió thu mơn man, dịu mát
Giọt mưa thu thánh thót trong đêm
Mỗi dạo thu về anh nhớ em
Nhớ đêm trăng sáng mình lênh đênh
Dòng sông xanh êm đềm uốn khúc
Nghe lòng xao xuyến thương nhau hơn
Đã mấy thu rồi mình xa nhau?
Soi gương tóc trắng trên mái đầu
Ngày qua tháng lại thêm thương nhớ
Mong ngày tao ngộ sao quá lâu.
Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, Florida, ngày 6 tháng 10 năm 2019, đầu thu Kỷ Hợi.

THU NHỚ
Thu đã về rồi em có hay?
Lá vàng theo gió rơi bay bay
Trời thu buồn giăng mây màu xám
Mưa thu lã chã rơi đêm ngày (1)
Em nhớ trời thu bên Đông Âu?
Hai bờ Danube hoa tươi màu
Trăng thu lung linh trên sông nước (2)
Thuyền tình ấm áp ta bên nhau
Trăng thu Nam Mỹ sáng dịu dàng
Ta dựa vai nhau chiếc thuyền nan (3)
Thuyền tình lướt êm trên sóng nước
Lặng lẽ bên nhau tắm trăng vàng
Mỗi lần thu đến anh nhớ em
Nhớ như tư thuở mình mới quen
Nhớ ngày chung bước trường đại học
Nhớ lúc du hành anh có em.
KD
Đầu thu Kỷ Hợi 2019
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ột mùa Thu lại đến trên quê hương thứ
hai. Mùa Thu xa xứ năm 2019
Tại các quốc gia thuộc Bắc Bán Cầu trong đó có
Hoa Kỳ mùa Thu năm nay chánh thức bắt đầu ngày
thứ Hai September 23 và chấm dứt ngày thứ Bảy
December 21 .
Mùa Thu năm nay đến với những biến chuyển
quan trọng, căng thẳng trên nước Mỹ và nhiều nơi
trên thế giới .
Trước hết là thiên tai, cũng như mọi năm miền
East Coast Hoa Kỳ mùa Thu nằm trong thời gian bị
bão thường bắt đầu cuối tháng 8 đển tháng 11. Năm
nay cơn bão Dorian đã để lại những tàn phá khủng
khiếp cho quốc gia không may là Bahamas với đa số
các kiến trúc bị đổ sập và bị cuốn trôi ra biển, hơn
70,000 người dân Bahamas lâm vào cảnh không
nhà. Florida may mắn hơn không bị thiệt hại gì đáng
kể nhưng cũng phải trải qua những giờ phút bất an
với những chuẩn bị cần thiết cho tình huống xấu
nhất có thể xảy ra.
Tình hình chính trị quân sự với những bất an.
Tại phiá Đông Á châu. Trung cộng ngang ngược cho
tàu chiến đi vào bãi Tư Chính nằm trong hải phận
của Việt Nam, sau đó tuyên bố bãi nầy là của chúng.
Trung cộng đã sẳn sàng đánh chiếm Đài Loan
bằng võ lực. Số phận Đài Loan như chỉ mành treo
chuông. Chánh phủ Hoa Kỳ với tổng thống Donald
Trump cứng rắn hơn đối với Trung cộng so với
những tổng thống tiền nhiệm qua việc thường xuyên
liên lạc ngoại giao với Đài Loan, cho tàu chiến Mỹ
qua lại eo biển Đài Loan nhất là mới đây bộ quốc
phòng Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đài Loan 66
chiến đấu cơ tối tân F-16, C5 và D5 bất chấp sự giận
dữ của Trung cộng. Việc bán võ khí cho Đài Loan
trước đây đã bị các tổng thống tiền nhiệm của TT
Donald Trump bác bỏ vì không muốn rắc rối với
Trung cộng. Tuy vậy, hiện nay Hoa Kỳ cũng chưa
chánh thức tuyên bố sẽ can thiệp bằng võ lực trong
trường hợp Trung cộng tấn công Đài Loan.
Hồng Kông luôn sôi động. Bốn tháng qua liên tục
mỗi cuối tuần người dân Hồng Kông xuống đường
phản đối dự luật dẫn độ dân Hồng Kông về Trung
quốc nếu bị cho là phạm tội và sẽ bị nhà nước Trung
cộng xét xử. Tuy dự luật dẫn độ đã bị hủy bỏ nhưng
dân Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình hằng tuần đòi
tự do và chống lại sự kiểm soát, áp đặt, kìm kẹp
ngày càng gia tăng của Trung cộng lên Hồng Kông.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt đầu bắn thẳng vào
người biểu tình bằng đạn thật làm bị thương 2 người
trẻ tuổi 18 và 14 tuổi. Máu đã đổ! Quân đội Trung

cộng hăm he sẽ tiến vào Hồng Kông can thiệp dẹp
biểu tình. Một Thiên An Môn thứ 2 rất có nguy cơ sẽ
xảy ra!
Lò lửa Trung Đông còn nguy hiểm hơn có thể
bùng nổ bất cứ lúc nào. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và
Iran, Saudi Arabia và Iran. Giao tranh dữ dội giữa
các tổ chức Thổ Nhỉ Kỳ trong lảnh thổ Syria....
Tạm bỏ qua những bất an của xã hội con
người, chúng ta đi vào mùa Thu với thiên nhiên với
thời tiết thay đổi từ khí hậu nóng bức của mùa Hè
sang thời tiết mát mẻ hơn của mùa Thu.
Mùa Thu với lá vàng rơi, với mua phùn, gió Thu
nhè nhẹ gợn sóng mặt nước hồ Thu vẫn là mùa gây
nhiều cảm hứng nhất cho các văn nhân, thi, nhạc sĩ
từ bao đời. Có người cho mùa Thu buồn quá, không
rực rỡ như mùa Hè với hoa Phượng đỏ, với nắng
đẹp, không đẹp như mùa Đông với hoa tuyết rơi
trắng xoá mái nhà, nhìn tuyết rơi hẳn cũng lãng mạn
và đẹp. Mùa Thu không vui như mùa Xuân với hoa
Mai, hoa Đào, hoa Cúc nở rộ. Mùa Thu buồn quá.
Nhưng chắc hẳn con người cũng cần có những lúc
buồn. Buồn để nhớ lại những gì trong quá khứ,
những mất mát, nuối tiếc những gì đẹp đã đánh mất.
Có lẽ do vậy mà mùa Thu vẫn là mùa được chọn
cho những bài thơ, văn, ca nhạc lãng mạn

Mùa Thu Nhật Bản

Mùa Thu tại Pháp
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Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với:
"Mùa Thu Cho Em"
"Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe, nghe hồn thu nói
mình yêu nhau nhé...."
Cũng của Ngô thụy Miên:
"Em về mùa Thu"
"Em về mùa Thu thành phố sương mù
Khung trời lộng gió chiều xuống mơ hồ "
Thi sĩ Hồ Dzếnh (Hà Triệu Anh) đón mùa Thu
đến với:
"Sang Thu"
"Hiu hiu gió gửi mây về
Nửa thu sang đó, nửa hè còn đây…"
Và:
"Sáng nay mùa Thu"
"...Trời không nắng cũng không mưa,
Chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung.
Em còn nhớ đến quê không,
Bãi dâu vẫn đợi, con sông vẫn chờ. .."
Đoàn Chuẫn cũng lãng mạn:
"Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ anh rồi....."

Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy
Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy
Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên
Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên
Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau..."
Mỗi lần có dịp nghe ca sĩ nào đó hát lại bài nầy
là cả một trời thương nhớ ập đến trong lòng người
viết.
Còn rất nhiều các nhà thơ, văn, ca nhạc sĩ thời
tiền chiến, thời chiến cũng như hậu chiến với
những tác phẩm về Thu không thể kể hết ra đây .
Trở lại với thực tế, quê hương Việt Nam của
chúng ta cũng vẫn chưa thật sự có tự do, độc lập.
Bọn Xâm lăng phuơng Bắc đã buớc vào và vẫn
luôn sẳn sàng nuốt sống Việt Nam.
Khi nào người Việt tha hương mới được hưởng
những mùa Thu của thủa thanh bình trên đất nước
Việt Nam?!
Hay là:
" ngày về quê xa lắc lê thê
trót nghe theo lời u mê..."
(Tình khúc thứ nhất của Vũ Thành An)

Người viết thân kính, mến chúc các anh, chị,
em, cháu Y Nha Dược sĩ hội Y Nha Dược Florida
và gia đình một mùa Thu năm 2019 khỏe, vui,
thành công, hạnh phúc
" Happy Autumn" ,
"Joyeux Automne "

Nguyễn Bính đã:
"Bắt Gặp Mùa Thu"
"Sớm mai lá úa rơi từng trận
Bắt gặp mùa thu khắp nẻo đường"
Người viết cũng tình cờ đọc ở đâu đó, không biết
của ai viết:
"Giá mà Thu đến một mình
không làm lá đỗ, để tình phải rơi
Giá mà Thu đến chậm hơn
em về viết nốt dòng thơ trữ tình..."
Thật quá lãng mạn, phải không ?
Nhạc sĩ Lam Phương rất nổi tiếng của miền Nam
với bài hát bất hủ "Thu sầu" chắc hẳn vẫn còn in
đậm trong lòng người Việt Nam xa xứ, kể cả người
viết bài nầy:
"Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
Trời chiều man mác buồn nát con tim

Nguyễn Quyền Quới
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Trung Cộng, một thế lực đang lên kể từ thập niên
2010, có thể cạnh tranh với Hoa Kỳ về vị trí bá chủ
toàn cầu và lãnh đạo thế giới vào giữa thế kỷ thứ 21
như lời tuyên bố của Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo tối
cao mãn đời của nước này. Trung Cộng đã trở thành
quốc gia có nền kinh tế lớn đứng thứ hai sau Hoa Kỳ,
vượt qua Nhật Bản từng ngự trị vị trí này trong nhiều
năm.
Nhưng Trung Cộng đã có nhiều dấu hiệu cho
thấy đang trên đà suy thoái, khiến cho mộng bá chủ
thế giới khó có thể thực hiện. Nhân ngày quốc khánh
lần thứ 70 của Trung Cộng, chúng ta thử tìm hiểu số
phận của một chế độ độc tài toàn trị có sức mạnh
kinh tế đứng thứ hai toàn cầu sẽ như thế nào.
I-

Về Kinh tế
Việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước
(DNNN) bị chậm lại do TC đã không thật tình và dứt
khoát mà chỉ làm có tính cách miễn cưỡng. TC tiếp
tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước gây thiệt hại
cho các doanh nghiệp tư nhân trong lúc các doanh
nghiệp tư nhân có hiệu quả rất cao.
TC vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ động của nhà
nước trong nền kinh tế, tức nền kinh tế chỉ huy, và
triển vọng cải cách kinh tế không còn, đưa đến hậu
quả nền kinh tế đi xuống.
Về chính trị: Sai lầm chiến lược của Tập Cận
Bình

Lý do khiến cho TC trở nên hùng mạnh:

Sau khi TT Nixon mở con đường bang giao với
Trung Cộng, nước độc tài toàn trị này đã có nhiều
thay đổi lớn. Hoa Kỳ và thế giới đã làm ăn với nước
đông dân nhất thế giới này hy vọng sẽ làm thay đổi
chế độ.
Vào thập niên 2010, kinh tế Trung Cộng trở
thành nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới
nhờ vào những yếu tố sau đây:
- TC được Hoa kỳ chấp nhận cho gia nhập tổ
chức thương mại thế giới WTO, một bước ngoặt
quan trọng, để kinh tế TC phát triển.
- TC có lực lượng lao động rất lớn, trẻ và tiền
trả cho công nhân rẻ, đô thị hóa nhanh chóng, phát
triển cơ sở hạ tầng quy mô và rộng khắp.
- Chính sách của ông Đặng Tiểu Bình cho
phép tự do hóa thị trường và tham dự vào toàn cầu
hóa.
- Tiếp nhận được những tiến bộ khoa học kỹ
thuật từ Hoa Kỳ và thế giới, bằng những con đường
khác nhau, chính thức hay không chính thức, hợp
pháp hay không hợp pháp.
Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho nền kinh tế
của Trung Quốc phát triển và được coi như là một
phép màu.
II- Những nhược điểm của Trung cộng:
Tuy phát triển kinh tế, nhưng TC cũng gặp nhiều
nhược điểm gây cản trở cho sự tăng trưởng liên tục
như sau:

