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Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày
(Cát bụi-TCS Cát Bụi - Khánh Ly - YouTube)

Gió heo may đã về
chiều tím loang vỉa hè
và gió hôn tóc thề
rồi mùa thu bay đi
trong nắng vàng chiều nay

Cuộc đời ngắn ngủi, cát bụi lại trở
về với cát bụi. Buồn ơi cho một kiếp
người, phải không bạn?

Hội YNDVNF đang ở trong tay của
Giới Trẻ thuộc Thế Hệ thứ Hai, là Tuổi
Đó là Mùa Thu của Tuổi Trẻ, đến của Mùa Xuân. Bản Tin Mùa Thu chỉ
rồi đi như một cơn gió thoảng, một nói đến những mơ mộng, lãng mạn
của Tuổi Trẻ khi Mùa Thu đến thôi
cuộc tình buồn nhưng rất ngắn ngủi:
nhé! Rồi Mùa Thu bay đi thì lại trở về
với cuộc sống thực tế bình thường để
Đã mấy lần thu sang
lo công việc hàng ngày…
công viên chiều qua rất ngắn
chuyện chúng mình ngày xưa
Tôi chỉ muốn nói đến Tuổi Mùa Thu
anh ghi bằng nhiều thu vắng
của quý vị thuộc Thế Hệ Thứ Nhất.
đến thu này thì mộng nhạt phai.
(Nhìn những Mùa Thu đi-TCS Nhìn Những Quý vị đã và đang về hưu, mọi nợ nần
Mùa Thu Đi - Khánh Hà | Bài hát - Zing Mp3)
về y, nha, dược nghiệp đã trang trắng
vỗ tay reo. Trí óc còn minh mẫn, sức
Đã là Mùa Thu thì cảnh vật và lòng khỏe còn tương đối tốt, tự mình săn
người đều buồn. Bởi thế mới có Mùa sóc được cho chính bản thân, để tránh
Thu không trở lại (Mùa Thu Không Trở Lại - khỏi bệnh "ăn trái mơ" (Alzheimer) hãy
Ánh Tuyết | Bài hát - Zing Mp3 ), Mùa Thu động não bằng viết lách, viết hồi ký,
chết (Mùa Thu Chết - Lệ Thu | Bài hát - Zing bút ký, du ký của chính cuộc đời mình
Mp3), Những chiếc lá úa (Les Feuilles và người thân, sáng tác văn, thơ, tham
mortes Yves Montand - Les Feuilles Mortes - luận. Gom lại tất cả bài vở gửi về cho
YouTube),…
Giai Phẩm Xuân Đinh Dậu 2017. Giai
Phẩm dự định sẽ xuất bản vào Mùng 1
Trời hôm nay sao lành lạnh
Tết Nguyên Đán Xuân Đinh Dậu (tức
Gió Thu về, ôi! hiu quạnh tâm hồn
ngày January 28 - 2017). Sự đóng góp
Lá rơi xào xạc bên đường
bài vở của quý vị sẽ làm cho Giai
Nghe như tiếng khóc chán chường con tim
Phẩm Xuân Đinh Dậu 2017 thêm phần
Và Đời người được ví như 4 mùa khởi sắc! Hạn chót: 30 tháng 11/2016.
của đất trời. Đời người đi vào Mùa Thu
Hẹn gặp lại quý bạn trong Giai
với những chiếc lá vàng chờ ngày rơi
Phẩm
Xuân Đinh Dậu 2017.
rụng. Chỉ một cơn gió cuốn là tơi tả
theo nhau về cội:
Thân ái.
BS Trần Mạnh Tung
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
TM Ban Báo Chí
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
(Nhìn những Mùa Thu đi-TCS)
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Kính gởi các hội viên,
Lại một mùa thu nữa lại đến với chúng ta.
Thời gian đi quá nhanh năm này qua năm khác
không chờ một ai cả. Mùa thu này cũng là lúc
chấm dứt nhiệm kỳ của Ban Chấp hành chúng
tôi để nhường chỗ cho những ngôi sao mới sáng
hơn nhiều năng lực hơn để giúp cho hội chúng ta
ngày càng vững mạnh.
Trong ba tháng vừa qua, sự kiện nổi bật nhất
là việc hội chúng ta đồng tổ chức với những cộng
đồng và hội đoàn khác để gây quỹ ủng hộ
TPBVNCH. Tổng số tiền nhận được là
$4,600.00, trong đó có $700 của Báo Trẻ và bạn
hữu.
Tối ngày 27 tháng 8 năm 2016 vừa qua, buổi
tổng kết gây quỹ đã diễn ra rất sôi nổi và được
sự ủng hộ của nhiều khách tham dự. Nghệ sĩ
Nam Lộc đảm trách vai trò MC. Tổng số tiền thu
được khoảng $50,000.00 (con số chính xác sẽ
được đăng trên số tới của báo Diều Hâu). Số tiền
này sẽ được nghệ sĩ Nam Lộc trao tận tay cựu
nữ trung tá Nguyễn thị Hạnh Nhơn, hội trưởng
Hội H.O. cứu trợ TPB và quả phụ VNCH, để trao
tận tay những người TPBVNCH đang sống cuộc
sống cơ cực tại Việt Nam.

hội viên mà cho cộng đồng người Việt, chủ yếu ở
vùng Central Florida. Ngoài cộng đồng Tampa
Bay của BS Thanh Mỹ, những thành phố khác ở
Florida chưa có hoạt động gì nổi bật. Hy vọng
chúng ta sẽ có sự hưởng ứng của những vùng
đó trong tương lai.
Thay mặt cho toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ
2015-2016, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ
và giúp đỡ của tất cả hội viên, bạn hữu, mạnh
thường quân, nhất là công ty Angie Trandai đã
bảo trợ $1000 hai mùa hè liền cho hai buổi khám
sức khoẻ miễn phí cho cộng đồng chúng ta. Mọi
việc sẽ không thành công tốt đẹp nếu không có
sự đóng góp thời gian, sức lực của mọi người.
Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ Ban Chấp
hành mới để hội chúng ta ngày càng phát triển,
và sẽ có một chỗ đứng trong lòng mỗi người
trong cộng đồng Việt Nam ở Central Florida nói
riêng và toàn tiểu bang Florida nói chung.
Xin trân trọng kính chào.
Nguyễn Minh Ngọc
và toàn Ban Chấp hành
(nhiệm kỳ 2015-2016)

Mùa hè năm nay, vì quá bận rộn, chúng tôi
đã không có dịp tổ chức picnic cho các hội viên,
xin thành thật cáo lỗi. Để đền bù lại, chúng tôi sẽ
tổ chức thêm một buổi CE nữa với Simply
Speaking với đề tài mà cả ba ngành Y Nha Dược
đều được credit hour trong tháng tới. Chi tiết sẽ
được thông báo sau.
Nhiệm kỳ qua chúng ta đã có rất nhiều hoạt
động và thành tựu đáng kể, không những cho
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Kính gởi các hội viên,
Tiệc mùa thu năm nay của hội chúng ta sẽ được tổ
chức vào ngày thứ bảy 12 tháng 11 năm 2016 (6:30pm
- 12:00am) tại nhà hàng Phở Hoà 649 Primrose Dr.,
Orlando, FL 32803 (407 895 6098).
Mong các hội viên sắp xếp thời gian đến dự đông
đủ để buổi tiệc thêm phần vui vẻ và ấm cúng.
Xin kính chào.
Minh Ngọc và the EO team
Kính thứ quí vị,
Tiệc mùa thu năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 12
tháng 11 năm 2016 tại Nhà hàng Phở Hoà. Chúng tôi
rất mong sự có mặt của quí vị để buổi tiệc thêm phần vui
vẻ và hào hứng.
Văn nghệ cho tiệc mùa thu cũng sẽ mang âm hưởng
của nhạc thính phòng. Chúng tôi rất mong quí vị hưởng
ứng đăng ký các tiết mục văn nghệ cho DS Tâm và nhạc sĩ
Phúc để chúng tôi chuẩn bị cho chu đáo.
Xin xem chi tiết trong thư mời đính kèm:

Ban Chấp Hành Hội YND-VN Florida với 5- Cô
Tiên. Cho tới ngày hôm nay Quí Tiên Cô đã làm
được các việc sau cho Hội nhà :
1- Trai Hè 2015
2- Ngày Y Tế Orlando-1
3- Họp mặt Mùa Thu 2015
4- Dạ Tiệc Tết Bính Thân 2016
5- Ngày Y Tế Orlando-2
Và Cô Tiên Chủ tịch vừa ra thông báo cho biết
Họp Mặt Mùa Thu kỳ 2016 sẽ diễn ra tại Quán Phở
Hòa vào ngày 12 tháng 11-2016.
Những buổi sinh hoạt trên, đều đạt được sự
thành công ngoài sự mong đợi của đồng nghiệp, đặc
biệt Ngày Y Tế-2 tại Orlando tháng 6-2016 vừa qua
đã tập họp được nhiều đồng nghiệp có khả năng
ngoại hạng về Nội Khoa, Nha khoa, Dược Khoa,
Nhãn Khoa và Y khoa Phòng ngừa.
Những thành công tốt đẹp kể trên, có được là
nhờ tinh thần phục vụ cao, và sự đồng tâm nhất trí
của tất cả đồng nghiệp hội viên.
Dĩ nhiên, chúng ta không thể quên công lao, khả
năng điều hành tổ chức của Cô Tiên Chủ tịch
PharmD & MBA.
Cô Tiên Chủ tịch Minh Ngọc có nhiều tính tốt.
Thí dụ như: Ai khen, thì Cô lễ phép cám ơn. Ai quậy
phá, làm loạn trong Hội (nhiều chuyện nhất là hội
viên Nguyễn Đức An), thì Cô lặng thinh, không hề
giận hờn đôi co gì ráo. Ngon lành dữ a!...
Có đồng nghiệp thắc mắc: vậy chớ 5-Cô Tiên
BCH-Hội, có bị hiện tượng hưng phấn (elation) và ức
chế (subdue) ảnh hưởng hay không?
Theo tài liệu của Physiology thì khi con người ta
ở vào tình trạng hưng phấn (elated), thì các khả
năng khác bị ức chế, chèn ép (subdued ).
Thí dụ: khi Hillary Clinton Hưng Phấn Nói Láo, thì
Phần Đạo Đức Con Người bị chèn ép, chìm vào
phần sâu thẳm của não bộ.
Có đồng nghiệp đặt câu hỏi hắc búa như sau :
Vậy chớ khi 5- Cô Tiên Hưng Phấn làm việc Hội, tạo
kết quả Tốt Đẹp như đã thấy, thì Quí Cô Tiên có bị
Ức Chế, Lơ Là trong việc quản lý quí vị Phu Quân
đẹp trai, học giỏi, con nhà giầu như các Brothers :
Nguyễn Đức Huân, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Tâm,
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Trần Minh Thống?
Qui Cô Tiên có bị ức chế mà quên đi 10- Điều
lung tung, tội lỗi của Một Số Ông Chồng ngoài kia
(mà tôi đã email tới 4 lần để Quí Cô Tiên lấy đó làm
tài liệu) ngõ hầu Quí Cô Tiên lúc nào cũng Tỉnh Táo,
Tươi Đẹp như Nha sĩ Hoa Hậu Phu nhân Nông
thanh Nhung, tổ chức mọi sinh hoạt Hội ngày một tốt
đẹp hơn. Đó là mục đich mà tất cả hội viên chúng ta
phải làm để Phục Vụ đồng bào VN trong tương lai.
Nói dễ, làm mới khó; mà làm để đạt được kết
quả Tốt Đẹp lại càng khó hơn.
Cho tới ngày hôm nay, với sự điều hành đầy tinh
thần trách nhiệm, BCH-5 Cô Tiên xứng đáng được
ngợi khen và lưu nhiệm thêm vài nhiệm kỳ nữa.
Trong Tinh Thần Tương Thân Tương Ái đó,
chúng tôi xin ghi danh tham dự Đêm Họp Mặt Mùa
Thu 12-11-2016, với 3 tiết mục Văn Nghệ giúp vui :
1- Solo Clarinet bản Angels Serenade (Thiên
Tiên Dạ Khúc) để Vinh Danh 5- Cô Tiên.
2- Solo Guitar Classic bản Romance Guitar
3- Hát bản Hoài Cảm.
Thân chào quí đồng nghiêp.
(Nguyễn Đức An)

