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………
Gọi trao buồn thoáng sầu vô cớ.
Không thi sĩ cũng nghe lòng rộng mở,
Trái tim nào then khoá với Nàng Thu?
Muôn dây đa cảm đều xao xuyến,
Áo mỏng, chân êm Nàng đã đến.
- Chiếc đề cung vừa nhẹ lướt trên tơ.
……….
(Vũ Hoàng Chương, Thơ Say-1971)

Chao ôi Mùa Thu đã về, “không thi sĩ
cũng nghe long rộng mở!”. Mùa Thu lãng
mạn đi vào hồn người, làm cho ta cãm
thấy đa sầu, đa cảm! Ấy thế mà có kẻ đã
giết Mùa Thu để cho thành Mùa Thu Chết!
Mỗi lần Mùa Thu Thiên Nhiên trở về, nghĩ
đến cái Chết của Mùa Thu Năm Ấy (mà
Họ gọi là Mùa Thu Cách Mạng), làm ta
cảm thấy rung mình nổi da gà! Phải chi
không có cái Mùa Thu C.M. Quái Ác Năm
ấy, đất nước ta đâu có tan tác như ngày
hôm nay, và có nguy cơ biến mất trên bản
đồ thế giới! Có người tự hỏi: “Việt Nam rồi
sẽ ra sao?”, “Việt Nam tôi đâu?”. Thi hào
Vũ Hoàng Chương của chúng ta cũng đã
chết vì cái Mùa Thu Quái Ác Ấy! Thi Hào
với tấm long rộng mở với Mùa Thu, nhưng
Cái Mùa Thu C.M. Ấy có nghe lòng rộng
mở với Thi Hào dâu?
Với Họ, “Trí, Phú, Địa, Hào phải đào
tận gốc, trốc tận rễ” để san bằng giai cấp,
san bằng tài sản (spread the wealth): giàu
thành nghèo, nghèo thành giàu (?). Làm
việc theo khả năng, hưởng thụ theo nhu
cầu! Đó là cái lý thuyết hoang tưởng! Con
người vốn bản tính ích kỷ, không muốn ai
hơn mình: tội gì làm việc cật lực để cho kẻ
khác hưởng? Thế là xã hội ù lì, không ai
chịu làm việc, của cải, lương thực cạn
mòn dần, khiến bao tử bị đói kính niên.

Người giàu thành nghèo, người nghèo
càng nghèo hơn. Những Trần Đức Thảo,
Nguyễn Mạnh Tường,… bằng cấp đầy
mình tốt nghiệp từ những trường Đại Học
danh tiếng bên Pháp, trí thức không ai
bằng, thế mà vì cái lý thuyết hoang tưởng,
đã về nước những mong để cải tạo xã
hội, kết quả là thân tàn ma dại, sống bị cô
lập, đói rã rượi, đến khi gần chết mới dám
nói lên sự thật là vì cái lý thuyết hoang
tưởng “spread the wealth” mà đã làm
hỏng cuộc đời mình và cả dân tộc mình!
Thế mà, lạ lùng thay, ở tại cái xứ Mỹ văn
minh tột bậc này lại có những kẻ đang hô
hào chủ thuyết “spread the wealth” để đưa
xứ Mỹ trở về thời “ăn long ở lỗ, ai cũng
nghèo như nhau!”. Đúng là điên hết thuốc
chữa!
Đói quá, phải đổi mới, để sống còn.
Người CS đã giả thua “Tư Bản đang rẫy
chết” mà cắn răng chịu nhục, chấp nhận
“Kinh Tế Thị Trường”, nhưng để đỡ mất
mặt, khèo thêm cái đuôi “Định Hướng
XHCN” nghịch lý, chẳng ra làm sao cả!
Thế mà các anh nhà giàu xứ Châu Âu và
Châu Mỹ ngây thơ dễ bị lừa, hăm hở cho
vào World Trade Organization (Tổ Chức
Thương Mại Quốc Tế)…, để ngày hôm
nay phải chống trả vất vả với mưu đồ làm
bá chủ thế giới của Tàu Cộng. Một khi TC
thành bá chủ, VN sẽ trở thành một quận
“Giao Chỉ” như ngày xửa ngày xưa mà
thôi! VN rồi sẽ ra sao?
Sống xa xứ đã trên 40 năm, thế hệ thứ
nhất hầu hết đều đã đi vào Tuổi Mùa Thu
của Cuộc Đời, những người Bạn đồng
Môn, Đồng Khóa của lứa Tuổi Mùa Thu
chúng ta đã lần lượt ra đi. Cũng có ngày,
những người còn lại sẽ như lá rụng về
cội. Ngày về Quê Hương không còn Bóng
CS sao quá xa! Thế mà những người của
Thế Hệ Thứ Nhất, dù đã gần đất xa trời,
vẫn còn đố ky, thù hận nhau! Những buổi
Họp Mặt gọi là “Hội Ngộ-Reunion”, vẫn
còn lời qua tiếng lại, giận hờn, yêu ghét!
(xem tiếp trang 2)
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Kính thưa quí vị hội viên,
Một mùa thu nữa đã đến với chúng ta.
Khí trời đã dịu hẳn và những tia nắng mặt
trời không còn nóng như "đổ lửa" nữa.
Đây là thời gian đẹp nhất trong năm khi
mọi người đang chuẩn bị đón mừng
những ngày lễ lớn.
Tuy nhiên, tại quê nhà, tình hình trở
nên bi đát hơn bao giờ hết. Đất nước đang
đối đầu với hiểm hoạ Hán thuộc do sự bán
nước của người lãnh đạo. Người dân
khốn cùng với sưu cao thuế nặng, thức ăn
độc hại tràn lan, mất nhà mất đất, ngập lụt
do thiên tai cũng như do chính quyền xả
lũ, môi trường bị ô nhiễm nặng nề...Những
người biểu tình bị đàn áp, giam cầm, đánh
đập dã man ...Nhân quyền không tồn
tại trong đất nước Việt Nam suốt 43 năm
qua.
Đó là lý do tôi phải lơ là hội nhà YNDFL
mà nghiêng vai gánh vác công việc Cộng
đồng. Đó cũng là những trăn trở cho nhiều
vị hội viên chúng ta để tham gia vào
những hoạt động cộng đồng địa phương,
Liên mạng người Việt tự do Toàn cầu và
những tổ chức yêu nước chống cộng
khác,
Ngoài việc khám sức khoẻ miễn phí
cho Hội viên Cao niên vào mùa hè vừa
qua, chúng ta có một buổi CE bảo trợ bởi
Practice Point Communications tại Ocean
Prime với sự tham gia của 20 hội viên và
thân hữu. Ngày 27 tháng 10 sắp tới đây,
hội Cao niên sẽ tổ chức một buổi picnic
ngoài trời tại Barnett Park, cũng cần sự
giúp đỡ của chúng ta. Nhưng hôm đó

chúng tôi có một event quan trọng cần
phải tham gia nên không tổ chức khám
sức khoẻ miễn phí cho quí vị cao niên
được. Tuy nhiên, chúng tôi đã liên lạc với
một số vị có thể đến chích ngừa và trình
bày về một đề tài Khoa học thường thức
cho những vị hiện diện ngày hôm đó.
Từ đây đến cuối năm, chúng ta sẽ có
thêm 1 vài chương trình CE nữa cho quí
vị.
Buổi văn nghệ gây quỹ CĐ hôm 29
tháng 9 năm 2018 vừa qua đã có sự có
mặt của hơn 400 đồng hương và các hội
đoàn. Hội YNDFL của chúng ta cũng đã
đến tham dự. Thay mặt cho BCH CDVN
TTFL, chúng tôi xin chân thành cảm ơn
sự ủng hộ của quí vị.
Kính chúc quí vị và gia quyến một mùa
thu an lành, khoẻ mạnh, và mọi điều tốt
đẹp.
Xin kính chào
DS Nguyễn Minh Ngọc
Chủ Tịch Hội YNDVNFL

(tiếp theo trang 1)

Lòng người sao quá phức tạp! Sao không bắt
chước Thi Hào Vũ Hoàng Chương, ngâm lên mấy
câu Thơ:
Không thi sĩ cũng nghe lòng rộng mở,
Trái tim nào then khoá với Nàng Thu?
Để cho lòng thanh thản, bớt tham sân si, nhẹ người?

Cũng ân cần nhắc nhở quý vị:
Giai Phẩm Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ ra mắt vào ngày
mùng 1 Tết năm Kỷ Hợi (tức là ngày February 5-2019).

Để cho việc layout được chu đáo, kỹ lưỡng, yêu
cầu quý anh chị chuẩn bị bài vở ngay từ bây giờ và
gởi về Tòa Soạn trước ngày December 15 - 2018.
Trân trọng,
BS Trần Mạnh Tung
Ban Báo Chí Hội YNDVNF
tmtran1132@embarqmail.com
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Đại Hội Quốc Tế Y Nha Dược Sĩ Việt Nam Tự Do
kỳ thứ 9 tại Philadelphia, Pennsylvania
Trung tuần tháng Tám, mùa Hè với những ngày
nóng bức, oi ả đang đi qua dần, nhiều nơi học sinh,
sinh viên cũng sắp sửa trở về trường đi học lại.
Nhưng thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania lại bắt đầu nhộn nhịp với Đại Hội Quốc tế Y
Nha Dược Sĩ Việt Nam Tự Do kỳ thứ 9 với chủ đề
“Ôn Cố Tri Tân “ trong bốn ngày từ 16 đến 19 tháng
8 năm 2018.