Ông Tập Cận Bình đã từ bỏ chủ nghĩa thực
dụng của ông Đặng Tiểu Bình (“mèo trắng hay mèo
đen cũng là mèo miễn là bắt đươc chuột”). Ông ta
từ bỏ tính linh hoạt về chính trị, quay về với chính
sách bảo thủ và độc tài của Mao Trạch Đông. Tập
Cận Bình từ bỏ lãnh đạo tập thể, chủ trương tôn
sùng cá nhân, độc tôn lãnh đạo đưa đến những sai
lầm chiến lược.
Tập Cận Bình chủ trương áp dụng cai trị kiểu
Stalin, tàn bạo, áp dụng kỷ luật sắt, khắt khe trong
đảng và toàn trị đối với người dân, gieo rắc kinh
hoàng sợ hãi khắp nơi, kiểm soát chặt chẽ truyền
thông báo chí và các mạng thông tin xã hội.
Ông ta tự tôn làm hoàng đế muôn đời, như
Mao, một hành động khiến thế giới lo sợ. Ông khởi
động kế hoạch “Made in China 2025” khiến cho
Hoa Kỳ và thế giới lo ngại.
Sáng kiến “vành đai và con đường” của TCB
nhằm dọn đường thống trị thế giới, tạo ra các bẫy
nợ tài chánh cho các quốc gia trên thế giới nhằm
chiếm đoạt lãnh thổ của các nước này một khi
không trả được nợ, khiến cho mọi người đều e dè.
Ông ta thành lập viện Khổng Tử để nhằm tuyên
truyền Văn Hóa đến các nước trên thế giới đồng
thời tạo môi trường cho các gián điệp TC hoạt
động. Thế giới đã nghi ngờ chiến thuật “Con Ngựa
Thành Troy” một loại gián điệp thời trung cổ. TC sử
dụng sinh viên du học làm gián điệp khắp nơi trên
thế giới nhất là Hoa kỳ và Âu Châu.
Ông ta tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng,
bắt giam hàng trăm luật sư, đàn áp người dân, tước
đoạt các quyền tự do căn bản như tôn giáo, báo
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chí, ngôn luận, tiếp tục đàn áp nhân dân Tây Tạng,
trấn áp người Hồi Giáo Tân Cương Duy Ngô nhĩ,
thiết lập hệ thống “tín nhiệm xã hội” nhằm kiềm kẹp
tư tưởng của con người. Ông tìm cách tước bỏ
quyền tự do tại Hong Kong, khiến nhân dân Hong
Kong, nhất là giới trẻ đã đứng lên phản kháng, đã
trở thành mũi gai nhọn đâm vào cơ thể của ông.
Tai hại hơn nữa, TCB tìm cách thống trị toàn
cầu, truyền bá chủ nghĩa độc tài toàn trị và xã hội
chủ nghĩa, mà ông ta gọi là “chủ nghĩa xã hội kiểu
Trung Quốc”. Ông ta ủng hộ các chế độ độc tài,
khủng bố như là Venezuela, Cuba, Iran… TCB đã
khiến cho thế giới nghi ngờ và chống lại ông.
Chính ông ta đã tạo ra lý do để Hoa kỳ phải mở
cuộc chiến thương mại nhằm làm suy yếu kinh tế
Trung cộng, từ đó sẽ kiệt quệ trong các lãnh vực
khác. Các công ty xuyên quốc gia đã rút khỏi Trung
cộng, đầu tư vào Trung Cộng sút giảm, mức tăng
trưởng kinh tế càng ngày càng sút giảm.
Vấn đề thật tai hại khác TC bành trướng ở Biển
Đông, quân sự hóa Biển Đông một cách bất hợp
pháp, biến Biển Đông thành “ao nhà”, gây hấn với
các nước Đông Nam Á.

Để thực hiện những bước đi xâm lược ở Biển
Đông, TC phải gia tăng quốc phòng, hỗ trợ cuộc
phiêu lưu quân sự, chạy đua vũ trangvới Hoa Kỳ và
thế giới, hậu quả sẽ làm kiệt quệ nền kinh tế TC như
Liên Xô trước đây.
III- Hiện nay chế độ Cộng sản Trung Quốc
đang có nguy cơ nào ?
Trung Cộng hiện đang đối đầu với một cuộc
chiến tranh lạnh lần thứ hai do Hoa Kỳ đưa ra
cùng với các đồng minh. Cuộc chiến tranh lạnh lần
thứ nhất là giữa thế giới tự do và Liên Sô.
Sau Mao Trạch Đông, dưới sự lãnh đạo của
Đặng Tiểu Bình, Trung cộng đã ẩn mình, né tránh
các xung đột, âm thầm phát triển kinh tế và xây

dựng sức mạnh. Đặng Tiểu Bình từng khuyên:
"Che giấu khả năng và chờ đợi thời thế. Duy trì ẩn
mình và không bao giờ nắm vị trí dẫn đầu". Nhưng
kể từ năm 2010 Trung cộng đã trở thành một
cường quốc kinh tế, chính sách đối ngoại bắt đầu
phô trương sức mạnh cơ bắp, từ đó tạo sự bất an
cho Hoa Kỳ và thế giới, nhất là khi Tập Cận Bình
làm Tổng bí thư (năm 2012) và Chủ Tịch nước năm
2014 với “giấc mộng Trung Quốc”. Hoa Kỳ đã thức
tỉnh khi cho rằng một chế độ độc tài phát triển kinh
tế sẽ thay đổi thể chế chính trị.
Vì thế, Hoa Kỳ từ chính sách “can dự” hợp tác,
đã chuyển qua “đối đầu trực tiếp” với Trung Cộng.
Trong cuộc chiến tranh lạnh này, Mỹ có nhiều khả
năng thắng trận bởi vì:
Hoa kỳ có mạng lưới liên minh lớn và rộng rãi,
trong khi đồng minh của Trung cộng ngày càng
ngày càng nhỏ và yếu đi. Nga cũng không phải là
đồng minh tốt của TC do những xung đột quyền lợi
trong quá khứ.
Nền kinh tế Hoa Kỳ hiện vững mạnh và hữu
hiệu trong lúc kinh tế TC ngày càng sa sút do nhiều
yếu tố trong đó có yếu tố chiến tranh thương mại.
Hoa Kỳ có nền công nghệ cao phát triển trong
nhiều lãnh vực: điện tử, vi tính, không gian, hàng
không, y khoa… do tự mình sáng tạo. Trong khi đó
TC chỉ bắt chước, hoặc lấy trộm bản quyền do các
tình báo viên được cài vào các công ty, cơ xưởng,
các viện nghiên cứu của Mỹ hoặc Tây phương. Khi
tiến hành cuộc thương chiến, Hoa Kỳ có thể thiệt
hại nhưng vẫn chịu đựng được để đạt được mục
đích.
Hoa Kỳ có nhiều ảnh hưởng về tài chánh trên
thế giới, nắm giữ nhiều định chế tài chánh quan
trọng làm áp lực đối với TC và các kẻ thù, đồng thời
có nhiều ảnh hương văn hóa, giáo dục, khoa học,
chính trị trên toàn thế giới.
Hoa Kỳ có nền chính trị dân chủ, bề ngoài xem
có vẻ hỗn loạn, nhưng vẫn giữ được sự thăng bằng
trong chính sách. Cả hai đảng tại Hoa Kỳ đều ủng
hộ chủ trương chống TC.
Hoa Kỳ có lực lượng quân sự hùng mạnh, hiện
diện khắp nơi trên thế giới, trên khắp các đại
dương, với những vũ khí tối tân, với ngân sách
quốc phòng cao, 716 tỷ năm 2019, 750 tỷ cho năm
2020. Năm 2018, ngân sách QP HK 550 tỷ, bằng
tổng số ngân sách quốc phòng của 8 nước kế tiếp
cộng lại gồm TC, Saudi, Ấn độ, Pháp, Nga, Anh,
Đức, Nhật. Mỹ sẽ định đoạt số phận của Trung
cộng qua cuộc thương chiến và các phương tiện
khác.
Tóm lại chế độ độc tài độc đảng tại Trung
Cộng sẽ không bền vững và cũng sẽ thất bại,
Ông Minxin Pei, một nhà nghiên cứu đã kết luận
như vậy.
Những yếu tố quan trọng mới làm suy yếu
Trung Cộng.
13