Mời quý bạn xem youtube đêm văn nghệ̣̣̣ Tổng
Kết Gây Quỹ cho Thương Phế Binh VNCH còn tại
Quê Nhà ngày 27 tháng 8 năm 2016 tại thành phố
Orlando, Florida. Trong buổi văn nghệ này, có sự
đóng góp và hiện diện của một số thành viện của
Hội YNDVNF:
https://youtu.be/lcIFKX6WsaU

(Phóng viên Nguyễn Tấn Cang đài SBTN thực hiện)

Hiện diện trong đêm văn nghệ̣̣̣ Tổng Kết Gây Quỹ cho Thương
Phế Binh VNCH thấy trong hình là BS Nguyễn Thanh Mỹ, CT
Cộng Đồng vùng Tampa Bay và DS Nguyễn Minh Ngọc CT Hội
YNDVNF ( người thứ nhất và thứ hai tính từ bên phải)

Hồi 1
Thế Vận Hội Mùa Hè kỳ thứ 31, vừa kết thúc, Mỹ
toàn thắng với con số huy chương kỷ lục. Dân Mỹ
hãnh diện và vui như Tết.
Tuy nhiên, niềm vui này rõ ràng không trọn vẹn
vì hàng ngày phải nhìn, nghe hàng chục truyện tào
lao liên quan tới Hillary Clinton và Donald Trump cố
gắng hạ đo án đối thủ của mình.
Vụ tranh cử TT- Mỹ kỳnày rất gay go, và không
ai có thể đoán chắc bên nào thắng, phía nào bại vào
tháng 11-2016 này.
Có người bi quan bảo rằng: các ứng viên của cả
hai Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, đều KHÔNG có
quyền gì, mà bị chi phối chặt chẽ bởi các Ông Trùm
Đầy Quyền lực, đứng đằng sau, chi tiền, giật giây
đưa họ ra tranh cử vì Quyền lợi của họ (chứ không
phải vì nước, vì dân cái khỉ mốc nào cả). Các Ông
Trùm loại Bloomberg, Soros sẵn sàng chi ra vài chục
triệu cho Hillary Clinton thuê các đài truyền hình ,
báo lớn như NewYork Times đánh Donald Trump
hàng ngày. Hở đâu đánh đó, có nói không bất cần
phải trái miễn thu được bạc triệu đô, là OK.
Chưa hết, họ còn nói anh em nhà Kennedy đều
bị Các Ông Trùm thanh toán vì đã đi ngược lại, thất
hứa khi đã đắc cử. FBI, CIA Mỹ có thể nghe lén điện
thoại của Toàn Dân Mỹ, toàn dân thế giới nếu cần,
nhưng KHÔNG kiếm ra được ai là ngừơi đứng sau
lưng Lee Oswald (kẻ bị tình nghi giết TT John Kennedy). Đây là truyện khôi hài, khó tin, nhưng có thật
tại Mỹ.
Trở lại Vụ tranh cử Tổng thống năm nay :
I- Donald Trump hứa đại như sau:
1- Xây Bức Tường ngăn nhập cảnh lậu vào Mỹ
và bảo đảm Mễ phải chi tiền.
2- Kéo các Đại công ty Mỹ ở Mễ, Trung Cộng,
Ấn độ, VN Về Mỹ nhờ vậy tạo ra hàng triệu Jobs
mới.
3- Đại tu bổ cầu, đường, phi trường Mỹ: thêm 1
triệu Jobs.
4- Tăng cường sức mạnh quân đội Mỹ: thêm 1
triệu Jobs.
5- Đưa giáo dục về Tiểu bang.
6- Nâng đỡ cựu quân nhân, cảnh sát.
7- Tạm hoãn việc nhập cư của dân tị nạn Trung
Đông.
II- Hillar Clinton còn chơi bạo hơn với những kế
hoạch mị dân, công khai bợ đít Mỹ đen Mỹ Nâu, Mỹ
Muslim, Mỹ đồng tình luyến ái. Sinh Viên đi học
hoàn toàn miễn phí, khỏi phải trả nợ cũ (loans) và
đặc biệt: sẽ thu nhận 65,000 dân Muslim Trung đông
vô Mỹ, và ân xá cho 11 triệu người nhập cư bất hợp
pháp.
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Để có thể chu toàn bấy nhiêu điều hứa cuội
Hillary Clinton sẽ cần khoảng 20 tỉ đô cho 4 năm
cầm quyền. Tiền này, sẽ do dân đóng thuế: giầu,
trung lưu như chúng ta, nghèo cũng phải chịu thuế
gián tiếp tính trên dịch vụ, đồ tiêu dùng.
Đảng dân chủ đã thắng liên tiếp hai nhiệm kỳ
Tổng thống, dù Barack Obama là Tổng thống dở
nhất khi nợ ngập đầu ngập cổ (19 tỉ MK); khi bị Nga
coi thuờng, khi phải dùng tới nhiều mánh mung bẩn
thỉu để thắng cử, tồn tại và đang sửa soạn cho
Hillary Clinton "Tiếp nối chương trình Tùng Lâm,
Tùm Lum" trong kỳ bầu cử năm nay. Nếu đắc cử,
Hillar Clinton sẽ giữ Susane Rice làm cố Vấn;
Loretta Lynch làm Bộ trưởng Tư Pháp và bổ nhiệm
một Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện lẩm cẩm như Bà
Gynsburg, cho Nát Thêm Việc Nhà Nước, chưa kể
việc bà sẽ phải trả nợ đám Mỹ đen, Mỹ Nâu đang
được bà nâng bi, đội đĩa đến mức trơ trẽn, lố bịch.
Năm 2012. Mitt Romney, cứ tưởng là thắng cử;
ai ngờ thua xa Obama, mà thua từ trước khi dân
chúng đi bỏ phiếu bời đòn hèn sau: Obama tăng
Wellfare, phát không Cellphone cho Mỹ đen, Mỹ nâu,
Mỹ nghèo. Khi ban an sủng bừa phứa như vậy
Obama đã có số phone, địa chỉ của Cử Tri Phe Ta
rồi. Khi đi bầu, thì họ bầu cho Obama chứ còn ai
nữa? Vì thế, khi Mitt Romneytuyên bố sẽ thắng, thi
bị Ban Vận Động của Obama trả lời ngay: Thua rồi
mà cứ tưởng bở. Kỳ này Hillary Clinton sẽ xài
nguyên con cái kỹ thuật bẩn thỉu đó, cộng thêm trò
Nói Dối, Nói Xạo của cả Obama nữa, để thắng bằng
được ngõ hầu Vinh Danh cái được gọi là Obama
Lagacy.
Cá nhân tôi, sẽ bỏ cho Donald Trump vì không
tin Hillary Clinton có khả năng tối thiểu để khi cần sẽ
Hành Động đúng lúc. Lý do: Hillary Clinton hoàn
toàn KHÔNG có khả năng bẩm sinh để nhận ra
những nguy cơ đang rình rập mình qua Một Thí dụ
Bill Clinton thôi: mới đây một phụ nữ đã tố cáo Bill
Clinton Raped cô ta, khi Bill làm Bộ trưởng Tư Pháp
Arkansas. Bill Clinton chối. Nhưng còn vụ Paula
Jones, Jennifer Flowers. Monica Lewinsky: Bill Clinton suýt bị bãi chức vì nói dối. Tất cả những Vụ lăng
nhăng của Bill Clinton xẩy ra NGAY CẠNH Hillary