Được biết từ nhiều tháng trước ban tổ chức Đại
Hội với sự lãnh đạo của bác sĩ Trần Đại Sơn, Chủ
Tịch Hội Y Nha Duợc Philadelphia và các vùng phụ
cận đã bắt đầu làm việc tích cực, vất vả với mong
ước Đại Hội sẽ thành công tốt đẹp tạo thêm cơ hội
cho các Y Nha Dược sĩ Việt Nam Tự Do thế hệ già
cũng như trẻ gặp nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ
những kinh nghiệm, suy nghĩ, hiểu biết về chuyên
môn, về lịch sử, văn hoá Việt Nam, về hiện tình đất
nước và hướng đi sắp tới.
Philadelphia, còn được gọi tắt là Philly, “Thành
phố của tình Huynh Đệ (Brotherhood City) được
biết đến như là cái nôi của Hiệp Chủng quốc Hoa
kỳ vì đó là nơi Tuyên Ngôn Độc lập và Hiếp Pháp
Hoa Kỳ đã được viết và ký. Philly với lối kiến trúc
không hiện đại, cuộc sống không hối hả, tất bật như
New York, như Los Angeles nhưng là thành phố cổ
kính vớí lối xây cất kiểu xưa như thời thuộc điạ
(Colonial era). Philly giàu về lịch sử, có chuông Tự
Do (Liberty Bell) nặng 2.080 lbs, được rung lên lần
chót năm 1846, Independence Hall nơi Tuyên Ngôn
và Hiến Pháp Hoa Kỳ đã được ký. Các biểu tượng
nổi tiếng khác như Philadelphia Museum of Art với
72 bậc thềm bằng đá (Rocky steps), Old City, Love
park,
Franklin
Institute
Science
Museum, Philadelphia’s Magic Garden và rất nhiều nơi
đáng xem nữa.
Về phía Tây của Philadelphia có trường Đại
Học nổi tiếng University of Pennsylvania thường
được gọi tắt là Penn state hay UPenn là 1 đại học
tư trong 8 trường đại học nổi tiếng nhất của miền
Đông Bắc Hoa Kỳ nhóm Ivey League gồm có các
đại học: Brown, Yale, Columbia, Cornell, Dart-

mouth, Havard, University of Pennesylvania, và Princeton.
Gần 30 năm trước
người viết bài nầy đã
có cơ hội làm Nội trú
bệnh viện tiểu bang
Pennsylvania và đã có
vài lần đến thăm
Philly, giờ trở lại người
xưa không thấy đâu
nữa, Philly thì vẫn như
cũ không thay đổi gì
nhiều.
Tuy số người tham dự
Đại Hội năm nay
không được đông đảo
như ban tổ chức dự
trù và mong mỏi, có lẽ
vì nhiều gia đình vừa
đi nghỉ Hè xa về, học
sinh, sinh viên đang
chuẩn bị trở lại trường học nên không tiện đi xa
thêm và vào giờ chót có sự thay đổi địa điểm Đại Hội
do trục trặc kỹ thuật với khách sạn nơi Đại Hội được
dự trù diễn ra và ban tổ chức cũng đã giải quyết rất
chu đáo nên Đại Hội cũng đã thành công tốt đẹp
chứng tỏ thiện chí và cố gắng tối đa của ban Tổ
chức. Opening ceremony trang nghiêm, diễn văn có
ý nghĩa, các buổi họp mặt thân tình, vui vẻ.
Gala sôi động với phần văn nghệ hào hứng do
MC Nam Lộc điều khiển, các ca sĩ quen thuộc như
Tuấn Ngọc, Quốc Khanh, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn,
Hồ Hoàng Yến, các nữ ca sĩ khác với lối ăn mặc và
cách trình diển rất kích động, gợi cảm.
Đặc biệt là “Diễn Đàn Văn Hoá”, ngày Chủ Nhật
kết thúc Đại Hội, trình bày về lịch sử, ngôn ngử, văn
hoá, nghệ thuật, âm nhạc, con người Việt Nam qua
các thời đại được soạn thảo rất công phu và trình
bày rỏ ràng hấp dẫn do các bác sĩ Kiều Quang
Chẩn, Nguyễn Quyền Tài, Đặng Văn Chất, Charles
Phan Gia Quang, Mùi Quí Bồng, Nguyễn Hùng Anh.
Về hội nhà Y Nha Dược Florida bên Y có sự
tham dự của bác sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ Tịch
Cộng Đồng người Việt Tampa, bác sĩ Nguyễn
Quyền Tài với bài thuyết trình " Survival of the Viet(xem tiếp trang 9)
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Từ thời tổ phụ Abraham cho đến nay, Israel / Do
Thái đã trải qua một tiến trình lập quốc rất gian nan
khổ ải. Anh em Ismael và Isaac / Jacob ly tán nhau.
Rồi lâm cảnh bị đọa đầy ở Ai Cập. Đến khi được
Chúa giải thoát qua tay Maisen thoát cảnh nô lệ thì
lại phản Chúa và chia rẽ nhau thành Nam Bắc phân
tranh. Dần dà rồi cả Bắc lẫn Nam lại lâm cảnh nô lệ
bởi Assyria và Babylon, bị phân tán đi khắp thế giới
từ trước công nguyên cả 5, 6 trăm năm. Mãi tới năm
1948 quốc gia Israel mới chinh thức được thành lập
như hiện nay. Nhưng dân Do Thái vẫn không được
sống cảnh thanh bình.
Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, Israel đã trờ
thành một trong những quốc gia tân tiến nổi bật nhất
thế giới về khoa học và kỹ thuật? Những thành tựu
nào, sáng chế nào và cải tiến nào đã khiến họ trở
thành khác biệt như vậy trên thế giới?
Đọc tin tức Israel chúng ta thấy nào là chiến
tranh, bạo động, khủng bố, tranh luận, bút chiến, bất
hòa,... Nhưng ngoài những vấn đề gây cấn khó giải
quyết ấy, còn biết bao nhiêu thành công lẫy lừng và
canh tân đổi mới mà dân tộc của quốc gia nhỏ bé
này đã góp phần với thế giới.
Israel là một quốc gia theo chế độ tự do dân chủ
về chính trị, kinh tế và xã hội. Israel có nền khoa học
kỹ thuật tân tiến rất cao. Người dân có đủ mọi cơ hội
để học hỏi, phát triển và mưu cầu hạnh phúc và
thịnh vượng. Mức phát triển xã hội của Israel rất cao
về giáo dục và nhân sinh, biểu hiện qua lợi tức đầu
người và nhiều phát triển vượt mức khác. Israel xếp
hạng 19 trong số 188 quốc gia được đánh giá về
phát triển con người bởi LHQ năm 2016, tức gần tốp
10. So sánh với Hoa Kỳ hạng 10 và Anh Quốc hạng
16.
Theo bản trường trình về Kinh tế Cạnh Tranh thế
giới năm 2016-2017 (World Economic Forum’s
Global Competitiveness Report for 2016-2017) Israel
đứng hạng 24. Theo bá cáo từng phần thì Israel
đứng hạng 2 về sức mạnh phát triển và canh tân,
hạng 2 về vốn đầu tư, hạng 3 về phẩm chất các tổ
chức nghiên cứu, hạng 3 về công ty đầu tư nghiên
cứu và phát triển, hạng 3 về phòng thí nghiệm
nghiên cứu và phát triển kỹ nghệ cấp đại học.
Từ 1966, Do Thái đạt được 12 giải Nobel về hóa
học, kinh tế, văn chương và hòa bình. Dân số Do
Thái chỉ bằng 0.2% của cả thế giới, vậy mà Israel
đạt đươc 12 giải Nobel thì quả là cao. Hơn một thế