Một đối thủ mới: Ông Donald trump, tổng thống
thứ 45 của Hoa Kỳ với một đặc tính quyết đoán, quả
quyết, rất khó lường, khó đoán với tư duy và hành
động khác thường với những phương pháp từ trước
đến nay.
Ô. Trump có nhiều cố vấn giỏi với những đặc
tính cương quyết chống Trung cộng như tiến sĩ Peter Navarro đã từng viết sách “chết bởi Trung Quốc”
phân tích các nguy hại của Trung Quốc đối với Hoa
Kỳ và thế giới. Người khác là Luật sư Lighthizer có
rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề đàm phán quốc
tế, về những tranh chấp kinh tế trên thế giới, và có
quyết tâm chống TC.
Chính ông Lighthizer đã điều tra những vi phạm
của Trung Quốc về việc đánh cắp sở hữu trí tuệ.
Ông cho rằng mô hình kinh tế của Trung cộng là mối
đe dọa cho thương mại thế giới, không thể giải
quyết bằng những quy tắc hiện thời. Ông chủ trương
chiến tranh thương mại phải là trường kỳ, có quyết
tâm, kinh nghiệm và bản lĩnh để chiến thắng. Phải
áp dụng các phương pháp đặc biệt như áp thuế, một
chiến thuật làm suy yếu địch. Ông chủ trương thuyết
“tự do thương mại không có nghĩa là mở cửa thị
trường mà không có kiểm soát”. Hoa kỳ không chủ
trương tạo thành ốc đảo mà chỉ lấy lại những thiệt
hại, những gì đã mất mát do sự lợi dụng nền kinh tế
tự do của Hoa Kỳ, đặc biệt là Trung Cộng.
Hoa Kỳ không loại bỏ toàn cầu hóa nhưng chỉ là
chuẩn bị cho sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Chiến
tranh thương mại là phương tiện để tạo nền tự do
thương mại Công Bằng và lành mạnh.
Chiến lược mới của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa kỳ hỗ trợ Đài Loan, cung cấp vũ khí để Đài
Loan tự vệ chống lại sự đe dọa của Trung cộng. Có
nhiều người cho rằng TT Trump muốn tạo cơ hội để
Đài Loan độc lập.
Hoa Kỳ gia tăng tuần tra ở biển đông nhằm bảo
vệ quyền tự do hàng hải, tiếng Anh viết tắt là
FONOP, quyền được quốc tế công nhận.
Hoa Kỳ kiểm soát chặt chẽ đầu tư của Trung
Cộng trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi của Hoa
Kỳ như công nghệ cao, ngăn cấm công ty TC vì an
ninh quốc gia (Hoa Vi), gia tăng giám sát quốc tế về
nhân quyền tại Trung cộng, lên án chế độ độc tài
toàn trị của Bắc kinh.
Hoa Kỳ mở chiến lược “Ấn Độ Dương Thái Bình
Dương tự do và rộng mở” nhằm đối đầu với sáng
kiến “vành đai con đường” của Tập Cận Bình, thiết
lập quỹ quốc tế hợp tác phát triển về tài chánh (US
International Development Corporation).
Hoa Kỳ cấm vận Iran nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế
tài nguyên cho TC ngoài việc diệt trừ khủng bố tại
Trung Đông; ủng hộ Do Thái tại Trung Đông làm đối
lực với Iran.
Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh gia tăng đóng
góp trong chiến dịch cùng bảo vệ an ninh.

Và đặc biệt, Hoa Kỳ tấn công vào nền tảng xã
hội chủ nghĩa ở trên toàn thế giới. Trong bài diễn
văn đọc tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm ngoái
ông đã nói rõ là xã hội chủ nghĩa đã chỉ đưa lại tàn
phá cho con người và cho quốc gia, và ông đã lập
lại năm nay còn gay gắt hơn. Ông cho rằng, mục
đích của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là
bảo vệ tập đoàn thống trị.
Nói chung Mỹ đã mở ra chiến tranh lạnh lần thứ
hai, lần này đối với TC, do chính TC đã tạo ra mối
hiểm họa lớn lao cho Hoa Kỳ và thế giới.
Kết quả như thế nào?
Những dữ kiện nêu trên tạo ra những kết quả
như sau:
Mô hình chính trị kinh tế xã hội của Tập Cận
Bình đã phản tác dụng. Đảng Cộng sản Trung
Quốc kiểm soát nền kinh tế đưa kinh tế TC trì trệ,
xã hội là bất an. Kinh tế Trung cộng ngày càng suy
sụp do chiến tranh mậu dịch gây ra. Hiện nay
không còn ai muốn đầu tư vào TC, các công ty
ngoại quốc lần lượt bỏ đi và di chuyển đến các
nước khác như đã trình bày ở trên.
Thế giới bắt đầu nghi ngờ và chống đối Trung
cộng, ngày càng nhiều hơn và mạnh mẽ hơn do
tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng. Thế
giới ngày càng bất mãn đối với các chế độ xã hội
chủ nghĩa, chế độ cộng sản độc tài đặc biệt là là
Trung cộng.
Liên minh của Hoa Kỳ càng ngày càng mở rộng
nhất là ở miền Đông Nam Á Thái Bình Dương để
chống lại TC. Rồi đây CSVN cũng phải gia nhập
liên minh, hoặc hợp tác dưới nhiều hình thức khác
nhau nếu muốn đất nước được độc lập đối với TC.
Kết luận:
Con số 70 năm thường liên hệ đến câu: “thất
thập cổ lai hy” có nghĩa là sống tới tuổi 70 rất hiếm
nếu nói đến xã hội hàng ngàn năm trước đây. Ngày
nay thì tuổi 70 không phải là hiếm nữa.
Nhưng về chính trị thế giới, tuổi thọ của các tổ
chức được gọi là “cách mạng độc tài, toàn trị”
thường chỉ sống đến khoảng tuổi 70 là chấm dứt do
sự mâu thuẫn nội bộ, tự phát sinh những tệ nạn nội
tại làm suy yếu như tham nhũng, hối lộ, kiêu căng,
ngu dốt, đứng tại chỗ, không thay đổi, không phát
triển, làm trì trệ kinh tế, người dân bất mãn làm cho
chế độ suy yếu. 70 năm đã quá già cỗi cho một chế
độ đi ngược lòng dân, ngược với những lợi ích và
hạnh phúc của con người, ngược với trào lưu dân
chủ trên thế giới. Các thể chế độc tài đã từ từ sụp
đổ như ở Liên Sô, Đông Âu, Nam Mỹ, Châu Phi…
Một vài thí dụ:
1- Đảng được gọi là “cách mạng” ở Mexico
(Revolutionary Party) sau đổi thành Institutional
Revolution Party (PRI) là một loại đảng cách mạng
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cánh tả, độc tài, toàn trị, chỉ hiện diện được là 71
năm từ năm 1929 đến năm 2000 tại Mễ Tây Cơ.
2- Chế độ Cộng sản Liên Xô thành lập năm
1917 và tan rã năm 1991 do sự tàn ác của chủ nghĩa
cộng sản của Lê Nin, Stalin, và sự yếu kém quản trị,
điều hành và đặc biệt là tham nhũng.
3- Chế độ cộng sản Bắc Triều Tiên được thành
lập 70 năm trước, nay cũng đang trên con đường
suy tàn vì không tạo được sự thịnh vượng cho
người dân và độc quyền cai trị cha truyền con nối.
Trung cộng hiện nay được ví như một gã khổng
lồ đứng trên chân bằng đất sét, sụp đổ bất cứ lúc
nào (như chuyện thần thoại gót chân Achille).
Chỉ có cách cứu vãn là từ bỏ chế độ độc tài toàn
trị, từ bỏ chủ nghĩa xã hội, loại bỏ óc thực dân và tư
tưởng bành trướng, hiếp đáp các nước nhỏ, bỏ
tham vọng bá chủ thế giới, để các nước bị trị được
độc lập, biến xã hội TQ thành xã hội tự do, có nghĩa
là phải thay đổi thể chế.
LIỆU TẬP CẬN BÌNH và các nhà lãnh đạo TC
có chấp nhận như vậy hay không?
TC hiện nay mũi tên đã bắn ra chắc chắn sẽ khó
thu lại. Như đặc tính của những nhà độc tài toàn trị,
TC cố bám giữ chế độ bằng đủ mọi cách, trong đó
dùng chủ nghĩa dân tộc để mỵ dân, và vẫn cứ tiếp