Clinton (cách 1 cánh cửa phòng họp, trong Tòa
Bạch Ốc) nhưng Bà này KHÔNG HÊ có bất cứ linh
tính nào trước hành động ngoại tình hàng loạt của
Bill Clinton, mà hậu quả là Tai Tiếng cả đời, suyt
nữa bị Tòa Đàn Hạch..
Tóm lại, Hillary Clinton không phải là người đàn
bà Có Linh Tính, Có Khả Năng phát hiện hiểm nguy
cho chính bản thân mình. Vậy thử hỏi Bà làm cách
nào đối đáp với những cấp lãnh đạo ma giáo, nguy
hiểm như Putin, Tập Cẩn Binh, Un Jong Kim,
Và bọn khát máu, sát nhân ISIS, khi bên cạnh
chỉ có những cố vấn ngu đần như Loretta Lynch,
Susane Rice.
Đối với VN, thì dù Donald Trump hoặc Hillary
Clinton thắng: sẽ không có gì thay đổi cả. Giết Gaddafi, Saddam Hussein (hai tên độc tài sắt máu y
chang bọn CSVN ) thì Lybia. Iraq rơi vào tình trạng
Đại Loạn. Cho nên Mỹ sẽ giữ bọn cầm đầu CSVN
miễn sao bọn này chịu quỵ lụy là OK SALEM.
Tóm lại, Hillary Clinton KHÔNG có khả năng
phát hiện hiểm nguy, tiêu Xài hoang phí sẽ dẫn đến
việc không thể tránh là Tăng Thuế, nợ nần dài dài,
khiến chúng ta, con, cháu sẽ phải nai lưng ra làm
việc để thỏa mãn Ý Đồ không tưởng đó.
Hồi 2
Chỉ còn 70 ngày nữa là tới ngày Bầu Cử TT- Mỹ.
Diễn tiến mới nhất:
1- Donald Trump vận động liên tục và ráo riết,
một ngày đi tới 4 địa điểm khác nhau, kể cả việc qua
Mễ gặp TT Mễ.
Tuy nhiên, thống kê mới nhất cho thấy Donald
Trump vẫn thua Hillary Clinton, khi Hillary nhất
định...né không họp báo để bị kẹt.
2- Hillary Clinton tập trú vào việc đi gây quĩ, nhờ
những tài tử nổi tiếng như CHER, danh tài thể thao
yểm trợ, nên nguyên tháng 8-2016 đã thu được gần
40 triệu đô, vượt xa Donald Trump.
3- Cái kẹt nặng của Hillary Clinton vẫn là vụ Bengazi, E-mails, chưa kể việc Ông Trùm Wikileak đe
dọa sẽ tung thêm nhiều E-mails nặng ký để hạ
Knock Out Hillary Clinton.
4- Một nguồn tin bán chính thức cho hay: Barrack Obama và Hillary Clinton đã đi họp với Nhóm
Siêu Quyền Lực Thế Giới. Nhóm này Đã Chọn
Obama, và nay là Hillary Clinton. Do đó, dù bị tố cáo
nặng nề về Bengazi, E-mails bí mật, Clinton Foundation, Hillary Clinton vẫn phây phây và có thể đắc cử
kỳ này như Obama.
5-Năm 2012, Obama chơi hai đòn độc để hạ đo
ván Mitt Romney:
Thứ nhất: phát thẻ điện thoại di động Miễn Phí
100% cho thành phần Low Income. Và những người
như chúng ta đã phải trả thêm hàng tháng 17.50 đô,
để Obama chơi đòn độc này để hốt phiếu. Kết quả là
Obama đã có nhiêu triệu phiếu bầu TRƯỚC ngày
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bầu cử.
Thứ hai : Năm nay, Hillary Clinton tiếp tục "võ"
này, và còn đi thêm bước nữa là nịnh bợ Mỹ đen,
Mỹ nâu, Mỹ Muslim, dân đồng tình luyến ái và sinh
viên (hứa cho Free College tuition, khỏi phải trả
Loan...)
6-Năm 1996, Bill Clinton suýt toi mạng, bị đàn
hạch, mất chức vì những scandals tình ái lem nhem.
Công tố viên đặc biệt Carr quay mòng mòng Bill
Clinton như con dế, nhưng tới giây phút quyết liệt
lịch sử thì Ông này đã để Bill Clinton thoát chết trong
đường tơ kẽ tóc, chỉ vì Ông Carr này dở về âm
nhac. Số là Bill Clinton chơi Saxo Alto nhiều lần trên
TV, được đánh giá là OK thôi.
Khi Công tố viên Carr hỏi, chớ trong thời gian
gần hai năm Monica Lewinsky làm Intern trong Tòa
Bạch Ốc hai ngưới có "Play Bed" không? Thì Bill
Clinton chối bai bải là Chưa Bao giờ có Sex với
Người Đàn Bà Đó (Monica) tôi chỉ dạy nàng thổi kèn
Saxo Alto thôi. Trong ba thứ kèn Saxo, thì Saxo Alto
to mồm nhất (hơn Tenor và Soprano).
Chơi Saxo ngay trong Tòa Bạch Ốc, gần 02 năm
mà nhân viên anh ninh không biêt, nhân viên khác
cũng không nghe thấy gì cả, kể luôn Hillary Clinton
thì chuyện này có vẻ không ổn rồi.
Muốn biết rõ Bill & Monica có Play Bed hay
không thì Ông Carr chỉ cần làm hai việc dễ dàng :
Một: Mang cái váy của Monica đi giảo nghiệm
DNA, xem Cái Đó có phải là của Bill Clinton hay
không.
Hai: học thổi Saxo hai năm một cách tận tình
chăm chỉ như trò Monica thì có thể đạt trình độ Intermediate Level (như Nguyễn Đức An đó).
Ông Carr chỉ cần đòi Monica đi một đường Saxo
Alto to mồm, là biết ngay Bill Clinton có dậy trò
Monica thổi Saxo một cách tận tình hay không. Quá
dễ mà.
Giả dụ Hillary Clinton đắc cử kỳ này, dọn vào
Tòa Bạch Ốc, thì thiên hạ Bàn Mao Tôn Cương
rằng: Hillary phải tạo thêm một Department of Intern
tương đương như Department of Health để Bill Clinton điều hành và Monica Lewinsky sẽ là Band Director của giàn nhạc Saxo hay nhất thế giới. Và điều
này nữa: chúng ta sẽ phải đóng thuế thêm ít nhất 40
% cho các hãng bảo hiểm Y tế, để Hillary tiếp tục
chương trình Obama Care.
Donald Trump đang đòi phải có một Công tố viên
đặc biệt để xử tội của Hillary Clinton kèm luôn vụ
Clinton Foudation (nhờ đó hai vợ chồng Clinton đã
từ trắng tay năm 2000 sau vụ kiện cáo của Ông Carr
nay có 100 triệu đô; con gái lãnh lương có 3 triệu đô/
1 năm khi làm việc với Clinton Foundation)
Xem ra, Truyện Dài Bầu Cử Mỹ còn lắm điều lạ
và biến chuyển bất ngờ.
(Nguyễn Đức An)

Vi khuẩn Zika giống như Cộng sản Trung
Quốc. Trong khi cả thế giới chăm chú theo dõi Thế
Vận Hội Rio Ba Tây, Trung Cộng tiếp tục xây dựng
căn cứ thương mại và quân sự trên các đảo trên
vùng biển tranh chấp ở Nam Thái Bình Dương bất
chấp luật pháp quốc tế, nhất định hoàn thành chính
sách “một vòng đai một con đường lụa” đi xuống đến
Tân Gia Ba còn vi khuẩn Zika phát xuất, từ rừng già
Phi Châu có cùng tên, năm 1947 là năm đảng CSTQ
bắt đầu hoành hành từ trong rừng, tấn công khắp
nơi trên thế giới từ hầu hết các xứ Phi Châu qua
Nam và Đông Nam Á Châu, sau khi lây bệnh trên 54
quốc gia hầu hết vùng Châu Mỹ La Tinh, Caribbbean
và các đảo vùng Thái Bình Dương. Vi khuẩn Zika
nay là vấn đề y khoa công cộng khẩn cấp ở những
vùng nhiều muỗi, nhiệt đới, nghèo với nhiều rừng
già. Hoa Kỳ không có nhiều yếu tố khiến vi khuẩn
Zika bùng phát trừ Florida, Texas và Louisiana.
Florida đã có 28 trường hợp Zika, bộ y tế Florida và
Texas báo động vì các trường hợp này do muỗi địa
phương mang vi khuẩn chứ không phải muỗi từ các
nước Nam Mỹ mang bệnh về.
Các trường hợp bệnh ở Florida và Houston
đã làm các chuyên viên y tế lo ngại. Giáo sư khoa
trưởng bệnh nhiệt đới đại học Houston, Peter Hortez
kêu gọi quốc hội cần có biện pháp phòng ngừa với
chương trình 1.9 tỷ Mỹ Kim của T T Obama đang bị
dìm ở quốc hội vì tranh chấp giữa hai đảng Cộng
Hoà và Dân Chủ trong mùa bầu cử tổng thống,
chính TNS Marco Rubio, đảng Cộng Hòa Florida,
cũng phải lên tiếng, quên quyền lợi đảng. Giai đoạn
từ tháng 8 đến đầu tháng 9 là thời gian muỗi mang vi
khuẩn sinh sản bùng phát mạnh nhất, đợi đến sau
ngày lễ Lao Động khi quốc hội họp lại, cơ hội để
chận đứng cơn dịch Zika lan tràn từ vùng nam Florida qua các vùng vịnh Mễ Tây Cơ sẽ quá chậm.
Sau những con vi trùng độc Vibrio “ăn thịt
sống” ở vùng biển nay Zika, xâm nhập Mỹ Châu
năm 2015 đã đánh thức con người về những đe dọa
của những sinh vật vô cùng nhỏ sống trong cùng
một thế giới với loài người trong cả triệu năm nhưng
vẫn giữ phong thái bí mật. Vi khuẩn là những sinh
vật nhỏ hơn vi trùng, nhỏ hơn 10 đến 100 lần, được
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khám phá sau vi trùng. Vi khuẩn độc hại hơn vi
trùng. Trong thế giới vi trùng có bạn và thù, trong
thế giới vi khuẩn khoa học gia chỉ tìm ra được một vi
khuẩn bạn có tên là BAM vi khuẩn nằm trong chất
nhờn giúp cơ thể chống lại các vi trùng như vi trùng
E. coli trong ruột. Vi khuẩn (virus), danh từ xuất phát
từ tiếng La Tinh có nghĩa là độc, sinh vật cực nhỏ
mang các tín hiệu di truyền RNA hay DNA. Vi khuẩn
tự nó không sinh sản như vi trùng, nên phải sống
trong các tế bào chủ của loài người, loài vật hay cây
cối vì vậy đôi khi vi khuẩn được xem như là loài ký
sinh trùng (như giun sán). Vi khuẩn khi xâm nhập
cơ thể, tấn công các tế bào trong người, chép lại các
DNA, RNA để làm của riêng giống như bọn cướp.
Vi khuẩn khác vi trùng về kiến trúc, không có tế bào,
gây bệnh và cơ thể chống lại bằng hệ thống miễn
nhiễm qua tế bào T cell.
Cái chết đầu tiên gây ra bởi vi khuẩn Zika ở
Mỹ xảy ra vào ngày 9 tháng 7, 2016 tại tiểu bang
Utah. Trước đó, các trường hợp nhiễm Zika được
xem là nhẹ không nguy hiểm với những triệu chứng
như các bệnh cảm do các vi khuẩn gây ra, đa số
trường hợp không được định bệnh. Nhưng khi bệnh
gây biến chứng và chết, tin đồn thất thiệt lan tràn đã
khiến cơ quan kiểm soát bệnh CDC ở Atlanta phải
đính chánh nhiều tin đồn như bệnh truyền dễ dàng
qua va chạm hay hôn. Vi khuẩn truyền bệnh do
muỗi Aedes aegypti cắn, bệnh có thể truyền qua
đường sinh dục từ đàn ông qua đàn ông, đàn bà qua
đàn ông, đàn ông qua đàn bà khi giao hợp. Bệnh
truyền qua máu, tinh dịch, nước âm đạo, truyền qua
thai nhi khi phụ nữ mang thai. Vi khuẩn tìm thấy
trong nước bọt, nước tiểu và máu.
Một trong những cách phòng ngừa là chống
muỗi, ở trong nhà có máy lạnh, nhà có màn lưới,
ngủ trong mùng, trách các chậu nước ứ đọng ở
ngoài sân, giết muỗi bằng thuốc sát trùng. Trong
mùa bầu cử, dân Mỹ có dạo chống chủng ngừa cho
rằng thuốc chủng ngừa gây tàn tật cho trẻ em nay
với Zika tin đồn thuốc sát trùng gây quái thai cho trẻ
em chứ không phải Zika đã làm hại đến chương
trình phòng bệnh!
Vi khuẩn Zika cùng trong gia đình với các loại
vi khuẩn gây các bệnh nổi tiếng: Sốt xuất huyết Dengue, West Nile và sốt vàng da. Vi khuẩn được đặt
tên cánh rừng Zika tại xứ Uganda, vi khuẩn tìm thấy
trong khỉ. Khác với các chứng sốt xuất huyết hay
chikungunya, ngoài các triệu chứng mận đỏ ngoài
da, đau nhức bắp thịt, mắt người bệnh Zika đỏ
(conjunctivitis) do viêm kết mạc mắt. Đinh bệnh
bằng thử nghiệm máu. Đến cuối năm 2015, có đến
7,000 trường hợp trên khắp thế giới. Vi khuẩn đi du
lịch vòng quanh thế giới, từ Phi Châu đến Ba Tây
năm 2013 khi đội túc cầu Haiti đến Ba Tây dự giải
túc cầu thế giới. Tháng 7 năm ngoái các bác sĩ Ba
Tây nhận thấy có 49 trường hợp hội chứng GuillianBarré ở người lớn do Zika gây ra (người bệnh bị liệt
từ từ, từ dưới chân đi lên, đến ngực làm liệt bắp thịt
thở giữa ngực và bụng, người bệnh tắt thở) đến cuối
mùa hè năm ngoái, các bác sĩ Ba Tây lại nhận thấy