kỷ từ 1901 đến năm ngoái, tất cả 892 giải Nobel
được phát ra cho cả thế giới thì Do Thái chiếm 201
giải tức 22.5%.
Hãy thử coi một phần nhỏ những phát minh và
canh tân đổi mới của Israel xem họ đã đóng góp
cho thế giới những gì đặc biệt và khác thường.
MÁY THEO DÕI NHỊP THỞ HÀI NHI
Máy theo dõi nhịp thở hài nhi (Babysense) là
máy canh chừng trẻ thơ thở mà không cần dụng tới
đứa trẻ, không phóng xạ mà rất nhậy cảm, được
dùng để phát hiện sự ngừng thở của hài nhi, phòng
ngừa cái chết bất thình lình của trẻ thơ -sudden infant death syndrome (SIDS). Triệu chứng chết bất
thình lình (SIDS) là căn nguyên chính của cái chết
của trẻ thơ bình thường khỏe mạnh dưới 1 tuổi. Ở
Hoa Kỳ và Âu Châu, hàng năm số trẻ em chết vì
căn nguyên này là l5,600 trẻ.
Máy theo dõi nhịp
thở này được Haim
Shtalryd sáng chế
năm 1991. Ông là
người sáng lập kiêm
giám đốc (CEO)
công ty Hisense Ltd
thuộc Le Zion, Israel.
Máy được phân phối đi khắp thê giới bởi
Babysense USA.
Babysense quan sát nhịp thở và chuyển động
của hài nhi một cách liên tục qua tấm mền trong khi
bé ngủ. Máy báo động bằng âm thanh hay ánh sáng
nếu hài nhi ngừng thở quá 20 giây hoặc nhịp thở
yếu dưới 10 trong 1 phút. Báo động này sẽ cho y tá
hay bác sĩ biết cấp kỳ để kịp thời can thiệp. Máy
này dùng trong các nhà thương và ở cả tư gia, đã
cứu sống được hơn 600,000 trẻ em trên thế giới.
ĐIỆN MẶT TRỜI….
Trước khi có khám phá này, người ta phải
thường xuyên “charge” điện hay thay pin những đồ
dùng cần điện. Công ty 3GSolar Ltd. ở Jerusalem,
Israel đã phát triển phương pháp sinh điện từ ánh
sáng mặt trời bằng một kỹ thuật rất tân kỳ gọi là dye
solar cell (DSC). DSC giống như một cục pin
(battery) hay một supercapacitor nhưng hoạt động
do quang hợp (photosynthesis) biến ánh sáng mặt
trời thành điện.
Khi phối hợp những tế bào 3GSolar thành
những máy vô tuyến thì không cần phải charge điện
hay thay pin. Do đó máy có thể sử dụng suốt đời
không phải bận tâm đến battery hay charge điện
như con chuột không giây, đồng hồ đeo tay, máy
hình nhỏ v.v….
3GSolar được thiết kế năm 2003 bởi Bác sĩ Jonathan Goldstein; ông là chủ tịch công ty và khoa học
gia chính. Bs Goldstein là một chuyên viên tầm cỡ
quốc tế và là nhà tư vấn chuyên về batteries, fuel
cells, biến đổi năng lượng v.v… Ông có 38 bằng
sáng chế được Hoa Kỳ công nhận, đã viết hơn 30
bài nghiên cứu khoa học giá trị.
MÁY ẢNH CHẨN BỆNH TÍ HON
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Nhờ một kỹ thuật đặc biệt và độc nhất này, bệnh
nhân nuốt một máy ảnh tí hon, nhỏ bằng một viên
thuốc bổ vào trong bụng, không đau đớn, không cần
gây mê và thọc ống soi từ hậu môn đi lên suốt ruột
già, bao tử v.v.. như trước kia. Máy ảnh này sẽ chụp
hình từ cuống họng, bao tử xuống đến ruột già. Nhờ
các hình mà máy ảnh tí hon này chụp được, các bác
sĩ có thể chẩn đoán, biết được các bệnh đường tiêu
hóa của bệnh nhân.….
Máy
ảnh
PillCam
(PillCam Capsule Endoscopy) được bác sĩ
Gabi Iddan, người Israel
sáng chế năm 1998.
Ông và đồng nghiệp là
BS Gavriel Meron đã thành lập một công ty tổ hợp
Given Imaging Ltd có trụ sở, phòng thí nghiệm và
các cơ xưởng chế tạo tại Yokneam, Israel. Với kỹ
thuật tân kỳ như vậy, máy ảnh PillCam đã tạo thành
một cuộc cách mạng về chẩn đoán bệnh đường tiêu
hóa hoàn toàn mới gọi là “capsule endoscopy”. PillCam trở thành tiêu chuẩn vàng cho ngành chụp hình
đường ruột.
Năm 2013, Covidien PLC - một công ty sản xuất
và cung cấp dụng cụ y khoa cho toàn thế giới trụ sở
ỡ Ái Nhĩ Lan - đã mua lại với giá 860 triệu Mỹ Kim.
Covidien PLC sau này năm 2015 đã bán lại cho một
công ty Ái Nhĩ Lan khác là Medtronic PLC, công ty
đứng đầu thế giới về phục vụ và kỹ thuật y khoa.
Từ năm 2001 khi chiếc máy ảnh tí hon PillCam
chính thức được sử dụng, hàng triệu bệnh nhân trên
khắp thế giới đã được hưởng lợi ích nhờ kỹ thuật
tuyệt vời này.
MÁY TỒN TRỮ DỮ KIỆN VÀ CHUYỂN ĐỔI
“FLASH DRIVE”
Máy tồn trữ “Flash drive” là một bộ phận nhỏ
bằng ngón tay có khả năng tồn trữ các dữ kiện và
chuyển sang máy khác nhờ một cơ phận liên hợp
USB ( Universal Serial Bus) gắn ở đầu.
Bộ phận tồn trữ
này do Dov Moran
sáng chế năm
1989 và dùng để
nối với máy vi tính
cá nhân. Ông là
sáng lập viên công ty M-System Ltd tại Kfar Saba,
Israel. Sau khi hoàn thành và đăng ký, máy được
đưa vào thị trường năm 1995 dưới tên DishOnChip.
Sản phẩm đầu tiên của M-System được tung ra thị
trường vào tháng 9 năm 2000 dưới tên DishOnKey.
Công ty đã được hãng sản xuất tổ hợp Hoa Kỳ và
Israel SanDish mua với giá 1,5 tỷ Mỹ Kim năm 2006.
Từ đó đến nay, hàng tỷ bộ phận tồn trữ tí hon
này được sản xuất và tung đi khắp thế giới.
CÁCH TRỊ LIỆU TUYỆT VỜI BỆNH TRỨNG CÁ
Trứng cá là một bệnh đã làm hàng ngàn cô cậu
mới lớn phải bực mình và buồn phiền không ít. Đây
là bệnh ngoài da do tác dụng của một loại kích thích
tố của hạch mồ hôi nằm dưới da làm nghẹt lỗ thông

và tạo thành những cục khô đen rồi xưng tấy thành
nhọt ở da. Chừng 85% giới trẻ tuổi từ 12 đến 24
mắc phải bệnh này. Không là bệnh nguy hiểm,
nhưng nó cũng làm bệnh nhân bực mình khó chịu
không ít. Tuy nhiên, trứng cá kinh niên, nếu bị nhiễm
trùng nặng có thể làm mặt người bệnh trở nên sần
sùi xấu xí …
Cách trị liệu thần sầu này do BS bì phu Yoram
Harth, người Israel khám phá ra năm 1998. Ông là
đồng sáng lập công ty CureLight Medical Ltd of
Hefa, Israel. Ông đã phát triển hệ thống quang trị
(phototherapy) ClearLight, tạo một tia sáng (narrowband blue-violet light) cực mạnh, giết chết vi trùng
gây ra trứng cá mà không làm nguy hại các tế bào
da chung quanh.
Năm 2002, ClearLight đã được cơ quan FDA
(Food and Drug Administration) của Hoa Kỳ cho
phép dùng để điều trị các loại trứng cá từ bình
thường đến nặng. So sánh với những cách điều trị
trứng cá khác, đây là phương cách duy nhất mang
lại kết quả rất cao. Bệnh nhân có thể điều trị ngay tại
phòng mạch bác sĩ, không đau, lại không bị cản trở
sinh hoạt hoặc việc làm thường ngày.
HÊ THỐNG DẪN THỦY NHẬP ĐIỀN TUYỆT
HẢO
Diện tích Israel 65% là sa mạc nên nhà nông và
các nhà khoa học phải làm việc rất khôn khéo để
cho ngành canh nông đạt hiệu quả tốt nhất. Hệ
thống “Dẫn Thủy Nhập Điền” đầu tiên trên thế giới
được sáng chế năm 1960 tại Kibbutz Hatzerim gần
Beersheba bởi một kỹ sư người Israel tên Simcha
Blass. Ông đẵ sáng chế ra một cái máy có thể điều
khiển thả nước ra nhiều ít theo ý mình để thích hợp
với lúa mùa, không phung phí nước.
Năm 1972, công ty kỹ thuật nước Netafim Ltd tại
Tel Aviv đã thâu dụng ông Rafi Mehudar làm nhân
viên, một nhà sáng chế người Israel đã từng đoạt
giải, để phát triển hệ thống dẫn thủy. Ông đã làm ra
được hơn 50 sản phẩm và đoạt hơn 400 bằng sáng
chế về phát triển kỹ thuật.
Khi được thâu dụng bởi công ty Netafirm, Mehudar chỉ có 3 nhân viên cùng làm việc. Bây giờ công
ty có hơn 4000 nhân công với 13 cơ xưởng trên 150
quốc gia. Như vậy họ đã nuôi ăn cho gần 3 triệu dân
hàng năm.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Times
of Israel vào tháng 4 năm 2015, Mehudar cho biết:
“Netafirm đã bán trên 150 tỷ máy dẫn thủy, làm giảm
lượng nước dùng xuống 90%, giúp nông dân dùng ít
nước mà kết quả lại hữu hiêu cao hơn.”
Sản phẩm của Netafirm đã được bán trên khắp
thế giới, tạo ảnh hưởng lớn nhất nơi những nước
đang phát triển đang có nhiều kế hoạch và chương
trình như ở Phi Châu và Á Châu. Theo Mehudar,
“Chỉ nguyên ở Ấn Độ, công ty đã có hơn 250,000
khách hàng, hầu hết là những tiểu nông gia kiếm ăn
thêm ở những mảnh đất của họ nhờ ở chỗ không
phải dùng nhiều nước tốn tiền” (ibid).
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MICROPROCESSOR, BỘ ÓC TUYỆT VỜI CỦA
MÁY VI TÍNH.
Intel Corporation là một semiconductor chip maker lớn thứ hai trên thế giới. Máy vi tính 8088 microprocessor, “bộ óc” của máy vi tính cá nhân đầu tiên,
đã được sáng chế tại phòng thí nghiệm Haifa bởi
những kỹ sư Israel vào tháng 7 năm 1979.
Khi Intel thiết lập
những cơ sưởng ở
Haifa vào năm 1974
thì chỉ có 5 nhân viên.
Ngày nay Intel thu
dụng 10,000 nhân
công ở 5 thị trấn tại Israel, gián tiếp yểm trợ việc làm
cho 30,000 người trong những cơ sở kinh doanh
khác trên toàn nước.
VÀI LỜI CUỐI
Đó chỉ là những thí dụ nhỏ trong số nhiều thành
công lẫy lừng đáng khích lệ của Israel đã góp phần
giúp cho đời sống người dân trên khắp thế giới
được sung túc và văn minh.
Hình như có một cái gì rất đặc biệt nơi người
Israel và dân Do Thái nói chung, những người đã
giữ một nhiệm vụ quan trọng trên thế giới, được biết
là “Dân Chúa Chọn”. Nhưng cũng bị dư luận kết án
là “Dân giết Chúa”. Một điều cần suy nghĩ.
NTC
Fleming Island, Florida
Oct 4, 2018