tục độc tài toàn trị cho đến khi nào suy kiệt và tiêu
vong như Liên Xô vào thập niêm 1990.
BS Đỗ Văn Hội
Cuối tháng 9, 2019.
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Hạn chót gửi bài là ngày 15 December 2019.
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au một đêm dài khó ngủ vì mộng mị, Bình
uể oải thức dậy. Trời còn tối. Ăn vội vã củ
khoai lang luộc, uống ly cà phê sữa, thức
uống tư bản cuối cùng còn sót lại của thời huy
hoàng xưa cũ, Bình leo lên chiếc xe đạp lọc-cọc lạch
-cạch đi làm, nhưng vẫn không quên đặt chiếc lon
guigoz - phần ăn trưa do vợ sắp sẵn - vào chiếc giỏ
sắt đeo trước xe đạp.
Trời còn tờ mờ sáng, nhưng đường phố đã tấp
nập kẻ qua người lại. Khu chợ Trương Minh Giảng
lúc nào cũng náo nhiệt kẻ mua người bán. Dù ở thời
nào, ngôi chợ tương đối còn mới này (so với chợ
Bến Thành, Tân Định) lúc nào cũng đầy người: hàng
chè, hàng xôi, hàng cá, hàng thịt, rau cỏ, hoa quả.
Ngày xưa hàng họ hùng hậu hơn. Bây giờ cá thịt
khan hiếm nhiều, rau cỏ, hoa quả không còn chất
đống nữa. Nhưng bù lại chợ trời mở rộng: thuốc tây,
phụ tùng xe đạp, quần áo cũ bày bán la liệt, giá cả
cao hàng chục lần so với hàng mới thời trước.
Bình đạp xe vòng qua đường Kỳ Đồng, rẽ qua
đường Trần Quốc Toản. Trên đường toàn xe đạp,
thình thoảng một chiếc xe Honda 2 bánh chạy vượt
qua mặt Bình với tiếng nổ chát chúa (do xăng pha
lẫn với dầu hồi chạy máy gây ra), khói đen tỏa mùi
khét lẹt, làm không khí đang trong lành thành khó
thở. Bình nhẫn nại nín thở trong giây lát, đạp tiếp
quãng đường còn lại. Cuối cùng, chàng cũng đạp
đến được đường Nguyễn Trải, nơi có bệnh viện
chàng đang làm việc. Bệnh viện, trước kia là bệnh
viện tư của người Trung Hoa, nay được quốc hữu
hóa thành bệnh viện nhân dân. Trước kia chàng là
tư chức, nay là công nhân viên nhà nước. Cẩn thận
khóa xe đạp lại ở nhà để xe, Bình đi bộ về trại bệnh.
Ở trại bệnh, Bình nghe y tá trưởng báo cáo
phiên trực đêm qua, cùng vài việc linh tinh trong trại:

nóc trại bị dột cần báo cáo để ban bảo trì sửa chữa,
bông băng đã hết, kim tiêm đã mòn cần cung cấp
cái mới, v. v... Bình, sau khi ký sổ giao ban, lững
thững cùng Tính, bác sĩ cùng làm trong khu truyền
nhiễm, dưới quyền chàng, đi lên phòng họp để dự
giao ban toàn viện.
Phòng họp đã gần đông đủ các bác sĩ, y tá
trưởng cùng các trưởng ban hành chánh. Phía
Cộng sản, ban lãnh đạo có Sáu Phát, bác sĩ giám
đốc và Năm Hòa, chính ủy. Còn toàn là nhân viên
ngụy cũ ở lại làm việc hoặc đi học tập về hoặc từ
nơi khác đổi đến sau ngày 30/4/75.
Lương là bác sĩ giám đốc cũ của bệnh viện, nay
là cố vấn kỹ thuật của giám đốc Sáu Phát. Bình
không yêu cũng không ghét Sáu Phát, Năm Hòa.
Họ chỉ là công cụ của chế độ mới. Họ phát biểu,
suy nghĩ như loài vẹt. Ít ra Bình đã sống với chế độ
mới 4 năm rồi. Những danh từ, ý nghĩ của họ đều
cùng một công thức, công thức do đảng nhào nặn.
Chỉ cần lời nói mở đầu, Bình biết ngay họ sẽ nói gì.
Họ dùng nhiều từ thật hay, thật kêu, nhưng chỉ là
những lời nói hoa mỹ, rỗng tuyếch. Đầu óc họ thật
nghèo nàn. Nghe họ nói cũng chỉ có bấy nhiêu lời,
bấy nhiều tư tưởng, chữ nghĩa, ngôn ngữ lập đi lập
lại đến thành nhàm chán. Những “đỉnh cao trí tuệ”
chỉ có bấy nhiêu thôi! Bởi vậy, sống với cộng sản
tháng đầu thấy ngạc nhiên, khâm phục. Tháng thứ
nhì thấy bắt đầu nhàm chán. Qua năm thứ nhì thấy
ngấy. Đến năm thứ ba, ai cũng muốn vượt biên, bỏ
nước mà đi!
Với Sáu Phát, Năm Hòa Bình chỉ thương hại họ.
Nhưng với Lương (bạn bè vẫn gọi đùa là “Bất
Lương”), Bình thấy buồn mửa. Là trí thức, trên dưới
60 tuổi, sống trên nhung lụa vì hưởng bao ơn mưa
móc của chế độ cũ. Khi Việt cộng vào, lại tráo trở
quay góc 180 độ, nịnh bợ đám Việt cộng một cách
hèn hạ, lúc nào cũng lom khom vạch lá tìm sâu
trong đám bạn bè, nhân viên cũ để báo cáo lấy
điểm. Bất cứ phiên họp nào, Lương cũng phải tìm
ra ít nhất là một đề tài để diễu cợt, bêu riếu, thóa
mạ các đồng nghiệp hoặc nhân viên cũ, đồng thời
đề cao "cách mạng”. Điểm đắc ý nhất của Lương là
dùng châm cứu để chữa trị bệnh "suyển cấp tính”.
Lương bảo: “Ngày nào tôi cũng dùng châm cứu để
trị các cơn suyển cấp tính mà các thuốc tây không
hạ nổi. Tôi thử Aminophyllin, Adrenatine trước,
không hiệu quả rồi mới dùng châm chứu. Quả thật
châm cứu đã cứu được cơn bệnh trầm kha này!”
Bình đã chứng kiến vài lần Lương chữa trị và
nhận thấy quả ông thầy này bất lương thật! Khi con
bệnh vừa thấm Aminophyllin và cơn suyển đang
xuống, nhịp thở điều hòa trở lại, chàng "bất-lương
y” mới dùng châm cứu. Đúng là làm một đường nói
một nẻo, cứ như Việt cộng!
Trong đám bác sĩ cũ có Bác sĩ Cương Nghị, là
nhân viên cũ được trao chức vụ cao nhất: Trưởng
phòng y vụ. Nghị thẳng tính, nóng nảy. Mỗi lần
nghe Lương phát biểu nịnh bợ là Nghị trả đũa ngay.
Hai anh chàng này cứ như nước với lửa. Nghị cũng
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có gốc gác cách mạng thứ gộc, nên Lương cũng
chẳng dám làm gì Nghị. Lương đành “phe lờ", miễn
được lòng phe "cách mạng” là được. Nếu là trí thức
chân chính và nghĩ rằng trước 30/4/75 đã đi sai
đường, lạc lối, bây giờ muốn đi theo "cách mạng” để
"xám hối”, cũng phải giữ liêm sỉ chứ? Cứ việc phát
huy sáng kiến, vận dụng tư tưởng để sáng tạo, đem
công trình tim óc để dâng cho "đảng", cho "nhân
dân” cũng cho là được đi! Nhưng vạch mặt anh em,
chỉ điểm bạn bè, trơ trẽn nịnh bợ những tên mà tư
cách và kiến thức còn thua xa mình, không phải là
người chính nhân quân tử rồi!
Bình dự phiên giao ban với một tinh thần lúc nào
cũng đề cao cảnh giác: chớ phát biểu nhiều, chỉ nói
trong phạm vi nghề nghiệp. Ai nói thánh, nói tướng
gì cứ nói. Cứ yên phận chờ thời. Trong phiên giao
ban, Lương cho hay có cuộc họp báo cáo của ban y
học dân tộc ở Sở Y Tế thành phố chiều nay. Bình
được cử làm đại diện bệnh viện, thay Lương, vì
Lương có công tác bất thường quan trọng hơn. Bình
mm cười nhận lời. Cuộc báo cáo của Ban Y Học dân
tộc, do Trương Thìn làm trưởng ban, về "thành quả
của châm cứu trong việc điều trị bệnh nghiền ma
túy" không phải là một cuộc họp quan trọng. Đi cũng
được mà không đi lại càng hay, nên chẳng ai tranh
giành đi làm gì. Bình biết mình được cử đi cũng
chẳng hân hạnh gì cho tắm. Nhưng buổi chiều, như
mọi buổi chiều: khám lại vài con bệnh trở chứng, cho
thêm thuốc, làm vài công việc hành chánh. Đi họp rồi
về nhà sớm, cho khỏe, tội gì!
Trại bệnh chàng là một góc nhà thương, sát
Tang Nghi Quán. Chàng phụ trách trại này đã được
một năm. Phụ tá chàng có Tính. Tính nhỏ tuổi hơn
chàng, có tật ham gái. Tính đã có một đời vợ, bây
giờ là độc thân. Gặp đàn bà con gái nào cũng đùa
cợt, tỏ lời ong bướm lăng nhăng. Mấy cô y tá, bệnh
nhân nữ than phiền về tính trăng hoa của Tính.
Đảng ủy bệnh viện cũng đã cảnh cáo Tính mấy lần.
Nhưng đã là bản tính nên khó chữa. Bình cố khuyên
nhủ Tính, nhưng hắn cười bảo tại mấy cô khiêu
khích hắn đấy chứ! Thằng này trây thật! Bình chì còn
cách an ủi nạn nhân và sẽ tìm cách chỉnh hắn vậy.
Trời nắng như lửa đốt. Sài Gòn lúc nào cũng
vậy, tháng ba là tháng nóng nhất, nhưng cũng là
tháng vượt biên nhiều nhất. “Tháng Ba bà già ra
biển”, mọi người đều nói như vậy. Bình cong lưng
đạp. Con đường Nguyễn Hoàng nối liền với đường
Hồng Thập Tự. Đường Nguyễn Hoàng nhỏ nhưng
tấp nập vì có bến xe Petrus Ký đi lục tỉnh băng
ngang. Qua khỏi ngã tư Lê Văn Duyệt, Hồng Thập
Tự là gặp sở Y Tế thành phố. Tòa nhà cũ kỹ quen
thuộc Bình đã từng ra vô nhiều lần. Chàng còn nhớ
lần đầu tiền, khi vừa ra trường, vào nộp đơn xin làm
Bác Sĩ Bộ Y Tế. Các bác sĩ giầu có, quyền lực trong
khi Bộ Y Tế nhỏ bé, nghèo nàn! Đó là những cái trái
ngược của Sài Gòn!
Bình dắt xe đạp để ở nhà xe, rồi leo lên lầu hai .
Phòng họp kín người. Các Cán bộ y tế thành phố
mặc áo trắng cụt tay bỏ ngoài quần, đội nón cối, ngồi