số trẻ em sơ sinh với chứng não teo
(Microencephaly) gia tăng. Các trẻ em não teo bị
chứng động kinh, phát triển chậm, tai điếc, mắt mù.
Tháng 11 năm 2015 có 141 trường hợp đến tháng 1
năm 2016 gần 4,000 trường hợp não teo so với năm
2015 dưới 200. Bộ y tế Ba Tây làm cuộc điều tra cho
thấy các sản phụ đã bị nhiễm Zika trong khi mang
thai nhưng giới y tế vẫn “chưa rõ tất cả những yếu tố
ảnh hưởng đến sự gia tăng chứng bẩm sinh trong
thời kỳ dịch Zika”. Giáo sư Eva Harris đại học y tế
công cộng UC Berkeley nghiên cứu các bệnh Dengue và Zika giải thích “nhiều yếu tố như nhiều người
bị nhiễm bệnh , loại vi khuẩn, yếu tố di truyền của
người bệnh, môi trường sống chung quanh, các yếu
tố miễn nhiễm như khi đã bị bệnh ngày trước và sốt
xuất huyết v.v…
Biến chứng não teo có thể chỉ là một biến
chứng óc của Zika. Các bác sĩ quang tuyến Ba Tây
đã thấy những thay đổi trên não của các bào thai,
các chất vôi đọng trên óc. Có thể phải đợi vài năm
nữa các bác sĩ mới biết biến chứng óc lâu dài trên
trẻ sơ sinh bị nhiễm Zika ngoài trường hợp não teo.
Cách tốt nhất là các bà sản phụ tránh đi đến các
vùng bị Zika. Cũng như bệnh sốt xuất huyết Dengue, chưa có thuốc chữa vi khuẩn Zika mặc dù các
bác sĩ đã hiểu rõ hơn về con vi khuẩn đi từ khỉ qua
muỗi đến người. BS Dan Barouch, trung tâm y khoa
Beth Israel Deaconess ở Boston đã tìm ra 4 loại
Zika, các loại này có bộ máy di thể giống nhau.
Khác với vi khuẩn HIV gây bệnh AIDS, một vi khuẩn
nguy hiểm thay hình biến dạng từng ngày, các loại
HIV không gìống nhau, nên chúng xâm nhập vào hệ
thống miễn nhiễm giết các tế bào miễn nhiễm khiến
bệnh nhân chết nhanh, vi khuẩn Zika không biến đổi
về di thể nên khi bệnh nhân hết nhiễm vi khuẩn sẽ
bình phục hoàn toàn và có kháng thể miễn nhiễm tự
nhiên chống lại Zika.
Con đường phải đi là diệt muỗi và tìm thuốc
chuẩn ngừa, hai đường đang đi từ nhiều năm qua
dựa trên sự hiểu biết của các khoa học gia về muỗi
và DNA trong di thể.
Thuốc sát trùng không hiệu nghiệm nhiều với
muỗi lại còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và môi
sinh nên để giết các muỗi gây ra bệnh như sốt rét,
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sốt xuất huyết, sốt vàng da, sốt Chikungunya, mỗi
năm giết hơn một triệu người trên thế giới, công ty
Oxitec của Anh đã phát minh ra các con muỗi được
thay đổi di thể thả vào rừng như ở Ba Tây và Cayman nhưng cũng vì dư luận Mỹ ở Florida cơ quan
FDA đang gặp trở ngại thả muỗi này ở vùng Florida
Keys. Các con muỗi Aedes aegypti bị thay đổi di thể
giết các con ấu trùng muỗi trước khi chúng biết bay.
Vì chỉ có muỗi cái cắn, nên các loại muỗi được thả
vào rừng là các con muỗi đực, khi các con muỗi đực
làm tình với muỗi cái các muỗi con sanh ra sẽ chết.
Trong sáu tháng năm 2012, Oxitec thả 3 triệu 300
ngàn con muỗi đực ở Cayman Islands và thành công
giảm dân số muỗi xuống 96%!
Dân Florida chống muỗi của hãng Oxitec vì
họ sợ các con muỗi cái bị thay đổi DNA cắn người
sẽ làm thay đổi DNA của họ! Khoa học từ xưa đến
nay vẫn khó làm thay đổi thiên kiến của con người.
Khoa học gia Scott O’neil xử dụng phương
pháp khác trên con muỗi cái bằng cách dùng vi trùng
bạn của loài người để trừ vi khuẩn kẻ thù của người.
Công ty “loại trừ sốt Dengue” của Scott O’neil bơm vi
trùng vào con muỗi. Công ty này nắm vào loại muỗi
Aedes aegypti mỗi năm truyền bệnh cho 400 triệu
người. Bệnh sốt xuất huyết cũng giống Zika, không
có thuốc, không thuốc chủng ngừa, nên từ trước đến
nay y tế công cộng cũng chỉ nhắm vào giết muỗi,
ngủ mùng, thuốc sát trùng, giữ nước sạch sẽ. Từ
mấy năm qua công ty “loại trừ sốt Dengue” đã dùng
phương pháp mới, bơm vi trùng Wolbachia vào muỗi
Aedes. Vi trùng Wolbachia tìm thấy vào năm 1924
bởi Marshall Hertig nhà bệnh lý và nhà côn trùng học
Simeon Burt Wolbach. Vi trùng Wolbachia là vi trùng
bạn, mặc dù hình dáng giống như Rickettsia vi trùng
gây ra bệnh sốt Rocky mountain (cũng do Wolbach
kiếm ra), nhưng không ra bệnh. Sau này vi trùng
Wolbachia được Hertig đặt tên là Wolbachia pipiens
để tưởng nhớ đến một bạn.
Đến thập niên 1980-1990, các khoa học gia
tìm thấy vi trùng Wolbachia hiện diện mọi nơi như
trong các con ong bắp cầy (Wasp), con rận gỗ. Ở
các đảo Fiji và Samoa, vi trùng này giết các ấu trùng
của loài bướm đực kết quả là số bướm cái 100 lần
hơn bướm đực (một tin xấu cho phái nam).
Con vi trùng Wolbachia khôn ngoan có thể
cho phép côn trùng phái nam sống sót bằng cách
thay đổi tinh dịch và tinh trùng nên không tạo được
trứng. Vi trùng cũng xâm nhập vào noãn sào và
trứng của côn trùng phái nữ. Các ông vi trùng bạn
của loài người này xâm nhập đến 40% các loài côn
trùng sâu bọ loại có chân như nhện, bọ cạp, rận (đa
số 7-8 triệu động vật là loài có chân). Đây là căn
bản của chương trình chống sốt xuất huyết của
Scott O’neil: ông bạn Wolbachia chận đứng con
muỗi cái kể thù của loài người Aedes aegypti mang
vi khuẩn Dengue và Zika, khi vi trùng tấn công các
loại muỗi trong rừng, bệnh Dengue và Zika sẽ bị loại
trừ. Con vi trùng Wolbachia lại thông minh, người ta
không phải tìm bắt hết các con muỗi, khi vi trùng
được thả vào rừng nó sẽ tự đi lùng tất cả con muỗi

khác, con người chỉ thả muỗi mang vi trùng Wolbachia vào rừng và ngồi đợi kết quả. Năm 1980, Scott
O’neil bắt đầu chương trình, đến năm 1997 có kết
quả. Các con côn trùng bị nhiễm vi trùng Wolbachia
bị nổi phù lên trên óc, mắt, bắp thịt như hột bắp.
Năm 2006, ông Mc Menimam cuối cùng đã thành
công bơm vi trùng vào trứng muỗi tạo ra loài muỗi
Aedes mang vi trùng Wolbachia. Cuộc sống chung
giữa người và vi trùng có trên hàng triệu năm còn
đồng minh giữa loài vật và vi trùng của công ty O’
neil mới hơn 10 năm đã có tác dụng tốt. Từ 2011, ở
hai thí điểm Gordonvale và Yorkeys Knob thuộc
Queensland, Úc chưa có một trường hợp bệnh sốt
Dengue mới.
Ở các nước Á Châu như Ấn Độ, chính quyền
đã nghi ngờ thiện chí khoa học của Scott O’neil vì
ông là người Mỹ nhưng nay công ty loại trừ Dengue
của ông đã có chương trình thí nghiệm ở Việt Nam,
Ba Tây, Columbia và Nam Dương. Chương trình
này có thể diệt dịch Zika ở Ba Tây và Columbia
nguồn xuất phát dịch qua Mỹ. Điều lạ là khi mang vi
trùng Wolbachia, các con muỗi lại không còn mang
Zika trong nước bọt, do đó cơ quan y tế WHO đề
nghị thử nghiệm muỗi mang vi trùng Wolbachia để
chống lại nạn dịch Zika ở Châu Mỹ. Con đường tìm
thuốc chủng ngừa cũng hào hứng như thế vận hội
Rio. Nguyên tắc thuốc chủng ngừa dựa trên hệ
thống miễn nhiễm. Các khoa học gia dùng vi khuẩn
yếu hay vi khuẩn không hoạt động, hay chất đạm
của vi khuẩn để kích động hệ thống miễn nhiễm của
chúng ta nhưng không gây ra bệnh. Khi hệ thống
miễn nhiễm bị kích thích bởi một tác nhân thì hệ
thống miễn nhiễm sẽ nhớ mặt nhớ tên đến khi thấy,
một vi trùng hay vi khuẩn gây bệnh thì các tế bào
miễn nhiễm nhào đến bao vây kẻ lạ mặt. Hai bác sĩ
Barouch và Fauci dùng phương cách mới, chỉ dùng
một mảnh DNA chứa di thể từ vi khuẩn. Các tế bào
ở vùng quanh DNA mới vào nhào đến bao vây và
tổng hợp chất đạm Protein. Hệ thống miễn nhiễm
đáp ứng với kháng nguyên mới tạo ra kháng thể.
Barouch nhìn thấy nhiều hứa hẹn với phương pháp
này, có thể dùng chủng ngừa Zika mặc dù chưa
thành công trong bệnh HIV, AIDS nhưng thành công
trong bệnh West Nile ở loài ngựa. Thuốc DNA
chủng ngửa này chưa được chấp thuận trên người.
Thử nghiệm trên người bắt đầu hồi tháng 8 bởi
cơ quan y tế quốc gia N.I.H, Bethesda. Giai đoạn 2,
đầu năm 2017 thử trên 2,400 đến 5,000 người.
Thử nghiệm tốn kém khoảng 150 triệu Mỹ Kim,
nếu thành công mũi thuốc chủng ngừa Zika đầu tiên
sẽ được dùng vào đầu năm 2018. BS Fauci của cơ
quan y tế quốc gia NIH cũng giống như BS Peter
Hortez khoa trưởng đại học bệnh nhiệt đới ở Houston đều mong hai đảng hợp tác để có ngân qũy
chống Zika, “không ai muốn đợi một món quà Giáng
Sinh vào cuối năm, quá trễ để chống bệnh Zika”.
Thành kiến và chính trị, hai vấn đề lớn của nước Mỹ
trong mùa bầu cử!
BS Việt Nguyên Nguyễn Đức Tuệ
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BS Nguyễn Quyền Tài
Tại sao “Liên Kết Người Việt Hải Ngoại” lại là
một vấn đề? Đó là vì, cho đến nay, sau hơn 40 năm
li hương, những cố gắng Liên Kết Người Việt Hải
Ngoại vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn.
Những thất bại trong quá khứ khiến nhiều người
không còn tin “đoàn kết” là việc khả thi nữa. Những
vị từng hoạt động trong chính trường miền Nam Việt
Nam và trong những hội đoàn, đảng phái ở hải
ngoại, khi được hỏi ý kiến về những nỗ lực “Liên Kết
Người Việt”, đã nhận định ngay là việc làm này “khó
lắm”. Những vị từng gặp phải những trở ngại hoặc
những mưu toan phá rối thì ngả lòng và không còn
hăng hái tham gia nữa. Tình trạng lủng củng trong
các cộng đồng người Việt đã khiến cho nhiều người
truyền miệng với nhau là “đối phương không cần
phải tốn công gây chia rẽ; những hội đoàn người
Việt đã tự gây chia rẽ trong nội bộ rồi.”
Người Việt thuộc lòng câu ngạn ngữ ”một cây
làm chẳng nên non”, và hiểu rõ tầm quan trọng của
nhu cầu đoàn kết để góp phần vào việc bảo tồn đất
nước, dân tộc trước mưu lược thôn tính của một
cường quốc, và để tạo được một lực lượng chánh trị
khả dĩ yểm trợ cho những đòi hỏi nhân quyền, tự do
và dân chủ của đồng bào trong nước. Tuy nhiên,
mỗi khi tìm cách thể hiện ý muốn đoàn kết thì người
Việt hải ngoại thường gặp nhiều trở ngại. Kinh
nghiệm của những người đi trước có thể cho biết
những nguyên nhân và chướng ngại nào khiến cho
những dự án liên kết trước đây không thành tựu:
1. Âm mưu phá rối việc đoàn kết, từ việc in hình
một lá cờ gây ngộ nhận trong tờ chương trình hội
thảo, cho tới việc dùng số đông để khuynh đảo một
cuộc bầu cử hay việc đăng bài nói xấu đời tư của
những người đã được đề cử vào những chức vụ
lãnh đạo.
2. E ngại thanh danh cá nhân mình hay tổ chức
mình bị liên lụy khi việc đoàn kết đổ vỡ vì việc làm
bất chánh của một thành phần khác trong tổ chức.
3. Không đồng thuận trong việc ấn định cách
thức bầu cử thành phần điều hành cho tổ chức.
4. Quá chú trọng vào việc phát triển tổ chức của
mình mà quên đi nhu cầu doàn kết để tạo sức mạnh
hợp quần.
5. E ngại việc đoàn kết sẽ tạo thêm một tổ chức
có thể cạnh tranh với tổ chức của mình trong việc
tạo uy tín và thế lực.
6. Không muốn hòa nhập vào một tổ chức khác
vì e ngại mất đi khả năng hoạt động độc lập theo tôn
chỉ và lề lối của riêng mình.
7. Không muốn một cá nhân hay tổ chức khác
đại diện hay làm phát ngôn nhân cho tổ chức mình.