BỒI HỒI NHÌN LẠI TUỔI THƠ
Tặng các bạn thân Xóm Bàu, Bình Khê, Bình Định

Bồi hồi nhìn lại tuổi thơ tôi
Thuở ấy tôi lên tám tuổi đời (1)
Ra ruộng hái rau về nuôi thỏ
Lên gò nhặt củi về thổi cơm
Tôi nhớ những chiều có mưa giông
Củi, rau ướt nặng quằn trên lưng
Sấm sét đinh tai, chói lòa mắt
Mấy đứa kinh hoàng, lạnh rét run
Tôi lớn lên giữa tiếng đạn bom (2)
Mì đen xắt lát trộn với cơm (3)
Muối ớt cay sè tràn nước mắt
Canh rau ngoài dậu lùa miếng cơm
Chín năm kháng chiến dài thật dài
Giả như đất nước không chia hai
Tôi thành trai cày trên đất chết
Không mong thấy được chút tương lai

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 Kỷ Hợi 2019 vào
mùng 1 Tết Nguyên Đán (tức February 52019). Để cho việc layout được chu đáo, kỹ
lưỡng, yêu cầu quý anh chị chuẩn bị bài vở ngay
từ bây giờ và gởi về Tòa Soạn trước ngày December 15 - 2018.
Bài vở xin đánh vào MS Word và gởi email, nếu
viết Việt Ngữ dùng chương trình VNI, VPS hay
Unicode đều được.
Điện Chỉ Tòa Soạn:

tmtran1132@embarqmail.com
Trân trọng,
Tung M. Tran, MD

Bồi hồi nhìn lại tuổi thơ tôi
Mới đó 70 năm qua rồi
Trẻ thơ còn còng lưng quảy củi
Dân quê nghèo khó đời tiếp đời.
Nguyễn Trác Hiếu

Florida, ngày 23 tháng 9 năm 2018

______________________________
(1) Chín năm kháng chiến, tôi lớn lên ở quê nội Bình Khê,
trẻ con 7-8 tuổi đã phải giúp cha mẹ, hái rau, mót củi, tát
nước, nhổ cỏ ruộng, bắt cá, chăn bò...
(2) Quân Pháp thường xuyên tấn công bằng càn quét và
oanh tạc bắn giết dân lành trong vùng Việt Minh chiếm
đóng. Nhà tan, cửa nát, chết chóc thảm thê hầu như ngày
một.
(3) Lúa bị Việt Minh thu thuế vét sạch, dân phải ăn độn với
khoai mì, khoai lang, bắp...
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(tiếp theo trang 3)

Gainesville Oct 3-2018
Thân gửi Cô DS Chủ tịch & Ban Chấp Hành
Cộng Đồng VN-TT-FL
@ Vấn

đề: Xây dựng Trung tâm Văn HóaGiáo Dục- Y Tế VN ở Orlando

namese language in the first millenium CE “. Có lẽ
cũng có các Nha, Dược sĩ hội nhà tham dự nhưng
người viết không nhận ra?
Nhìn chung Đại Hội Quốc tế Y Nha Duợc sĩ Việt
Nam Tự Do năm nay có sự tham gia của ba thế hệ
già, trung niên, trẻ nhưng số các bạn trẻ tham gia
còn quá ít.
Rất mong các bạn thuộc thế hệ trẻ Y Nha Dược
sĩ Việt Nam Tự Do sẽ hy sinh, tích cực hơn nữa
đứng ra nhận vai trò lãnh đạo thay thế hệ đàn Anh
đàn Chị để duy trì truyền thống Y Nha Dược Việt
Nam Tự Do vì e rằng chỉ 1, 2 kỳ Đại Hội tới là sẽ
không còn thấy bóng dáng của các đàn Anh, đàn
Chị thuộc thế hệ già đâu nữa!
Mong lắm thay!
Nguyễn Quyền Quới
Mời quý bạn vào link dưới đây để đọc
BẢN TIN XUÂN HẠ 2018 đã xuất bản:
http://ynd-fl.org/summer2018.pdf

Bây giờ là 5 giờ sáng, cả đêm tôi thao thức không
ngủ được vì ý nghĩ NÊN hay KHÔNG nên góp ý với quí vị
về Vấn đề quan trọng, rất khó khăn nêu trên.
Như Cô DS Chủ tịch Minh Ngọc đã biết rõ: tháng 6
năm 2004 với tư cách là Chủ tịch BCH Cộng Đồng VN
Tiểu bang Florida tôi đã huớng dẫn một phái đoàn CDVN gần 30 người lên gặp Thống Đốc Florida Jeb Bush
(có quí Ông Nguyễn văn Thuyết, Nguyễn hữu Cang, KS
Nguyễn Dỏi, Huỳnh Thanh Nhơn, Bà Đồng Thanh
Ingalls...) với 2 yêu cầu:
1- Xin Công nhận lá cờ VNCH là biểu tượng duy nhất
của người VN tại TB Florida
Đã được Thống Đốc Jeb Bush ký thuận vào tháng 11
-2004.
2- Xin yểm trợ kế hoạch xây dựng Trung tâm Văn
Hóa- Giáo dục-Y tế VN Orlando.
Thống đốc Jeb Bush đã ra lệnh cho các Trưởng
Phòng liên hệ với tôi qua điện thoại, văn thư... để tìm
hiểu và yểm trợ kế hoạch của chúng tôi.
Từ 6-2004 cho tới ngày hôm nay, qua nhiều nhiệm kỳ
BCH Tiểu bang (Đồng Thanh Ingalls Lưu văn Tươi,
Nguyễn văn Thuyết) kế hoạch trên KHÔNG được đưa
vào chương trình, vì nhiều lý do, tôi xin miễn liệt kê ra
đây để làm mất thời giờ của quí vị.
Sau đây tôi xin đi thẳng vào vấn đề và thực tế nhận
xét, đưa tới các đề nghị sau đó, tới BCH-CD-VN TTFlorida để quí vị tùy nghi.
I- Kế hoạch dài hạn: đề cử ít nhất một đại diện gia
nhập International Rotary Club Orange County, trụ sở
hiện tại là Woman Club Orlando
Lý do: Rotary Club là nơi hội tụ của nhiều nhân vật có
thế lực, ảnh huởng về
sinh hoạt cộng đồng nói chung ở Orlando.
Club này có thể giúp chúng ta nhiều trong kế hoạch
Xây dựng Trung tâm VN.
Tôi là hôi viên hoạt động của International Rotary
Club Gilchrist County FL từ 1985 .Tôi biết chắc Rotary
Club Orlando sẽ giúp đỡ CD-VN-FL khi có lời yên cầu
của một Hội viên trong Club.
II- Sliding Fee Medical Clinic:
Quí vị phải vào kế hoạch Cấp Kỳ tạo dựng Clinic loại
này để:
1- Chứng tỏ thiện chí phục vụ bệnh nhân mọi sắc tộc,
chứ không dành riêng cho CD-VN thôi.
Đây là điểm son quan trọng để chúng ta lấy đó tạo sự
tin tưởng và cảm tình của chính quyền Quận, Vùng, Tiểu
bang rất cần thiết để sau này họ sẽ giúp đỡ chúng ta về
nhiều việc .
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2- Sliding Fee Clinic sẽ mang lại nguồn tài chánh cần
thiết để trả nợ khi chúng ta mua đất, trụ sở mới sau này.
Tôi sẽ trình bầy về Sliding Fee Clinic khi có dịp trên
căn bản Phải Được sự đóng góp về nhân sự của các bạn
trẻ Y Nha Dược sĩ.
Yếu tố này, tôi đã nhìn thấy: DS Minh Ngọc hiện
đang được các bạn trẻ tích cực tiếp tay.
III- BCH-CD-VN Trung tâm Florida phải tiến hành
NGAY:
A- Xin gặp Governor Rick Scott để trình bầy kế hoạch
và xin yểm trợ tổng quát như:
1- Cấp cho CD-VN-TT Florida một trụ sở để làm Sliding Fee Clinic.
GHI CHÚ: Chỉ xin làm Sliding Fee Clinic thôi, không
bàn tới kế hoạch văn hóa, giáo dục vì đây không phải là
vấn đề nhậy cảm, tối ưu.
Governor Rick Scott sắp mãn nhiệm, đang tranh cử
gay go để thay thế Mr. Bill Nelson
Tôi chắc Governor Rick Scott sẽ giúp CD-VN vì nhu
cầu cần phiếu của Ông ..
B- Xin gặp Mayor của Orange County để trình bầy
nhu cầu đúng như đã làm với Gov Rick Scott.
C- Gặp đại diện Medicaid Program vùng# 8(?) để họ
sẵn sàng chuyển bệnh nhân mọi loại cho Sliding Fee Clinic.
D- Thành lập gấp một Ủy ban Xây Dựng Trung tâm
VN, có sự hiện diện của Tôn giáo, Hội đoàn... để cùng ký
tên vào Thỉnh Nguyện thư gửi Gov Rick Scott.
IV- Triệu tập một phiên họp khoáng đại để thảo luận
về kế hoạch, địa điểm cho Trung Tâm VN tương lai .
Ghi chú cá nhân: Miếng đất 5 mẫu tây của Cộng đồng
hiện có KHÔNG thể dùng làm Trung tâm VN được vì
nhiều khó khăn khi đưa tới vụ Hearing xin giấy phép xây
cất.
Tôi sẽ trình bầy khi dự phiên họp khoáng đại.
Tóm lại,
Tôi xin Chúc Mừng Cô DS Chủ tịch và BCH đã thành
công trong bữa tiệc gây quĩ và nhất là đã được sự hợp
tác của các bạn trẻ mọi giới.
Xây Dưng Trung tâm VN- Orlando muốn thực hiện
được , sẽ phải trải qua nhiều cố gắng, vượt qua nhiều thử
thách gay go.
Xon Ơn Trên giúp đỡ BCH.
Thân chào Đoàn Kết
Nguyễn Đức An