tụm năm tụm ba đang bàn tán rất sôi nổi. Bình thấy
có vài người bạn cũ hồi còn học ở trưởng Y Khoa
Sài Gòn, vội chạy lại. Mấy người bạn này vừa đi
học tập về, đươc Trương Thìn, vì tình nghĩa bạn
học cũ, cho vào làm bác sĩ trong ban y học dân tộc,
chuyên về chữa trị bệnh nghiền ma túy bằng châm
cứu. Cuộc đời nằm vùng của Trương Thìn cũng
như Dương Văn Đầy, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn
huy Diễm đều giống nhau. Họ đã là những sinh viên
Y Khoa, tranh đấu chống chính quyền và là tay
chân của Việt cộng. Đầy bây giờ làm chủ tịch đoàn
thanh niên thành phố Hồ chí Minh, kiêm chủ tịch ủy
ban nhân dân quận một. Huỳnh tấn Mãm là đại biểu
quốc hội. Mẫm và Diễm đều đi học lại.
Trước khi cuộc họp bắt đầu, các “chị nuôi” đưa
cho mỗi người một chén thuốc dân tộc để giải lao.
Chén thuốc là một loại nước "mía lau” nấu chung
với vài loại lá, củ. Uống vào nghe vị ngai ngái, rất
khó uống. Nhưng đang khát, lại cũng chẳng có loại
nước giải khát nào khác ngoài chén thuốc nam đó,
nên mọi người đành nhắm mắt uống vậy.
Thìn lên mở đầu phiên họp, chào mừng các đại
biểu, khách tham dự, đồng thời giới thiệu vài anh
chị cán bộ cấp cao. Từng đợt vỗ tay nổ vang mỗi
lần một anh hoặc một chị cán gộc đứng dậy chào:
Nào chị Tư giám đốc bệnh viện Y chuyên nghiên
cứu về y học dân tộc; đồng chí Sáu, chuyên nghiên
cứu chữa trị bệnh sốt sét bằng thuốc dân tộc; Chị
Bảy, nguyên chủ tịch hội phụ nữ quận X, bây giờ là
chủ nhiệm bộ môn châm cứu và y học dân tộc bệnh
viện Z; Đồng chí Năm Xổi đã từng nghiên cứu với
giáo sư Tôn Thất Tùng về ung thư gan v.v...
Thìn cũng học được lối khoa trương, nói khoác
của Việt cộng để tâng bốc lẫn nhau. Sau phần giới
thiệu, Thìn báo cáo thành qủa của môn châm cứu
trong việc chữa trị các thanh niên thiếu nữ bị nghiện
ma túy. Các đàn em của Thìn kế tiếp, đưa ra các
con số thống kê để dẫn chứng. Cuộc họp đang theo
đà buồn ngủ, bỗng náo nhiệt hẳn lên khi có một
“đồng chí” trẻ từ ngoài vội vã chạy vào; ngoắc
Trương Thìn ra một góc để nói nhỏ. Mặt Thìn đang
tẻ ngắt, bổng sáng rỡ như sao. Vội vã, Thìn chạy
lên bục gỗ, dằng lấy micro từ tay rnột báo cáo viên,
đằng hắng nói:
"Kính thưa các đồng chí, chúng tôi xin cắt
ngang buổi báo cáo để loan báo một tin vui mà mọi
người, mọi tầng lớp nhần dân mong đợi: quân đội
nhãn dân anh hùng của chúng ta đã tiến vào thủ đô
Pnong Penh của Căm Pu Chia và đám tàn quân
Pôn Pot, lêng Sary đã rút bỏ chạy nên quân đội
nhân dân đã làm chủ mọi mặt trận. Từ nay nước
Việt Nam và Căm Pu Chia sẽ là một. Cờ đỏ sao
vàng đã tung bay trên thành phố Pnông Pênh anh
em!”
Tiếng nói của Thìn vừa dứt, mọi người đều
đứng dậy, vỗ tay như sấm. Từ nay nước Căm bốt
sẽ bị cộng sản VN cai trị, cũng như Lào. Giấc mộng
liên bang đông dương của Hồ chí Minh đã thành sự
thật. Bình thở dài ngao ngán. Từ đây mộng phục
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quốc của người quốc gia lại thêm phần khó khăn.
Việt cộng đã khôn khéo thôn tính Lào và Căm Bốt để
ngăn chận các cuộc nổi dậy phát xuất từ phía Tây,
do ngả Thái Lan xâm nhập vào.
Sau mươi phút xì xào bàn tán. Không khí hội
trường lại trở về với im lặng. Cuộc báo cáo buồn tẻ
lại tiếp tục. Bây giơ Thìn giới thiệu Trịnh công Sơn
với mọi người. Sơn phụ trách phần nhạc cho cuốn
phim sắp trình chiếu. Cuốn phim mang tựa đề “Sau
cơn vật vã.” Trịnh công Sơn, người nhạc sĩ tài ba đã
từng được cả một thế hệ thanh niẽn thập niên 60 tôn
sung làm thần tượng với những tình khúc khám phá
mới lạ đã làm rung động lòng người. Lần đầu tiên
nghe bài “Diễm xưa,” Bình đã hơn một lần thốn thức.
Rồi đến “như cánh vạt bay,” "một ngày như mọi
ngày.” Đã một thời, Bìrìh yêu anh chàng nhạc sĩ tài
hoa này như yêu tình nhân! Trịnh công Sơn ở lại,
đứng đó, trên bục gỗ kia. Trịnh công Sơn đã đổi
khác. Sơn ca tụng “cách mạng” ca tụng "bác và
đảng," rập khuõn các anh “thợ thơ” Tố Hữu, Huy
Cận. Trường hợp của Sơn cũng như trường hợp
của bao nghệ sĩ khác thời tiền chiến: Huy Cận, Lưu
trọng Lư, v.v... Trước kia Bình ngưỡng mộ họ bao
nhiêu, sau khi bị cộng sản nhào nắn trở thành con
người khác, những nghệ sĩ đó đã làm Bình thất vọng
bấy nhiêu. Trịnh công Sơn đã đổi khác, anh ta không
còn tự do, phóng khoáng để ca tụng tình yêu, tuổi
trẻ.
"Đại bác đêm đêm vọng về thành phố buồn tênh,
buồn tênh...” những bài ca phản chiến thời thượng
ngày nào được đám thanh niền thành phố nâng niu,
vô tình (hay hữu ý?) những bài hát hay và thời
thượng đó đã đóng góp một phần cho sự sụp đỗ của
Sài Gòn.
Sơn bây giờ là con người máy, tuy cố làm ra vẻ
tự do, nhưng thực sự đã bị điều khiển. Cái quần
Jean màu xanh bạc màu kia chì còn là di tích của
một thời phóng túng đã mất. Những lời nói của Sơn
bây giờ, cũng như lời phát biểu của bao cán bộ
khác. Sơn đã bị tẩy não thật rồi (hay phải cố làm
như vậy?). Trước kia Bình thích Sơn bao nhiêu, bây
giờ Bình chán anh chàng này bấy nhiêu. Cũng như
khi mình yếu một người con gái, mình yêu từ ánh
mắt đến nụ cười, yêu từ dáng đi đến lời nói. Mình
thần thánh hóa người yêu, chừng năm năm sau gặp
lại người yêu cũ: nhan sắc đã tàn phai, xồ xề, luộm
thuộm, lếch thếch với bầy con dơ bẫn, mình tự nhiên
buồn chán. Bao nhiêu ý nghĩ đẹp về người yêu từ
trước, trong một phút tan tành sụp đổ tất cả. Tâm
trạng Bình lúc này cũng vậy. Trịnh công Sơn đã thật
sự chết trong Bình.
Sơn về chỗ, cuốn phim “sau sơn vật vã” được
trình chiếu. Phim mô tả cuộc sống của đám thanh
niên nam nữ bị nghiện ngập dưới thời "Mỹ, Nguy,”
được tập trung ở trung tâm phục hồi Bình Triệu.
Đoàn điều trị bằng châm cứu của Thìn ra công cứu
giúp họ và kết qủa họ được bình phục để trở thành
đoàn viên của đoàn thanh niên thành phố Hồ chí
Minh. Cuốn phim mang nặng phần tuyên truyền,