8. Không muốn làm việc trong với một tổ chức
trong đó có một cá nhân mà mình đã có ác cảm.
Những nguyên nhân khác nhau khiến cho các
dự án đoàn kết trước đây không thành tựu được,
xuất phát từ nhiều phía, nhưng chung qui, lí do
chánh là sự thiếu tin cậy lẫn nhau. Vấn đề tâm lí này
là hậu quả của những lừa dối mà người Việt đã
chứng kiến và lãnh chịu ở cả hai miền Nam, Bắc, ở
trong nước cũng như ở hải ngoại, trong thời kì chiến
tranh cũng như sau đó. Phương pháp tạo được sự
đoàn kết của người Việt cần hóa giải tất cả những
yếu tố gây trở ngại nêu trên đây và phù hợp với
những điều kiện sinh hoạt của các cộng đồng người
Việt tại các quốc gia trên thế giới. Ban Liên Lạc và
Phối Hợp Vận động Liên Kết Người Việt Hải
Ngoại ,do các tham dự viên Hội Nghị Liên Kết kỳ 1
tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thành lập vào tháng
10, năm 2015, đề ra một mô thức Liên Kết dựa vào
những ý kiến thu thập được sau khi tìm hiểu những
vấn đề gây trở ngại cho các cuộc vận động liên kết
trước đó. Mô thức này, tạm gọi là “Mạng Liên Kết”,
không nhằm tổ chức một phe nhóm mới với một ban
lãnh đạo mới, mà là một cơ cấu liên lạc và nối kết
những tổ chức cộng đồng, đoàn thể và nhân sĩ
người Việt ở hải ngoại hiện nay đang hoạt động
riêng rẽ, với nhiệm vụ Liên Lạc và Phối Hợp hoạt
động giữa các thành viên tham gia sinh hoạt trong
Mạng. "Mạng Liên Kết" sẽ do một “Ban Liên Lạc và
Phối Hợp Hoạt động” được đề cử để thực hiện
những mục tiêu, trong thời hạn nhiệm kì và theo
những Điều lệ Nội qui do chính các thành viên trong
Mạng ấn định.
Với một cơ cấu tổ chức và hoạt động như vừa
kể trên, mô thức "Mạng Liên Kết" có thể tránh được
những yếu tố tâm lí gây trở ngại cho việc đoàn kết,
và hóa giải những mưu toan phá rối:
1. Những mưu toàn phá rối chỉ có thể đánh đổ
một, hai thành viên trong Mạng hoặc một, hai cá
nhân trong ban điều hành, nhưng không thể gây đổ
vỡ cho toàn thể "Mạng Liên Kết".
2. Nếu một, hai thành viên (hội đoàn hay cá
nhân) trong Mạng bị phá rối thì những thành viên
khác vẫn không bị suy suyển hay liên lụy.
3. “Ban Liên Lạc và Phối Hợp” được đề cử để
điều hành "Mạng Liên Kết" theo một bản Điều Lệ Nội
Qui do chính các thành viên trong Mạng soạn thảo
và dưới sự kiểm soát của một Ban Giám Sát. Ban
Giám Sát này cũng do các thành viên trong Mạng đề
cử và cũng hoạt động theo bản Điều Lệ và Nội Qui
đã được ấn định.
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4. Những tổ chức tham gia "Mạng Liên Kết" vẫn
có thể kết nạp thêm thành viên để củng cố và gia
tăng hiệu năng cho chương trình hoạt động của tổ
chức mình.
5. Vai trò của “Ban Liên Lạc và Phối Hợp” của
"Mạng Liên Kết" là nối kết và phối hợp hoạt động
giữa các thành viên, và thành phần Ban Liên Lạc và
Phối Hợp thay đổi sau mỗi nhiệm kì, và vì vậy, sẽ
không là công cụ của một cá nhân hay phe nhóm
nào để cạnh tranh với những tổ chức khác.
6. Các tổ chức hay cá nhân thành viên trong
Mạng vẫn giữ tôn chỉ, lề lối và chương trình hoạt
động của riêng mình, và có thể tham gia vào những
hoạt động phối hợp nào phù hợp với tôn chỉ và mục
tiêu của mình.
7. “Ban Liên Lạc và Phối Hợp” giữ vai trò liên
lạc và phối hợp hoạt động giữa các thành viên của
"Mạng Liên Kết", nhưng không đại diện cho các
đoàn thể hay cá nhân thành viên.
8. Các đoàn thể hay cá nhân trong "Mạng Liên
Kết" chỉ cần liên hệ với “Ban Liên Lạc và Phối Hợp”
và không phải tiếp xúc, nếu không muốn, với một cá
nhân nào thuộc một tổ chức thành viên khác.
Trước hiểm họa diệt vong, dân Việt Nam cần
đoàn kết để cùng nhau trao đổi kiến thức, kinh
nghiệm và sáng kiến, kêu gọi những nhân tài đang
phát triển trong các giới trẻ ở mọi nơi, hầu tạo nên
một thể lực chính trị ở hải ngoại có khả năng yểm
trợ những công cuộc vận động của đồng bào trong
nước. Những bài học lịch sử cận đại cho thấy dân
Việt Nam không thể trong cậy vào một thế lực ngoại
bang nào mà phải tự lực tự cường để bảo vệ chủ
quyền và lãnh thổ quốc gia. "Mạng Liên Kết" có thể
là cơ cấu qui tụ những những người thật lòng muốn
bảo tồn đất nước, và tạo điều kiện thuận lợi cho các
hội đoàn và mỗi cá nhân người Việt đóng góp vào
nỗ lực chung. Điều kiện trọng yếu để cho “Mạng Liên
Kết” thành hình và hoạt động hữu hiệu là ý thức nhu
cầu Liên Kết và Phối Hợp Hoạt Động trong tình thế
khẩn trương hiện nay, vì chỉ có sự liên kết và phối
hợp hoạt động mới tạo đủ sức mạnh để bảo tồn
quốc gia, dân tộc.
BS Nguyễn Quyền Tài
nguyenquyentai@gmail.com

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 Đinh Dậu 2017 vào mùng 1 Tết Nguyên Đán
(January 28/2017). Bài vở xin đánh vào MS Word và
gởi email, nếu viết Việt Ngữ dùng chương trình VNI,
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Khoa học kỹ thuật ngày nay đã tiến những bước
khổng lồ không thể tưởng tượng được, nhất là khoa
học điện tử, tin học, quang học…Con người lên
được mặt trăng và các hành tinh khác ngoài trái đất
hoặc lơ lửng trong không gian đã trở thành chuyện
đương nhiên bình thường. Từ chiếc điện thoại cầm
tay nhỏ xíu có thể liên lạc với bất cứ nơi nào trên trái
đất. Một năm sau, với chiếc điện thoại đó, người ta
có thể nhìn thấy mặt nhau trong khi nói truyện…Về y
khoa thì trước đây 5-10 năm, những kỹ thuật giải
phẫu kể là đã tiến bộ, nhưng vẫn còn khó khăn, trở
ngại và có biến chứng nguy hiểm, nhưng ngày nay
nó đã trở nên dễ dàng, nhanh chóng, lại an toàn nhờ
kỹ thuật dùng tia laser. Giải phẫu buổi sáng thì buổi
chiều bệnh nhân đã có thể rời bệnh viện về nhà sinh
hoạt bình thường.
Thế kỷ 20, thiên niên kỷ II / 1900 là thế kỷ chiến
tranh và xáo trộn. Chiến tranh thế giới gây biết bao
cảnh điêu tàn giữa hai phe Phát Xít, trục Ý-Đức-Nhật
và thế giới. Thế giới lưỡng cực với chiến tranh lạnh
Quốc-Cộng, có những lúc tưởng như thế giới chiến
tranh thứ ba xẩy ra. Nhưng kết thúc phe cộng sản tự
động rút lui, phá tan bầu khí ngột ngạt chiến tranh
lạnh đã kéo dài gần cả thế kỷ.
Năm 2000, thiên niên kỷ III, chiến tranh ý thức hệ
không còn, thế giới không chạy đua chiến tranh,
nhưng chạy đua về kinh tế. Ai làm chủ kinh tế sẽ bá
chủ thế giới. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Âu Châu hay Á
Châu? Các quốc gia Âu Châu đã thành lập một thị
trường chung thống nhất có cùng một bản vị tiền tệ.
Tương lai có thể qua mặt Hoa Kỳ. Hiệp hội các nước
Á Châu với những con rồng con hổ kinh tế cũng
đang hiệp nhất giúp nhau phát triển kinh tế. Hai
nước Ấn Độ và Trung Hoa với khối người khổng lồ
chiếm hơn một phần ba dân số thế giới sẽ đạt mức
phát triển kinh tế gấp đôi so với dân chúng của các
quốc gia giầu có ở thiên niên kỷ tới. Chưa biết ai
thắng ai. Hoa Kỳ không còn nói đến quốc gia mà
thường nói đến trật tự mới thế giới.
Ở thế kỳ 20, cuộc cách mạng nông nghiệp và kỹ
nghệ đã làm biến đổi ý nghĩa và cuộc sống con
người. Người ta đã nói đến và tranh đấu đòi hỏi cho
con người có được nhân vị, nhân bản đúng nghĩa và
nhân quyền thực sự.