SANG PHÒNG MẠCH
ĐỊA ĐIỂM TỐT:
ALTAMONTE SPRINGS, SEMINOLE
COUNTY

499 N. SR 434, SUITE 1011,
ALTAMONTE SPRINGS, FL 32714
Liên Lạc:
(407) 788-8118 OR 321-356-5537

Cụ Diễn, chuyên gia Tử Vi Đẩu Số ở Saigon, nói:
Tôi có sao Thiên Di chiếu mệnh, nên phải di chuyển
dài dài, liên miên là chuyện không thể tránh được
trong cuộc đời mình. Tôi sinh ra trong Biệt Thự
Bạch Mã của Ông Bà Nội, ở Ngõ Quỳnh. Bạch Mai
Biệt thự to đẹp, kiến trúc kiểu cổ La Mã, với vườn
rộng đằng trước trồng đủ thứ hoa, cây ăn trái như
soài, ổi, nhãn, khế... Sau nhà, là chiếc ao vĩ đại thả
sen, nuôi cá. Vĩ đại tới mức đứng ở bên này, nhìn
thấy bờ phía kia lờ mờ sương khói. Ao này, hàng
năm Ông Bà Nội cho tát nước lấy cá, được hằng hà
sa số cá đủ loại. Nơi vườn trước, đây là nơi anh em
chúng tôi "cắm trại”, trèo cây, ăn tươi nuốt sống trái
cây vừa chín tới. Và ao sau, là cái hồ tắm thiên
nhiên để chúng tôi tập bơi, trốn cái nắng Hà Nội
mùa Hè. Bờ ao, có cây niễng, củ ngon và bùi. Ra
khỏi Ngõ Quỳnh, đi ngược về phía đường Tầu
tránh, bên tay phải, trước Đình Đông là nhà của
Phạm đình Chương, Thai Hằng, Thái Thanh, một
tiệm tạp hóa, có bán Thuốc Lào Đức Bảo. Khi Ông
Bà Nội qui tiên, thì anh em chúng tôi di chuyển lên
Khu Nhà Diêm, đường Huyền Trân Công Chúa.
Con đường này, cắt ngang đường Đoàn Trần
Nghiệp (tên Tây là General Constant). Nhà Diêm có
các đại lộ khác bao quanh: Lê Lợi, Trần quang Khải,
Chansome... là cơ sở sản xuất diêm, kín cổng cao
tường. Nhà cửa khu này, đều to đẹp, kiểu Tây mà
gia chủ đa số là Pháp Kiều và những người VN
thuộc thành phần trí thức, khá giả. Khu này, không
có ao, hồ, nhưng có hai cái chợ nhỏ họp buổi sáng
cho tới 2-3 giờ chiều là xong. Muốn ăn trái cây, bơi
lội, chúng tôi phải đi sâu vào trong Làng Vân Hồ. Hà
Nội có 4 mùa rõ ràng. Nhưng tôi ưa nhất là mùa
Thu và Hè. Hè có nhiều trò chơi hấp dẫn, có tiếng
ve sầu ca hát rỉ rả; mùa Thu "có lá Vàng Rơi" có gió
Heo may và mây sám gợi buồn. Thời gian sống tại
đường Huyền Trân Công Chúa, cũng là lúc Ông Cụ
tôi (công chức Bộ Canh Nông và sinh viên Luật
Khoa cùng lớp với sinh viên Vũ quốc Thông, em GS
Vũ quốc Thúc ), và chúng tôi đi học tại Tiểu học
Trường Hàng Kèn. Đi bộ tới trường là cái thú của
chúng tôi, vừa nghe ve sầu gọi Hè, vừa nhặt trái
sấu chín rụng ven đường.
Năm 1946, Toàn quốc kháng chiến chống Pháp,
Ông Cụ tôi được Mặt Trận khẩn cấp điều động lên
Xuân Mai Vĩnh Phúc Yên làm Thẩm Phán (Ông
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Tòa) cho Mặt Trận. Khẩn cấp tới mức, Ông không
kịp về nhà đón chúng tôi đi cùng, khiến chúng tôiphải
sống nhờ vào sự đùm bọc của các Bà Cô ruột, ở Hà
Nội, rồi khi chiến tranh trở nên khốc liệt, chúng tôi
theo Cô đi bộ xuống Tương Mai, Hoàng Mai, về quê
ngoại Nam Đinh, rồi quê nội Hưng Yên, chỉ trở về Hà
Nội, khi Việt Minh thất bại và quân Pháp làm chủ tình
hình an ninh. Căn nhà đường Huyền Trân Công
Chúa đã cháy rụi, chúng tôi tạm ở số 13 đường
Đoàn Trần Nghiệp, và đi học trường Hàng Kèn, rồi
Nguyễn Trãi. Đây là thời gian có thể gọi là "rực rỡ"
nhất của anh em chúng tôi. Mùa Hè, chúng tôi đi bơi
ở Ấu Trĩ Viên, ăn bò khô, uống nước gạo, hoặc kem
Cẩm Bình ở Phố Huế. Xa hơn chúng tôi lên Nghi
Tàm, Quảng Bá tắm mát. Và dĩ nhiên rủ nhau đi trèo
me, trèo sấu chung quanh Kho Tòa Án Hà Nội. Dư
giả thì rủ nhau "nhẩy" Tầu Điện vào Hà Đông, xuống
Chợ Mơ Bạch Mai. Rồi Núi Nùng, Sông Nhị, Năm
Cửa Ô, Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Hồ Hoàn
Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Ga Hàng Cỏ, Nhà Đấu Xảo,
Sinh Viên Đại Học Xá Bạch Mai, Nhà Hát Lớn, Rạp
Chiếu bóng Olympia, và Vườn Bách Thảo Hà Nội.
Mùa Thu, Hồ Gươm và Bách Thảo Hà Nội thật đẹp
và nên thơ. Chúng tôi di chuyển về số nhà 80 Phố
Huế (trước cửa Chợ Hôm). Những buổi chiều cuối
Thu, khi nắng vàng thoi thóp, và mây xám đã nổi trôi
đó đây, tôi thuờng đừng trên lầu, nhìn xuống Chợ
Hôm và nghe tiếng chuông leng keng của tầu điện,
nhìn chiếc cần câu xẹt lửa lên xuống khi tàu điện
ngưng chạy... Lá vàng rụng rơi, và gió heo may tới,
báo hiệu mùa Thu Hà Hội sắp tàn mang theo những
mộng đẹp của tuổi thơ Hà Nội chúng tôi về Miền
Quá Khứ xa xôi. Khu Nhà Điêm vắng , chợ đuổi đã
tàn và hàng me, hàng sấu đang từ từ đi vào giấc ngủ
Đông Xuân không xa. Chúng tôi thuờng thơ thẩn
quanh Chợ Hôm, Chợ Mơ, Chợ Đồng Xuân, Năm
Cửa Ô để kịp thời ghi nhận lại, giữ kín lấy bầu trời
Thu Hà Nội trong tâm khảm mình. Đôi khi, đứng ghé
trước nhà nhạc sĩ Hoàng Trọng, cạnh Chợ Hôm, để
nghe tiếng đàn Phong Cầm của Ông và ca sĩ Thúy
Nga, nào Tango Khúc Chia Ly, nào Nụ Hôn Nồng
Cháy (Baiser de Feu) mà bồi hồi trong lòng trước
cảnh Thu đi khi lá vàng rơi. Rồi Nùa Đông Hà Nội tới
với mưa phùn gió bấc, với con tầu điện xưa mịt mờ
trong gió sớm, mưa chiều, đưa chúng tôi tới Tháp
Hòa Phong (bờ Hồ Hoàn Kiếm), nơi đây là địa điểm
bán Lạc Rang húng lìu nóng, thơm bùi của Ông Tầu
già khiếm thị.
Sao Thiên Di đã đưa đẩy tôi lìa Hà Nội mùa Thu
1954, để rồi chết điếng trong lòng khi nghe Thái
Thanh hát Thương Về Năm Cửa Ô Xưa (Thơ Tạ Tỵ,
Nhạc Y Vân). Tết Ta 1954, ở Saigon, khi nghe Thái
Thanh hát, tôi đã khóc, vì "biết bao thương nhớ cho
vừa" vì ngày về với Mua Thu Hà Nội "Ngày nào Có
Hay".
Nguyễn Đức An