không có gì đáng nói. Phần nhạc đệm và bài ca
“sau cơn vật vã” khá hay. Sau khi chữ "hết" xuất
hiện trên màn ảnh, Thìn lên ngỏ lởi cám ơn mọi
người đã cất công đến dự buổi báo cáo, mọi người
ra về.
Ra đến cổng, Bình thấy Sơn đi bộ một quảng
dài về phía dinh Độc Lập, rồi leo lên một chiếc xích
lô đạp, mất hút. Bình thở dài, bứt rứt, như vừa đánh
mất một cái gì thực quí giá! Bình quay xe ra ngã tư
Lê Văn Duyệt- Hồng Thật Tự để về nhà.
Trên đường về, thấy còn sớm: mới có 4 giờ,
Bình tạt ngang nhà Đặng, người bạn đồng nghiệp
thân nhất còn sót lại sau ngày đổi đời. Đặng chưa
về, nhưng một bóng dáng quen thuộc khác ra mở
cửa: A! Lâm đây mà! Lâm là em cột chèo của
Đặng. Bình reo lên:
- Uả! nghe nói Lâm đi học tập? Anh Bình, mạnh
giỏi? Phải, tôi mới được thả về, hôm qua.
- Họ hành hạ dữ lắm hả? Bao nhiêu người chết
vì bị tra tấn, bệnh tật. Phần tôi thì xá gì. Chỉ là hàng
tôm tép nên chúng để cho sống. Còn những chính
trị gia hạng gộc khó mà trở về. Anh còn nhớ Luật
Sư Trần Văn Tuyên không?
- Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân
Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa?
- Phải! Luật Sư Tuyên là bậc anh hùng hào kiệt,
tôi khâm phục ông vô cùng. Ông bị giam cùng trại
với tôi. Việc ông bị công an hỏi cung, bắt khai các
tội mà ông đã làm, ông đã anh dũng viết "Tôi không
có tội gì cả đối với Tổ Quốc. Nếu kể là tội, đó là tội
chống cộng!", làm Việt cộng tức giận phát điên!
Chúng giam ông vào phòng riêng và đưa cho ông
một tờ giấy với lệnh nếu ông không khai chúng sẽ
bỏ đói cho đến chết. Ông đã chịu chết đói và không
khai gì khác. Trong đời tôi, tôi đã làm nhiều chuyện
chọc trời, khuấy nước, không phục ai cả, nhưng với
Luật Sư Tuyên, tôi phải bái phục. Từ lúc bị bắt cho
đến lúc chết, ông chưa một lần tỏ ra khiếp nhược
trước với quân thù. Phải chi hồi trước, giới lãnh đạo
của ta ai cũng như Luật Sư Tuyên, ta đâu có bị mất
nước!
Bình rất rõ Lâm, Lâm là người Chàm lai. Lâm
rất khôn lanh quỉ quyệt, làm ăn dù là hợp pháp hay
phi pháp Lâm đều dám làm, miễn là có tiền... Lúc
nào Lâm cũng sách cặp "samsonite” complet láng
coóng, đi xe đắt tiền, ở villa sang trọng. Mẹ vợ Lâm,
cũng là mẹ vợ Đặng, chủ cả dẫy building đồ sộ cho
Mỹ thuê, chủ hãng xuất nhập cảng 18 ngành, chủ
bao nhiều ruộng vườn cò bay thẳng cánh ở hậu
giang. Lâm phải thật "xuất sắc” mới được bà chọn
làm rể. Nghe Lâm kể chuyển về Luật Sư Tuyên,
Bình ngậm ngùi, chua xót. Một bên là Trịnh công
Sơn, ông “Bất Lương Y” tráo trở đi hàng hai, hèn
mọn; một bên là Luật Sư Trần Văn Tuyên trí thức,
chính nhân quân tử, dù có bị bằm vập, đầy đọa,
vẫn đứng thẳng, không chịu cúi luồn, bợ đỡ, khuất
phục!
Nói chuyện vãn với Lâm một lúc, vẫn chưa thấy
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Đặng về, Bình đành từ giã Lâm để ra về.
Đã sáu giờ rồi. Trời Sài Gòn tháng Ba nắng
muộn nên còn chói chang. Chiếc xe đạp thiếu dầu
vang lên những tiếng lọc cọc, lạch cạch. Con đường
trước mặt chỉ còn khoảng vài cây số, nhưng Bình
thấy sao quá dài. Bình đã đạp mỏi chân nhưng chưa
về đến nhà.
Đêm nay điện cúp, Trời lại nóng, Bình thấy con
đường sao cứ kéo dài mãi, kéo dài như tương lai
đen tối của mình và cuộc đời chàng chưa bao giờ có
được một mái ấm, một chỗ dừng thật sự.
Thế là một ngày đã qua. Một ngày dài trên quê
hương đau khổ.
MINH TƯỜNG.

THU TRÊN TORONTO
Thu đã về trên Canada
Đã thấy lạnh chưa hỡi bạn già?
Ly cà phê sáng lòng thêm ấm (1)
Nụ cười nở thắm bên đường hoa
Gặp nhau lần cuối trên quê nhà
Thời gian lặng lẽ trôi vụt qua
Mới đó đã 12 năm chẵn (2)
Vẫn mong gặp lại trên Canada

Nhận được Hung Tín:
Thân Phụ của Bác Sĩ
Trần Đông Giang
Là Cụ Ông: TRẦN-ĐÔNG-HẢI
Vừa về cõi Niết Bàn
Hưởng Đại Thọ 96 tuổi
Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Ông
Sớm tiêu diêu miền cực lạc
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Gia đình Bác Sĩ Trần Mạnh Tung
Gia đình Bác Sĩ Đặng Phùng Hậu
Gia đình Vũ Văn Hoa
Gia đình KQ Vũ Ngô Khánh Truật
Gia đình KQ Nguyễn Ngọc Bích
Gia đình Nhạc Sĩ Nguyễn Tuấn Chương

Có thể khi nào bạn xuôi nam?
Bạn bè vui có bạn viếng thăm
Bạn sẽ trầm mình trong biển ấm
Để thấy mình còn khá thanh xuân
Có khi nào bạn thấy già mau?
Soi gương thấy tóc bạc trắng đầu
Sóng hồng xô ta đi tám hướng
Mừng vui nếu lại được gặp nhau.
Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, Florida, ngày 10 tháng 10 năm 2019
Nhân ngắm hình Văn Công Tuấn và Bích Dư dạo phố
ngày thu, ly cà phê nóng trên tay, nụ cười tươi thắm.
________________
(1) Toronto, Canada
(2) Năm 2007

THU ĐỎ
Mùa Thu đỏ thắm nhuộm tà dương
Rừng bạch đàn lên trắng rẫy nương.
Màu nắng mật ong vàng cát bãi
Con chim bạc má đậu cành hương*.
Sương mù ngập lối mờ nhân ảnh
Ngọn gió heo may nhắc bạn đường.
Lữ khách vời trông về cố quốc
Xa quê đã mấy chục năm trường.
Vinh Hồ
Orlando, Oct 1, 2019
_________________________________
*hương: tên loại gỗ quý, đóng bàn ghế tủ.
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