Qua năm 2000, bước vào thế kỷ 21 và thiên niên
kỷ III, người ta sẽ vẫn còn nói đến NHÂN QUYỀN,
nhưng cuộc Cách Mạng Kiến Thức (Knowledgebased Revolution) mới là mấu chốt của thiên niên kỷ
thứ ba này và sẽ sáng chói mãi mãi. Nó có khả năng
mạnh mẽ vô cùng, có thể làm thay đổi và đảo ngược
tất cả sinh hoạt của loài người về mọi mặt từ tư
tưởng đến hành động về chính trị, kinh tế, văn hóa,
xã hội và đạo đức…Yếu tố nổi bật nhất của cuộc
cách mạng này là cuộc cách mạng Điện Toán và Tin
Học. Khoa này đã đạt mức tiến cực kỳ tối tân, hữu
hiệu và nhanh chóng đến chóng mặt. Một biến cố
xẩy ra ở một nơi hẻo lánh xa xôi mãi tận Phi Châu
hay Nam Mỹ mà chỉ trong tíc tắc đồng hồ cả thế giới
đều có thể biết được. Một mặt của cuộc cách mạng
nữa là Kỹ Thuật Y Học. Năm 1996 người ta đã làm
ra được một con cừu giống y chang con cừu mẹ
theo phương cách ‘clone’ không kinh qua phương
cách bình thường là phối hợp nam-nữ hoặc cái-đực.
Con cừu clone đầu tiên này có tên là Dolly. Người ta
cũng có thể tạo ra những hài nhi bằng cách chế ra
những genes theo ý muốn và do đó có thể thay đổi
mức độ thông minh của đứa trẻ. Người ta cũng có
thể cấy những genes đó vào thú vật để tạo sự thông
minh cho thú vật và ngược lại cấy genes của thú vật
vào con người. Người ta cũng có thể cấy đặt những
điện toán ly ti (microchip, nanoCHIP) nhỏ bằng 1/30
sợi tóc vào con người để chẩn bệnh, truyền thuốc
vào cơ thể con người và những ứng dụng khác như
thay đổi hoặc sửa chữa những cơ quan hư hỏng
hoặc tái tạo những khả năng mới mà con người tự
nhiên chưa bao giờ có.
Nếu một lúc nào đó chúng ta khám phá ra được
một loại sinh vật không giống con người ở một hành
tinh khác ở bên ngoài trái đất thì loài người chúng ta
sẽ giữ vai trò gì trong hệ thống cấu trúc sinh vật ấy?
Và, “Thế nào là Con Người Homo Sapiens?” khi
có những loại con người nhân tạo hoặc đã được
sửa chữa để cho thông minh hơn hoặc ngu đần đi
hay có những con vật thông minh tài giỏi như con
người hoặc con người mà hành động hoàn toàn do
sự điều khiển của ngoại nhân? Mới đây, năm 1999
người ta đã làm được một con khỉ theo phương
pháp clone và đặt tên cho nó là Tetra [1]*.
Người ta cũng dự trù làm ra cả con người nữa
[2]*. Lúc đó, linh hồn, trí khôn, nhân vị, nhân quyền,
dân quyền…có được áp dụng cho những con người
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không phải là người tự nhiên như chúng ta không?
Đâu là ranh giới giữa người ‘nguyên chất’ và người
có cài đặt máy trong cơ thể được tạo ra do kỹ thuật
của con người? Vấn đề tôn giáo và luân lý đạo đức
sẽ được áp dụng cho ai, như thế nào hay phải thay
đổi và thay đổi ra sao? Đó là tất cả những vấn nạn
giữa khoa học kỹ thuật và luân lý đạo đức, tôn giáo
ở thiên niên kỷ thứ ba này.
Phải chăng con người có khả năng sáng tạo và
biến hóa khoa học kỹ thuật hay khoa học kỹ thuật đã
biến đổi và hóa giải con người, khiến con người phải
hụt hơi chạy theo khoa học kỹ thuật? Nói một cách
khác, tư tưởng và kiến thức đi trước khoa học kỹ
thuật hay khoa học kỹ thuật đi trước tư tưởng và
kiến thức?
Người ta thường nói: “Người là một con vật có lý
trí”. Nhà văn, khoa học gia kiêm triết gia Pascal lại
gọi: “Người là cây sậy biết suy nghĩ.” Khi định nghĩa
như vậy là tác giả muốn ám chỉ con vật không có lý
trí, cậy sậy không biết suy nghĩ hay không có ‘linh
hồn’ theo quan niệm tôn giáo duy linh để phân biệt
người với vật, cây với người. Đó là ranh giới giữa
người và vật. Vì vậy mà con người đã đối sử với vật
rất “không người”. Nhưng khi cuộc sống ngày càng
dễ dàng hơn, văn minh thăng tiến hơn, con người
đối sử với nhau cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đối với
súc vật thì lại càng đặc biệt hơn. Ở các nước văn
minh, người ta đã đặt thú vật lên một thang bậc cao
hơn bình thường, cho mặc quần áo, hớt tóc, chải
chuốt cho đẹp…ăn uống có khi còn sang hơn, bổ
hơn cả dân nghèo ở những nước nhược tiểu chậm
tiến; chết có đám tang, có người sụt sùi khóc
thương, được chôn cất cẩn thận tại nghĩa trang đặc
biệt dành cho thú vật. Ở Hoa Kỳ còn có hội bảo vệ
súc vật. Người nào bạo hành súc vật, bỏ đói chúng
có thể bị tòa xử phạt tiền hoặc ngồi tù. Nhưng ở
những nước nghèo đói đang phát triển như Việt
Nam, hoàn cảnh súc vật thì khác hẳn. Dĩ nhiên súc
vật không được đối sử trang trọng như vậy, không
có chuyện chó chết được chủ khóc thương, được
chôn trong một nghĩa trang riêng.
Đó là chuyện súc vật, chuyện chó, còn chuyện
người thì sao? Người ta đối xử với nhau có khi
không được như súc vật, trái lại còn thâm hiểm ác
độc hơn. Hãy nhìn vào các nước cộng sản, chế độ
lao tù cộng sản, trại tập trung cải tạo của cộng sản,
cuộc đấu tố cải cách ruộng đất ở miền Bắc 19491956 và mồ chôn tập thể ở Huế hồi Tết Mậu Thân
1968.
Con người đã nhân hóa vũ trụ, nhân hóa cả súc
vật nhưng lại vật hóa chính con người, đồng hương
đồng loại với mình. Vì vậy mới có những cuộc cách
mạng, những phong trào đòi hỏi độc lập tự do, đòi
hỏi nhân quyền, trả lại con người những gì của con
người.

Với đả tiến vượt bực của khoa học kỹ thuật hiện
đại, người ta có thể làm được tất cả mọi sự trừ linh
hồn. Nói đến linh hồn là đụng tới vấn đề tôn giáo.
Xin để dành cho một bài khác. Nói về con người, cả
triết học lẫn khoa học đều phân biệt bản thể và bản
chất hay bản tính. Bản thể thì quá rõ ràng ai cũng
nhận thấy. Nhưng bản chất/bản tính thì quả là phức
tạp và nhiêu khê. Nó biến hóa vô lường và vô biên.
Không kể bản chất bình thường và cụ thể như
chuyện ăn, ngủ, làm tình, vật lộn với ngoại cảnh và
đồng loại, cả với súc vật để mưu sinh, con người
còn có khát vọng vươn lên những gì cao quí hơn
như nhân quyền, dân quyền, nhân bản, tự do, dân
chủ, công bằng, bình đẳng…mà tột đỉnh là ChânThiện-Mỹ.
Đã có khát vọng đi lên tất nhiên phải có dục
vọng đi xuống. Nhưng khát vọng và dục vọng ở đâu
mà ra? Thưa ở ngay trong con người khi vừa mới
chào đời, cũng như những tư tưởng, kiến thức và
khoa học kỹ thuật, chúng luôn luôn đi song hành đâu
đó ở trong con người. Thắc mắc cái nào đi trước, cái
nào đi sau là ám tàng nghĩ rằng hai đối tượng đó
nằm ở hai phạm vi khác biệt. Thực ra chúng luôn
luôn liên kết với nhau là một. Nếu thắc mắc tại sao
có người có ít tham vọng có người có nhiều là chẳng
qua mức độ nhận thức và khám phá ra những khát
vọng của mình ở những mức độ khác nhau mà thôi.
Tương tự như vấn đề khoa học kỹ thuật, tất cả mọi
sự đều có sẵn trong trời đất, nhưng trí con người
chưa đạt mức sắc bén đủ để có thể khám phá ra
chúng. Khi khoa học kỹ thuật tiến bộ là lúc trí óc con
người đã thông minh đủ để tìm ra được những điều
gọi là mới lạ chưa ai biết. Vì vậy ta chỉ có thể nói ta
“KHÁM PHÁ” ra cái này điều nọ chứ không nên nói
là ta “PHÁT MINH” hay “SÁNG CHẾ” ra. Do đó vấn
đề huấn luyện, rèn tập để trí con người biết nhận
thức, khám phá ra được những ‘bản chất’ người của
mình là điều tối quan trọng. Nhân Quyền, Nhân Bản,
Tự Do, Dân Chủ, Bình Đẳng, Chân Thiện Mỹ chính
là bản chất và ước vọng của loài người. Khoa học kỹ
thuật là một khía cạnh, một diện của bản chất và
kiến thức con người.
Cho dù khoa học kỹ thuật có thể biến đổi con
người bằng cách biến chế ra một loại gene đặc biệt
hay cài cấy những ly ti điện toán vào trong con
người để làm cho con người thông minh hơn hoặc
tối dạ đi thì con người ấy dù sao đi nữa cũng vẫn là
con người, thành thử thiết nghĩ chúng ta không thể
đối xử với những con người này khác biệt với người
nguyên chất. Riêng con người clone, nếu ai đó dám
làm ra, thì vấn đề linh hồn lại phải được đặt ra, và
đây quả là vấn nạn nhiêu khê khó khăn vô cùng cho
chính quyền, các nhà lập pháp, nhất là tôn giáo. Con
người clone có linh hồn hay không sẽ là mấu chốt,
chìa khóa mở cửa cho các giải đáp cho cả chính
quyền lẫn tôn giáo. Nhưng cho đến giờ , con vật
clone -qua những thử nghiệm- cũng vẫn chưa có
một bản thể và đời sống (life) bình thường như con
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vật mẹ nguyên chất, chẳng hạn con cừu Dolly già rất
nhanh, chỉ sống được chừng 5 năm (July 5, 1996 –
Feb.14, 2003).
Trên đây -thiển nghĩ- chỉ là những suy tư vụn
vặt. Xin quí vị trưởng thượng, các bậc đàn anh, bạn
bè thân hữu, độc giả, đặc biệt những vị lãnh đạo tinh
thần, tôn giáo chia sẻ, đóng góp ý kiến chỉ giáo để
vấn đề được sáng tỏ hơn. Người viết chấp nhận mọi
ý kiến, nhất là những ý kiến trái ngược để chúng ta
cùng nhau hội thoại.
BS Nguyễn Tiến Cảnh
Fleming Island, Florida
(Feb 2, 2016)

_______________________________________
[1]* Con khỉ Cloning này là kết quả nghiên cứu
clone đầu tiên do Giáo sư Gerald Schatten hướng
dẫn tại Trung Tâm Nghiên Cứu Động Vật Linh
Trưởng Quốc gia tại Beaverton, HK (The Origon
Regional Primate Research Center in Beaverton,
US)
[2]* Việc làm ra con người clone bị thế giới kết
án. Năm 2015 có 70 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ,
Vatican cấm thực hành việc này. Ngoài ta theo viện
nghiên cứu quốc gia về genes người tại Mỹ thì chưa
có bằng chứng khoa học nào đáng tin cậy cho thấy
bất cứ ai có thể tạo ra được nhân bản vô tính phôi
người được..