CÒ TRẮNG ĐỒNG XANH
Một thuở xa xưa, quê tôi thanh bình
Có đàn cò trắng, sải cánh đồng xanh
Có lũy tre già bao quanh thôn xóm
Giặc cướp chưa về, chưa có chiến tranh
Thuở ấy đã lâu, cuộc sống yên lành
Đồng lúa chín vàng dưới ánh nắng hanh
Đàn bò về chuồng, hoàng hôn ửng đỏ
Mái tranh nhả khói, cuộc sống yên bình
Tôi yêu đàn cò in hình trời xanh
Yêu tầng mây trắng xây thành quanh quanh
Yêu con sông xanh êm đềm uốn khúc
Giặc cướp chưa về, chưa gây chiến tranh
Tôi khôn lớn lên quê hương thân yêu
Yêu sáo vi vu trên những cánh diều
Thích cá đồng chiên, cơm thơm lúa mới
Ngày giặc cướp về, đời sống tả tơi.
Nguyễn Trác Hiếu

Florida, đêm 25 tháng 9 năm 2018

ĐAU LÒNG MẸ QUÊ
Mẹ đau lòng mẹ sinh con
Vẹm đem lên núi lót đường vào nam
Mẹ đau nát ruột nát gan
Nắm xương không có, tro tàn cũng không
Trường Sơn trắc trở ngàn trùng
Xác con nuôi sống côn trùng núi cao
Vẹm gọi mẹ, mẹ anh hào
Đớn đau lệ mẹ tuôn trào thành sông
Con ơi, mẹ biết mẹ lầm
Vẹm tiêm nọc độc vào lòng con yêu
Ngày con đi mẹ khóc nhiều
Không mong con trẻ một chiều hồi hương
Đời mẹ chìm trong nhớ thương
Oán hờn bọn Vẹm một phường dối gian.
KD

Florida, 13 tháng 9 năm 2018

Mùa Thu Florida 2018
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TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG
PHÍA TRƯỚC

Lời tâm huyết, xin gởi về Đồng Bào tại quê nhà và Đồng Bào VN tị nạn
CS khắp nơi trên thế giới. Xin những Vị còn trăn trở với Việt Nam chuyển
những lời bi thương này đến bằng hữu thân quen của Quí Vị.
Tác giả chân thành biết ơn.

Trên quê hương mình Anh thấy gì không ?
Bản Giốc, Nam Quan, cộng Tàu cắm mốc
Đà Nẵng, Tây Nguyên chúng xây riêng cổng
Dân Việt Nam không được phép đến gần !
*
Trên quê hương mình Chị thấy gì không ?
Lúa chết khô, sông Đồng Nai cạn kiệt
Biển trúng độc và cá tôm đã chết
Người Việt Nam đang chầm chậm chết theo !!!.....
*
Trên quê hương mình Em thấy gì không ?
Hoàng Sa của ta, Tàu xây công thự
Dân chống Tàu thì luật rừng, đảng xử
Tàu giết dân mình, đảng vẫn anh - em!!!
*
Trên quê hương mình Rừng thấy gì không ?
Nhìn rõ nhé, biết bao điều nghịch lý
Cắt đất cống Tàu, đảng cười: "nhất trí !"
Nhưng cướp dân từng thửa ruộng miếng vườn !!!
*
Trên quê hương mình Núi thấy gì không ?
Nước Việt Nam sắp do Tàu cai trị
Hội nghị Thành Đô âm thầm đảng ký
Xô dân vào đời nô lệ Tàu ô ...
*
Trên quê hương mình Biển thấy gì không ?
Họa diệt chủng đang chờ ngoài ngưỡng cửa
Dân tộc Việt Nam sẽ không còn nữa
Mà chỉ còn bày Hán hóa ngẩn ngơ !
*
Trên quê mình Sỏi Đá thấy gì không ?
Dân đứng biểu tình cô đơn từng nhóm
Đảng sai côn đồ, công an đến tóm
Roi điện, dùi cui chúng đập dã man
*
Nhưng nếu đứng lên khắp xóm khắp làng
Cùng thét lớn đồng lòng trừ bạo ngược
Thì súng đạn nào xô ta ngã được ???
Mà đảng sẽ thành cát bụi ngay thôi !!!
*
Hỡi Việt Nam, mau đứng dậy làm người
BỞI QÙY THẾ, TA SẼ THÀNH NÔ LỆ !!!
Dân tộc ta sẽ trong tay đồ tể
Non sông ta thành tỉnh huyện của Tàu !!!
*
Con cháu ta sẽ là ngựa là trâu
Sẽ oán hận vì ta làm mất nước !
TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC:
Hoặc nhục hèn, hoặc mãi mãi vinh quang !!!
*
Dũng cảm lên nào dân tộc Việt Nam
VÌ MẤT GIANG SƠN LÀ TA MẤT CẢ !!!
Cuộc cách mạng này, máu xương là giá
Mau, dậy đòi đời, lấy lại quê hương...!!!
Ngô Minh Hằng

LỜI NGƯỜI ĐI TRƯỚC
Đọc thơ Ngô Minh Hằng nghe lòng quặn thắt,
Nước non mình trong thảm họa diệt vong,
Cỏ cây, biển rừng còn nghe lời hờn uất,
Đất trời rồng tiên rồi sẽ mất trong lịch sử thế gian.
Ta vẫn nghĩ tuổi thu không nặng buồn tâm não,
Tìm tịnh an trong bước cuối cuộc đời,
Nhưng làm sao quên được hờn vong quốc,
Vẫn mỏi mòn trông đất nước vùng lên.
Quê hương hỡi, ngày xưa rền lời quốc tổ,
Biển máu, núi xương tạo hồn đất mẹ quê cha,
Giờ mong mỏi hậu sinh đầy nhiệt huyết,
Cởi cùm gông, giữ xứ Việt ngàn năm.
Lý Thường Kiệt bảo đất Nam là của người Nam,
Dân Hồng Lạc và vua Nam ngự trị,
Diên Hồng bô lão một lòng quyết chiến,
Ta người Nam, nguyện giữ truyền thống anh hào.
Biển buồn xác cá ngập bờ cát trắng,
Rừng trụi cây, nước lũ cuốn quê hương,
Bao thảm trạng sau ngày ngưng chinh chiến,
Đất nước mình rồi sẽ về đâu?
Hoàng Trường Sa ngùi nhìn về quê cũ,
Nghẹn ngào sầu dưới gót kẻ xâm lăng,
Biên thùy đâu ai người gìn giữ,

Nợ máu xương của người dựng nước ai gánh gồng?

Nhìn xứ quê tủi giống dòng Hồng Lạc,
Tuồi trẻ ơi, đừng đồi trụy xa hoa,
Văn hóa còn, ta còn đất nước,
Tiếng Việt còn, biên thuỳ đứng hiên ngang.
Ta sức tàn qua bao mùa chinh chiến,
Người còn đầy phong nhụy tuồi đôi mươi,
Xin thức tỉnh giấc xa hoa phù phiếm,
Đất nước nầy cần tâm dũng, trí thanh.
Lời thiết tha gởi tình người xứ Việt,
Nơi quê nhà hay bốn bể năm châu,
Xương máu nầy có trong ta vì tình đất nước,

Đất nước ngửa nghiêng, ta dâng xương máu trí tâm.