QUÉT LÁ SÂN CHÙA
Chùa Tây An thiếu người quét lá
Nên lá vàng ngập cả lối đi
Thế nên có một EM ĐI [1]
Đến đây viếng cảnh lúc đời vào thu [2]
Cảnh đất trời mùa thu vàng úa
Thấy lá vàng rơi ngập lối đi
Đời người nào có khác chi
Hồng trần vướng bụi nhiều như lá vàng
Xin tình nguyện làm người quét lá
Để thiền môn sáng sạch thanh cao
Cũng như tâm nguyện ước ao
Quét sạch đám bụi che mờ nhân tâm.
E.U [15.12.2015]
_________________________
1. EM ĐI: phát âm của M.D (Medical Doctor)
2. Đời vào thu: cuộc đời lúc về già

Quét lá vàng
Tôi đến phương xa quét lá vàng
Lá rơi khắp lối lúc thu sang
Mùa thu đất trời đem cảm hứng
Muốn viết câu thơ gởi bạn vàng
Tôi quét lá vàng ở phương đông
Muốn quét sạch luôn đám bụi lòng
Muốn sống cuộc đời thật thanh thản
Muốn giữ tâm hồn ánh trăng trong
Thu đến nơi nơi lá úa vàng
Nhưng tôi bỗng thích thu Tây An
Màu lá vàng tươi đầy sinh khí
Tâm tư chợt thấy vui bình an.
Nguyễn Trác Hiếu
(Tây An, 11 tháng 11 năm 2015}

Khuya ngồi thao thức với ngàn sao
Bão tố trần gian vẫn nghẹn ngào
Vũ trụ tựa hồ cơn mộng ảo
Cõi đời như thể giấc chiêm bao
Du hành tận biển cho xoay chuyển
Phiêu lãng cuối trời để đổi trao
Cầu nguyện mọi điều rồi tốt đẹp
Âm thầm lặng lẽ với lao đao
Trần Minh Hiền

(Orlando ngày 20 tháng 8 năm 2016)
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đường để phơi khô, rồi giao cho thợ chằm nón ở
Thông Lưu. Sau khi nón lá được hoàn tất sẽ được
giao cho lái buôn để tung ra thị trường khắp nơi.
Xóm Lá hưng thịnh nhất vào những năm cuối của
thập niên 1960, vì vậy nó cũng gắn liền với tuổi học
trò của Tuấn dù gia đình chàng chẳng dính dáng gì
đến nghề lá nầy.

Mùa đông đang đến, tuyết rơi, tuyết rơi đầy.
Trong căn phòng vắng ở một khu phố đẹp trong
thành phố Toronto, Canada, Tuấn đang dọn dẹp lại
đồ đạc trong phòng, và sắp xếp lại giấy tờ, hình ảnh
trong các ngăn tủ. Mấy ngày nay chàng ở một mình
vì vợ chàng đã về Việt Nam thăm nhà, hai thằng con
trai đã có vợ và ở riêng, tận bên kia biên giới, Mỹ
quốc. Đang sắp xếp lại mấy cuốn album, bất ngờ
một tấm ảnh trắng đen rơi xuống sàn nhà. Tấm ảnh
một cô nữ sinh trung học trong tà áo dài trắng thướt
tha, dễ thương. Đó là tấm ảnh của Thuỷ Tiên, người
bạn gái của Tuấn thời trung học.
*****
Thập niên 1960, Tuấn là một học sinh lớp 10 của
trường trung học Tạ Thu Thâu thuộc quận Lấp Vò,
Sadec. Chàng không phải là cư dân của Lấp Vò hay
Vàm Cống, mà là cư dân của xã Hoà An, thuộc quận
Chợ Mới, An Giang, nhưng vì nhà chàng nằm bên
kia sông ở bến đò Thông Lưu, cho nên chàng chọn
trường Tạ Thu Thâu vì nó gần nhà chàng hơn. Chỉ
cần ngồi đò qua sông, đạp xe ít phút là tới trường.
Dạo đó chàng có thằng bạn thân ở ngoài xóm Lá.
Sở dĩ được gọi là xóm Lá vì xóm nầy chuyên buôn
bán lá chằm nón. Xóm có đâu khoảng 50 nhà dân,
và đa số sống bằng nghề cung cấp lá để chằm nón
lá. Từ bến bắc Vàm Cống đi trở ngược về hướng Sa
Đéc, khách sẽ thấy một ngã 5. Nơi đây có năm con
đường, một là hướng về Lấp Vò, Sa Đéc, một dẫn
xuống xã Đinh Yên, một đi về xóm Lá, có bến đò qua
Hoà An, Chợ Mới, và hai con đường còn lại là
đường một chiều dành cho xe lên xuống bến phà
Vàm Cống. Từ ngã 5 rẽ trái, đi độ vài trăm thước sẽ
bắt gặp ngay xóm Lá. Xóm trải dài từ lò heo quay
ông Bảy Phú xuống tới bến đò qua Hoà An và kéo
về bên phải đến nhà máy xay lúa Năm Thâu, giáp
với xóm Nơm (là xóm chuyên nghề làm Nơm) tạo
thành một chữ L. Hằng ngày người dân đem lá ra

Những năm theo học tại trường trung học Tạ Thu
Thâu, vì thường ở lại nhà Dũng chơi nên Tuấn đã
quen được Thuỷ Tiên, một cô gái ở nhà đối diện và
nhỏ hơn chàng một tuổi. Tình yêu của đôi học sinh
trung học nó đẹp làm sao. Sáng nào chàng cũng
đạp ngược trở ra xóm Lá để cùng đi học với Thuỷ
Tiên. Hai người đạp xe song song với nhau ra ngã
Năm rồi đến trường theo đường Liên tỉnh. Những khi
có bài vở khó khăn cần giúp đỡ thì chàng qua nhà
nàng và hướng dẫn tận tình. Cả hai cùng học, cùng
chơi. Vừa là người yêu của nhau, vừa là bạn. Gia
đình hai bên cũng không phản đối tình yêu của Tuấn
và Thuỷ Tiên, chỉ khuyên răn hai đứa ráng học để
sau nầy không cực cho cái tấm thân. Mỗi thứ Bảy và
Chủ Nhật, chàng lại lọc cọc đạp xe ra nhà Dũng ngồi
chơi rồi cùng Thuỷ Tiên đi bộ ra chợ Vàm Cống,
cách đó vài trăm thước ăn sáng. Có khi qua Long
Xuyên đi xem phim hay cải lương. Cuộc sống êm
đềm bình lặng với những ước mơ, hoài bão của đôi
trẻ lặng lẽ qua đi. Và rồi năm cuối cùng của Tuấn
cũng đã đến. Chàng đã đậu Tú tài và xuống Cần
Thơ để theo học ngành kỹ sư Hoá học. Đêm cuối
cùng gặp nhau, Thuỷ Tiên đã ngã đầu vào bờ vai
Tuấn mà thỏ thẻ:
- Ngày mai là anh đi rồi, còn lại em một mình ở
đây, chắc là người ta nhớ anh chết mất.
Tuấn an ủi người yêu:
- Mình xa nhau nhưng tâm hồn mình vẫn ở bên
nhau. Ngày nghĩ anh sẽ về thăm em, và chúng mình
sẽ đi ăn, đi xem phim. Em ở nhà phải học cho giỏi và
theo anh xuống Cần Thơ để học tiếp bậc đại học.
Thuỷ Tiên nhỏng nhẻo:
- Em hỏng chịu đâu. Tự nhiên cái đi thiệt xa bỏ
người ta ở lại một mình à. Mấy năm nay ngày nào
cũng đi học chung với anh. Không hiểu bài có anh
giảng giải, bây giờ còn lại mình ên, mỗi ngày đi học
chắc là buồn lắm.
Tuấn nói:
- Bởi vậy em phải ráng học cho giỏi rồi xuống
Cần Thơ với anh.
Thuỷ dãy nãy:
- Nhưng mà một năm lâu quá à.
Tuấn vổ về:
- Năm nay em đã là nữ sinh của lớp 12 rồi, phải
ráng học đó cô nương để không phụ lòng ba má và
cả anh nữa, nghe hông?
Thuỷ nhỏ nhẹ:
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- Dạ, nhưng mà anh xuống đó không được léng
phéng với cô nào đó nhe.
Nói xong nàng đưa cho chàng tấm hình và nói:
- Đây là tấm hình của em mới chụp đó, tặng anh
làm kỷ niệm. Anh phải để nó bên mình suốt đó nhe,
xem như có em bên cạnh.
Chàng cũng móc từ trong túi áo ra một chiếc
nhẫn "cỏ":
- Bây giờ anh tặng em nhẫn nầy như là lời ước
hẹn của anh. Sau nầy anh sẽ tặng em nhẫn cưới
thật.
Nàng cười mĩm:
- Ai thèm làm vợ anh chớ.
Chàng nói:
- Hỏng làm vợ anh thì làm vợ ai đây. Cả xóm nầy
có thằng nào dám nhảy vô không? ha ha.
Thuỷ Tiên nhéo vào vế chàng một cái thiệt đau.
...
Chiến sự ngày càng leo thang khốc liệt. Ba Tuấn
là một sĩ quan cao cấp của Quân lực Việt Nam Cộng
Hoà nên ông thường xuyên vắng nhà. Cuộc sống
yên bình của người dân đang ngày đêm bị đe doạ.
Đâu đâu cũng có lịnh giới nghiêm. Về đêm làng xóm
vắng teo không một bóng người càng làm cho khung
cảnh thêm ảm đạm. Tuấn vẫn đang theo học ở Cần
Thơ. Thuỷ Tiên sau khi tốt nghiệp trung học đã
không đi học nữa vì tình hình rối ren nên ba má
nàng đã bắt nàng phải ở nhà. Má Tuấn không đêm
nào yên giấc, phần lo cho chồng, phần lo cho con.
Thỉnh thoảng tiếng súng xa xa vọng về trong đêm
càng làm cho bà thêm lo lắng. Bà đã bao lần gọi
Tuấn trở về nhưng chàng nhất quyết phải học cho
xong đại học, dù thời cuộc thế nào đi chăng nữa thì
học vấn vẫn là tài sản quan trọng nhất. Tuấn nói như
vậy với me chàng và đã thuyết phục được bà cho
Tuấn ở lại học. Tuấn tốt nghiệp đại học được một
tháng thì cái ngày tang thương ấy đến mang theo
bao cảnh nhà tan cửa nát. Chàng cũng đã kịp về
quê đoàn tụ cùng gia đình. Ba chàng sau đó không
lâu đã bị đi tù ở khám lớn Long Xuyên, sau đó bị đày
biệt xứ tận miền Bắc xa xôi mà hơn hai năm sau gia
đình mới biết tin. Mối tình của Tuấn với Thuỷ Tiên
cũng chỉ kéo dài thêm được hơn hai năm sau cái
ngày oan nghiệt của đất nước, dân tộc. Ba mẹ nàng
là những kẻ thức thời đã ngăn cấm tình yêu của hai
người. Thuỷ Tiên lén lút qua lại với người yêu được
một thời gian, cũng mặn nồng ân ái. Tuấn thấy rằng
mình vẫn còn may mắn vì có Thuỷ Tiên bên cạnh
trong lúc mọi thứ đã sụp đổ từ đất nước, gia đình,
công danh sự nghiệp. Chàng đã bị xã hội mới ruồng
bỏ vì là con của một sĩ quan mà họ gọi là Nguỵ. Vào
một buổi sáng u ám, Tuấn tình cờ bắt gặp người yêu
mình đã cặp tay cùng một người đàn ông khác. Hắn
là một công an ở địa phương. Chàng nhìn thấy như
sét đánh ngang tai. Chàng không ngờ rằng người
yêu mình vì danh lợi đã phản bội mình trắng trợn