Lời sông núi bao nghìn năm vẫn sống,
Tình người Nam còn khí huyết hùng anh,
Ta đứng lên đáp lời đất mẹ, núi cha,
Đang hoài vọng cờ vàng bay phất phới.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
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ca vượt thời gian của ca sĩ Thái Thanh và sau nầy
với ca sĩ Ngọc Hạ:
"Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng

Tại các quốc gia thuộc Bắc Bán Cầu mùa Thu
năm nay 2018 bắt đầu vào ngày thứ Bảy 22 tháng
9 . Người Mỹ còn gọi Autumn là Fall vì mùa Thu là
mùa lá vàng rơi rụng từ những cây già nua cằn cổi
vào giữa tháng Chín đến tháng Mười Một.
Các nước Âu Mỹ xem mùa Thu là thời gian thu
hoạch, gặt hái (harvest time) những hoa màu đã
chín. Văn hoá phương Tây nhân cách hóa mùa Thu
như cô gái đẹp, sung túc mình đeo đầy những trái
cây, rau, hạt
Mùa Thu ở Mỹ có ngày lể
Tạ Ơn, và tục lệ Halloween với trái Bí (Pumpkin)
và Táo (apple). Việt Nam
ta có "Tết Trung Thu"
Mùa Thu có gió heo may
se lạnh, có mưa phùn, có
lá vàng rơi.. .
Trong bốn mùa Xuân Hạ
Thu Đông mùa Thu có lẽ
là mùa gợi nhiều cảm
hứng sáng tác cho các
văn nhân thi sĩ Việt Nam
nhất. Các nhạc sĩ nổi
tiếng đều có những nhạc
phẩm về Thu :
Phạm Trọng Cầu : Mùa thu không trở lại, Mưa
Paris thu Paris,
Hoàng Trọng: Ngàn thu áo tím
Phạm Duy: Thu ca, Tình ca mùa thu, Thu chiến
trường, Mùa thu chết, Nước mắt mùa thu, Mùa thu
Paris.
Trịnh Công Sơn: Nhìn những mùa thu đi, Nhớ
mùa thu Hà Nội
Lưu Trọng Lư nức nở trong "Tiếng Thu"
"Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô? "
Trong chúng ta ai đã không từng say mê "Con
thuyền không bến" của Đặng Thế Phong qua tiếng

Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng"
Và "Giọt mưa Thu" cũng của Đặng Thế Phong.
Được biết ông đã sáng tác bài nầy vào cuối đời lúc
ông nằm trên giuờng bệnh năm 1942:
"Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u sầu mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ
Trong mưa thu ai khóc ai than hờ..."
Phạm Duy lãng mạn với "Mùa Thu chết"
"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
.....
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho!
Em nhớ cho...."
Nhạc sĩ tiền chiến Văn Cao đã sáng tác nhạc
phẩm đầu tay "Buồn tàn Thu" lúc ông 16 tuổi:
"Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng ......
...Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng"
Đoàn Chuẩn được gọi là "nhạc sĩ của mùa Thu" với
những tình khúc nổi tiếng về Thu
"Ánh trăng mùa Thu", "Thu quyến rũ", v.v…
Trong trại tị nạn Indonesia vào một đêm thanh vắng
tiếng hát của một ca sĩ chuyên nghiệp vượt biên đến
trại tị nạn vang lên qua cái loa phóng thanh đặt trên
thân cây dừa giúp vui cho đồng bào tị nạn ở trại,
trong đó có người viết bài nầy, bài ca "Lá đổ muôn
chiều" của Đoàn Chuần:
"..Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về ...
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
Phải chăng là nước mắt người đi
.....Lá thu còn lại đôi ba cánh
Đành lòng cho nước cuốn hoa trôi."
Bài hát tiếng ca thật hay nhưng cũng thật buồn
đối với người tị nạn xa nhà nằm trên đảo chờ ngày
đi định cư!
Nhiều khán, thính giả Việt Nam cũng một thời
say mê nhạc phẩm "Mùa thu lá bay" một bài hát
trong bộ phim "Thái Vân Phi" (Cai Yun Fei) tên tiếng
Anh là "The young ones " của Đài Loan với tiếng hát
nức nở của ca sĩ Đặng Lệ Quân (Đài Loan) và ca sĩ
Kim Anh (Việt Nam):
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"Một ngày sống bên em sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi..."

lứa tuổi dễ bị Cúm là trẻ em và người lớn tuổi. Từ
giữa tháng Chín thiên hạ đã nhắc nhở nhau đi chích
ngừa Cúm. Các siêu thị, dược phòng cũng đã bắt
đầu dựng bảng "Flu shot here". Chích ngừa Cúm
thường bắt đầu khoảng cuối tháng 9. Cũng cần chú
ý nếu ai đã bị dị ứng với trứng, chất gelatin có trong
thuốc chủng Cúm hoặc từng bị hội chứng Guillain
Barre (Guillain Barré syndrome) thì không nên chích
ngừa Cúm.
Bỏ qua những tiêu cực, mùa Thu vẫn là mùa
của tình yêu, lãng mạn, của văn, thi sĩ

Một mùa Thu xa quê hương lần nữa lại đến với
những kỉ niệm xa quá thời học trò. Không biết đến
bao giờ mới được nghe lại những bài tình ca lãng
mạn về Thu ngay tại quê hương xứ Việt trong không
khí thật sự thanh bình tự do !
Nam Hàn cũng đã nổi sóng với bộ phim drama
"Autumn in my heart" được trình chiếu năm 2000
trên TV từ tháng 9 đến tháng 11.
Âu Mỹ thì sao với mùa Thu? Xem bài thơ lãng
mạn của Andrea Dietrich, thi sĩ tiểu bang Utah:
"Fall in Love"
Feeling enraptured, Autumn dances in the
wind, then undresses.
As bright robes fall to the ground, her passion paints the twilight skies.
Like a nymph, she beckons, tossing her fiery
auburn tresses.
Longingly she sighs - September’s bliss lingering in her eyes......"
Những tiểu bang miền Bắc có cái đẹp về sự thay
đổi của bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Màu sắc của lá
thay đổi khác nhau tùy theo mùa, rất rỏ rệt. Miền
Nam ít rỏ nét hơn. Lúc còn đi học ở tiểu bang Pennsylvania người viết bài nầy đã có dịp nghe "lá thu
kêu xào xạc" và nhìn lá vàng rơi mỗi mùa Thu tuy
không thấy" con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng
khô".
Mùa Thu với tiết Thu dịu mát, lá vàng rơi, mưa
phùn... dễ tạo những cảm hứng sáng tác, nhưng bên
cạnh đó mùa Thu cũng mang đến những cái lo âu,
phiền muộn. Đối với Việt Nam, nhất là các tỉnh miền
Trung và Trung Nam từ Quãng Bình đến Ninh Thuận
các cơn lũ lụt, nhiều năm với sức tàn phá dử dội
thường xảy ra từ tháng 9 đến tháng 12.
Đối với một số các tiểu bang miền East Coast
của nước Mỹ đứng đầu là Florida kế đến là North
Carolina mùa Thu nằm trong thời gian của các cơn
bão, cuồng phong. Bảo Florence vừa tàn phá North
Carolina với ít nhất 44 người thiệt mạng, thiệt hại vật
chất lên đến gần 45 tỉ đô la tính đến hôm nay.
Về phương diện Y học thì mùa Thu là mùa bắt
đầu của bệnh Cúm với những triệu chứng khó chịu
và những biến chứng nguy hiểm của nó nhất là ở hai

"Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng..."
Nguyễn Quyền Quới
Ngày đầu của mùa Thu
September 22-2018

Em có khi nào nhớ đến anh
Khi ngắm thuyền trôi giòng sông xanh
Khi nhìn trăng lên trên mặt biển
Đứng giữa hoàng hôn đang xuống nhanh?
Anh vẫn lắm lần nhớ đến em
Khi ngồi bãi biển ngắm triều lên
Khi nhìn mây trôi khung trời rộng
Lúc đếm sao sa bầu trời đêm
Thời gian lặng lẽ trôi qua mau
Ta vẫn âm thầm nhớ đến nhau
Ô Thước lâu rồi bay tám hướng
Ta còn ngước mặt mong mưa Ngâu.
KD

Ngày 4 tháng 10 năm 2018

12

Toàn dân nổi dậy kháng chiến chống Thực dân
Pháp. Khi đó, Ông Cụ tôi vừa làm công chức Nha
Canh Nông vừa là Sinh Viên Luật Khoa Hà Nội.
Trí thức, sinh viên, thanh niên, học sinh Hà Nội
đã đồng loạt nhập cuộc cùng Mặt Trận Việt Minh
làm bất cứ việc gì có thể làm để biểu lộ lòng yêu
nước và thù hận người Pháp thực dân.
Ông Cụ tôi theo Mặt Trận Việt Minh lên Vĩnh
Phúc Yên để gây căn cứ hậu cần sau khi bị quân
Pháp đẩy ra khỏi Hà Nội , Hải Phòng...
Khi đó, tôi mới 5-6 tuổi đã được Đoàn Thanh
Niên Giải phóng chiếu cố tận tình qua những buổi
họp Tổ thiếu nhi, sinh hoạt văn nghệ.
Tôi còn nhớ bài hát, nhưng quên tên tác giả,
Mừng Ngày Quóc Khánh 2-tháng 9, đại khái như
sau :
"Ánh Bình Minh chiếu trên
Lá cờ Đỏ Thắm, Vàng theo gió bay,
Dân nước Nam ước mơ đêm ngày
Giờ dây ta đứng trông Ngọn cờ bay trước sân"
Lá Cờ Đỏ (thắm) gắn ngôi sao Vàng là cờ CS Việt Minh
Và ngay từ những ngày đầu của thời gian Toàn
Dân Kháng Chiến Việt Minh Đã Có Sẵn kế hoạch để
nhuôm đỏ toàn dân, toàn cõi VN, chẳng cần phải
đợi tới 20-7-1954 hoặc 30-4-1975.
Mới đây, người Việt Quốc gia Hải ngoại đã cùng
khắp biểu tình để tố cáo trước dư luận Quốc Tế ý
đồ bán đứng nước VN cho Trung Cộng.
Tại Orlando, FL cô DS Nguyễn Đức Minh Ngọc
Chủ tịch Cộng đồng VN Trung tâm Florida đã tổ
chức Biểu Tình, công khai lên án CSVN đang bán
nước cho CS Tầu.
Cô đại diện cho thế hệ thứ hai, người Mỹ gốc
Việt nói lên Lòng Chung Thủy với Quê Hương VN
yêu dấu.
Đây là thế hệ trẻ với Minh Ngọc, Nông Thanh
Nhung, Heidi Trần, Nguyễn Tâm, vv… đã hội nhập
100% với quê hương mới, thành công nhưng vẫn
giữ được Lòng Trắc Ẩn sâu xa với Quê Cha Đất Tổ.
Đây là điểm son, mà chúng tôi ghi nhận, ngưỡng
mộ.
Bên cạnh là những Đỗ văn Hội, Nguyễn quyền
Tài, Nguyễn quyền Quới, Nguyễn Cầm, Nguyễn Dỏi
của Thế Hệ một VN-di tản, từ lâu, vẫn là những Đầu
Tầu, những ngọn đèn mở đường để hy vọng chiếu
sáng trở lại một Quê Hương VN đã bị Bóng Tối Tà
Ngụy CS bủa vây tứ phía.
Như thế, Quốc Khánh của CS-VN ngày 2 tháng
9, là Ngày Đại Tang của Cả Nước VN.
Nguyễn Đức An