như vậy. Bao nhiêu lời nguyện ước đã thành mây
khói. Chàng vô cùng chán nản. Nước đã mất, nhà
đã tan, cha đã đi tù, bây giờ người yêu đã phản bội.
Đất trời sụp đổ....Đúng là lòng người khó đọ. Người
tình từ thuở học sinh bây giờ cũng phản bội. Bao
nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu bây giờ như muốn nổ
tung, nhưng chàng đã kịp dằn lòng. Chàng nghĩ
rằng, bây giờ gia đình mình đã lâm vào hoàn cảnh
đau thương, nỗi đau của chàng đâu bằng nỗi đau
của dân tộc. Nàng đã thay lòng, có níu kéo thì cũng
chỉ là cái xác không hồn. Thôi, vậy cũng tốt, sẵn
cuộc tình nầy cũng sẽ không đi đến đâu. cũng không
đáng để mình lưu luyến.
Sáng nay, như thường lệ, chàng vẫn đạp xe ra
chợ Vàm Cống cùng bạn bè cũ uống cafe và ăn
sáng. Đang ngồi nhâm nhi ly xây chừng, ngày xưa
chàng thích cafe sữa đá nhưng bây giờ tình hình
kinh tế tài chánh đã không cho phép nữa nên chàng
đành uống xây chừng, vừa để gặp gỡ bạn bè, vừa
để giết thời gian, vì chả có gì để làm, vừa để đỡ
ghiền cafe, nhất cử tam thập lục tiện. Đang phì phà
điếu thuốc rê trên tay, bất chợt chàng bắt gặp Thuỷ
Tiên tình tứ nắm tay tình địch, và cũng là thằng địch
đi ngang qua và bước vào quán hủ tíu bên cạnh. Dù
đã không còn gì nữa, nhưng chứng kiến cảnh tượng
nầy, Tuấn không tài nào chịu nổi. Chàng định đứng
dậy đi qua bên kia đục cho thằng đó một trận, nhưng
đám bạn chàng đã khuyên can, bạn chàng nói:
--Mầy mà đụng nó là thiệt thân mầy thôi. Thường
dân vô tội nó còn có thể cho một cái tội và bắt ngủ
muỗi huống gì mầy đập nó, rồi nó còng tay mầy dẫn
ra đó đánh đập mầy có ai hay.
Nghe vậy nên Tuấn tỉnh người và ngồi xuống
xem như chưa hề thấy nàng. Cuộc sống càng lúc
càng khắc nghiệt. Ba Tuấn liên tục gởi thơ về bảo
mẹ Tuấn cho chàng về ngoại để tương lai được
sáng sủa hơn. Sau tháng Tư đen, tài sản của gia
đình Tuấn đã bị cướp trắng trợn từ cái TV, cái radio,
cho đến cái bàn, cái ghế, và dĩ nhiên là ngôi nhà mà
ông bà nội Tuấn để lại cho ba mẹ chàng. Bây giờ
mấy mẹ con của Tuấn phải ở trong một cái chòi lá
mà ngày xưa ông bà dùng để nuôi trâu bò. Khoảnh
đất nầy là đất của gia đình chàng, vậy mà những
ngày sau tháng Tư đen, chính quyền cs đã mượn
danh nhân dân, lấy hết nhà cửa, đất đai, và mượn
danh nhân dân cho cái ân huệ là được ở cái chòi lá
sau nhà, và họ đã dựng hàng rào bao bọc quanh
ngôi nhà lớn, chỉ chừa một lối đi nhỏ vừa cho một
người đi bộ dẫn vào chòi lá nhà chàng. Mẹ chàng đã
phải làm tất cả mọi công việc mà từ trước giờ bà
chưa từng làm. Bà đã hy sinh tất cả vì đàn con,
không quản gian lao khó nhọc, chắt chiu từng đồng
để lo cho Tuấn và hai em chàng đi vượt biên. Và
ước nguyện của ba chàng đã thành hiện thực khi mẹ
Tuấn đã lo đủ số vàng theo yêu cầu để cho Tuấn
vượt biên. Ngày giờ hẹn đã đến, chàng khăn gói lên
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đường về ngoại. Đêm đó mẹ Tuấn khóc rất nhiều, vì
ngày mai nầy bà sẽ mãi mãi xa đứa con trai đầu lòng
mà không biết ngày nào gặp lại. Suốt đêm bà ngồi
cạnh bên Tuấn và trông chàng ngủ như lúc mới lên
hai lên ba. Riêng Tuấn, chàng không tài nào chợp
mắt được, vì ngày mai, chàng sẽ xa mẹ, xa các em,
xa những gì thân thương nhất nơi đây dù nó đã
không còn thuộc về Tuấn nữa. Chàng rất yêu Thủy
Tiên, nhưng tất cả giờ đây chỉ là quá khứ. Chàng
ngồi dậy ôm mẹ và khóc nức nở như đứa trẻ lên ba.
Hai mẹ con ngồi tâm sự rất nhiều điều đến sáng
hôm sau. Hành lý chàng mang theo ngoài vài bộ đồ
còn có tấm ảnh của Thuỷ Tiên mà nàng đã tặng
chàng lúc chia tay khi chàng khăn gói vào đại
học. Đã bao lần chàng muốn quăng đi, nhưng rồi lại
thôi, mà nói đúng hơn là không tài nào quăng đi
được. Đó là kỷ vật duy nhất và cuối cùng của một
mối tình đầu, mối tình học trò khó phai của chàng.
Sáng nay chàng lại lấy nó ra, ngắm nghía rồi cho
vào hành trang mang theo. Hành trang của chàng là
những nỗi buồn mang nặng: nỗi buồn cho quê
hương đất nước, nỗi buồn cho người cha đang bị tù
đày khổ sai, nỗi buồn xa mẹ và các em thân yêu, nỗi
buồn bị phản bội. Bao nhiêu nỗi buồn mang theo
quằn nặng đôi vai chàng. Và rồi giờ ra đi đã đến.
Chàng từ biệt mẹ và các em trong âm thầm. Chàng
đi trong lặng lẽ. Qua sông như thường lệ, nhưng lần
nầy chàng đi bộ, với một túi nhỏ cùng vài bộ đồ bên
trong. Chàng lẩn thẩn bước đi trên con đường quen
thuộc, qua xóm Lá, nơi tình yêu bắt đầu, nhìn lại
ngôi nhà của người yêu và đưa mắt như muốn tìm
lại bóng hình thân quen, bùi ngùi, bịn rịn. Và rồi
chàng âm thầm bước thẳng về hướng chợ Vàm
Cống để qua phà Vàm Cống về bờ Long Xuyên.
Điểm hẹn là một nơi hẻo lánh ở thị xã Rạch Giá. Giờ
G đã đến, chàng cùng bạn đồng hành xuống xuồng
nhỏ để ra tàu lớn ở ngoài khơi. Qua bao ngày lênh
đênh trên biển, tàu của Tuấn đã đến được đảo ở Mã
Lai, và được tạm cư nơi đây để chờ đến nước thứ
ba. Đó là những ngày cuối năm 1979. Sau đó Tuấn
được đi định cư tại Canada vào năm 1984. Tháng
Tám năm 1985 ba chàng được trả tự do sau mười
năm tù đày khổ sai. Ông và gia đình được định cư
tại Mỹ vào năm 1990 theo diện HO1.
Cuộc sống dần trôi, thoắt cái đã mấy mươi năm.
Chàng bây giờ cũng đã ngoài 60, sắp được lên chức
nội. Do lập gia đình trễ, nên có con trễ. Hai thằng
con theo gót cha cũng lập gia đình trễ, vì vậy đến
bây giờ chàng vẫn chưa có cháu để bồng. Còn
người yêu cũ, qua tin tức từ bạn bè, cũng đã sang
ngang bao mối tình, và giờ đây nàng đã là bà nội, bà
ngoại của một bầy cháu. Ký ức về một mối tình đầu
khó phai tưởng đã mờ nhạt theo thời gian. Tấm ảnh
ngày xưa, tấm ảnh mà chàng viết những dòng chữ
phía sau: "thề thốt cho nhiều, rồi bội phản", "tấm ảnh
không hồn".

Hôm nay tình cờ "tấm ảnh không hồn" nầy rơi ra
từ tập album, bao ký ức vui buồn xưa quay về. Đang
ngồi hồi tưởng về quá khứ thì cái giọng khàn khàn
của thằng cha hàng xóm lại cất lên: "Tôi ngó về cuối
trời, tay ôm kỷ vật tình yêu của tôi với người. Giờ chỉ
còn lại tấm hình gìn giữ được thôi......Và lời thề thốt
đầu môi, yêu chỉ có mình tôi suốt đời....Vài lần muốn
huỷ tấm hình mà có được đâu, vì tình nầy khắc đậm
sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu". Làm cho
chàng thêm nhức nhối. Nhưng chàng đã nhủ thầm,
chuyện đã mấy mươi năm, mình cũng đã quên lãng,
ai cũng đã có gia đình và cuộc sống riêng, có hoài
niệm chăng thì cũng chỉ là một kỷ niệm đau buồn, có
ngắm nhìn tấm ảnh xưa thì giờ đây nó cũng chỉ là
một "tấm ảnh không hồn."
Quốc Thái

Đường Chiều Một Bóng
Trường Sa

Đường chiều một bóng, đường chiều hoang vắng bước
chân âm thầm
Một ngày mùa đông lạnh lùng chìm xuống.
Đường chiều man mác, ngàn cây xơ xác , dưới chân lá
vàng xào xạc lời gió lâng lâng vào hồn.
Xa trong không gian, nhớ nhung sầu lắng, ôi chiều hiu
quạnh.
Mây tím lang thang , qua trời mênh mông, đôi bóng chim
xa, lạc vào trời không, nghe mà thương.
Thương ai cô đơn giữa giòng lạc lõng, bàn tay nhỏ bé
giữa phong trần
Mơ ước xuân sang, mộng ước ngày xanh , về chung mái
ấm bao yêu thương.
Đường chiều một bóng , chỉ còn xa vắng với đêm mong
chờ
Người về tìm nhau quên niềm băng giá.
Đường về mờ xóa, núi sông khuất mờ,
Thương quê xưa, thương người chốn.. điêu linh (1)
(2)
...điêu linh, đường chiều một bóng, hồn chiều quạnh
vắng, về đâu hỡi cánh chim
giang hồ bay tha phương./.
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