(Tặng Đào Thanh Hòa)

Hai tháng trước anh về quê nội
Đền Quang Trung vắng khách thập phương
Bước chân anh dẫm lại con đường
Tuổi ấu thơ chợ đêm Kiên Mỹ
Em đã biết Phú Phong chưa nhỉ,
Ngày đạn bom em sống ở đâu?
Có lẽ em chưa đến địa cầu
Còn tung tăng hành tinh nào khác!
Giòng Côn giang anh thường tắm mát
Thuở học trò năm bảy bạn thân
Nước Hầm Hô anh lội bao lần
Anh lớn lên áo thô, quần cụt
Rồi tháng đông, mưa dầm, nước lụt
Anh chèo ghe lưới cá, bắt tôm
Lửa than hồng cá chiên thơm phức
Rau trong vườn nuôi anh lớn khôn
Năm mươi năm, anh xa quê nội
Dân quê anh vẫn ốm, vẫn nghèo
Vẫn mái tranh lụp xụp buồn thiu
Gà gáy trưa như lời than thở
Về Phú Phong, em đừng bỡ ngỡ
Giấc mộng vàng còn quá xa xôi
Nhìn khói lam em chớ bồi hồi
Phú Phong đó, quê anh gầy guộc.
Nguyễn Trác Hiếu

Orlando, 10 tháng 1 năm 2010

Florida
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Thương nhớ bạn Võ Quang Điển
Lời mở đầu:
Năm nay là năm thứ 50 kể từ ngày chúng ta vào
trường Y Khoa Sàigòn.
Qua diễn đàn Y Nha Khoa Sàigòn 68-75 chúng ta đã
nhắc nhau ôn nhớ biết bao kỷ niệm thân ái của những
ngày cùng học dưới mái trường Y Nha khoa Sàigòn. Thật
vui vì chúng ta có duyên là bạn học với nhau.
Nay tôi xin góp thêm một kỷ niệm, về lai lịch của "Tờ
giấy năm xưa".
Đã từ bao năm nay, tôi không có ý định nhắc lại
chuyện này, nhưng tôi nghĩ cũng đã đến … tuổi để ghi lại.
Nhân dịp họp mặt Hội Ngộ 50 năm, 2018, xin gửi bài vào
diễn đàn và dám mong các bạn đón nhận bài viết này như
món quà tặng chân tình của một người bạn học thời sinh
viên xa xưa.
Chuyện có thật, người có thật, diễn tiến xảy ra thật,
chỉ có phần đối thoại là được ghi phỏng theo ý chính của
những lời nói cách nay đã hơn 43 năm….
Câu chuyện bắt đầu vào tháng Ba năm 1975. Khi nghe
tin Phước Long thất thủ, quân Cộng sản tiến đến gần
Sàigòn, Sàigòn dồn dập nhiều đêm phải hứng chịu các đợt
hỏa tiễn pháo kích của quân Cộng sản, chứng kiến bao
thường dân bị thương được chở vào nhà thương Bình Dân,
nằm la liệt trong phòng Ngoại Chẩn, trong khu Cấp
Cứu…. tôi và người bạn nội trú cùng phòng không khỏi lo
lắng:
…. tình hình thay đổi nhanh quá, không biết lớp mình
có kịp học xong năm nay để thi ra trường hay không?
Anh bạn nêu ý kiến:
…Ông đang trách nhiệm việc giấy tờ của Hội đồng
Nội trú, ông nhắm chừng xem có thể chuẩn bị giấy chứng
nhận cho lớp mình đã học xong năm thứ sáu đặng phòng
khi có việc cần tới…biết đâu được tình hình lộn xộn quá
sức, lỡ không có thi cử gì ráo! Rồi lấy gì làm chứng?...
Tôi bàn thêm: Theo truyề n thố ng củ a Trường, tôi
được giao trách nhiệm việc giấy tờ của Hội đồng Nội trú
mà thôi…còn việc của nguyên hết lớp…để tôi nói với Ban
Đại diện lớp mình xin các Thầy làm giấy chứng nhận cho
lớp mình đã học xong năm thứ sáu…
Tôi tìm gặp bạn Võ Quang Điển đang là Phó Nội vụ
trong Ban Đại diện Y khoa VI lớp mình. Việc làm giấy
chứng nhận gấp lắm, Điển vừa nghe, đồng ý ngay, nhưng
phải chờ hỏi bạn Lê Thành Đấu, Chủ tịch Ban Đại diện Y
khoa VI.
Chúng tôi bàn nên viết giấy chứng nhận như thế nào,
ai sẽ ký, sao cho hợp lý và đúng sự thật….

Chúng tôi tính sẽ xin ý kiến Thầy Đào Hữu Anh
trước, xem Thầy nói sao.
Một buổi trưa khoảng giữa tháng Tư, chúng tôi chờ
đón Thầy khi Thầy đậu chiếc Renault ngay gần gầm Đại
giảng đường. Thầy rất vội, vừa nghe chúng tôi trình bày
vừa xách cặp rảo bước đến văn phòng của Trường:
… ngay lúc này, Truờng chưa thể làm giấy tờ gì cả…
các anh muốn làm giấy ra sao, cứ soạn thử, đưa tôi xem…
không hứa hẹn được hay không…
Hôm sau, Điển nói tôi soạn giấy chứng nhận bằng
tiếng Anh. Điển cho biết:
… đã hỏi ý kiến mấy bạn, có đề nghị nên viết bằng
tiếng Anh vì một số bạn tính đi khỏi nước…giấy tờ bằng
tiếng Anh chắc sẽ dễ được chấp nhận ở nhiều nơi hơn….
Vốn liếng tiếng Anh của tôi không đủ để viết giấy tờ
cho thật hợp thể thức hành chánh theo lối Mỹ! Nên khi
soạn xong, tôi lên lầu, đến văn phòng AMA ở trường định
để nhờ giáo sư Anh văn, ông Young, xem và sửa đổi cho
đúng cách hành văn theo lối Mỹ.
Cô nhân viên cho biết ông Young đã về Mỹ! Tôi hơi
bối rối, đang phân vân cố nhớ xem còn có thể hỏi ai được.
Hay là qua Chợ Rẫy tìm BS. Keith Arnold? …
Chợt tôi sực nhớ đến Dr. Ira Singer.
…. Năm 1974, Thầy Ngô Gia Hy cho biết tin Hội
đồng khoa Đại học Y khoa Sài Gòn sẽ tổ chức Hội thảo
Giáo dục Y khoa vào tháng Chín để thảo luận việc thay
đổi học trình. Thầy khuyến khích tất cả các lớp nên cử
người đại diện đi dự khóa Hội thảo.
Nhân dịp Bác sĩ Văn Văn Của, giáo sư môn Y tế công
cộng, giúp tài trợ chuyến đi tìm hiểu và thu thập dữ kiện
về môi sinh tại vùng cao nguyên, Ban Đại Diện Sinh viên
và Hội đồng Nội trú mau chóng phối hợp tổ chức khóa
tiền hội thảo tại trường Yersin, Đà Lạt, bắt đầu từ ngày 24
tháng Tám năm 1974, để chuẩn bị cho đại diện các lớp có
thể thu thập được thật nhiều ý kiến của sinh viên, sẵn sàng
tham dự khóa Hội thảo Giáo dục quan trọng sắp đến.
Chiều ngày 25, đang buổi thảo luận, chúng tôi ngạc
nhiên vui mừng vì thình lình thấy phái đoàn từ Sàigòn đến
thăm: thầy Đào Hữu Anh, thầy Văn Văn Của, Dr. Ira
Singer, Project Vietnam Director của American Medical
Association (AMA), Dr. Abrahamson và vài bác sĩ người
Úc, người Mỹ khác nay không còn nhớ tên.

Hình chụp tại giảng đường trường Yersin, từ bên trái:

Ngô thị Quý Linh (Đại diện SVYK II, Trưởng ban Xã hội YK II), Đỗ
Hoàng Ý (SVYK VI, Đại diện Hội đồng Nội trú), Võ Quang Điển (SVYK VI, Phó
Nội vụ Ban Đại Diện YK VI), Trần Thế Kiệt (Chủ tịch Ban Đại Diện Sinh Viên
Y Khoa Sàigòn), Võ Minh Thành ( SVYK III, Ban báo Chí YK III), ….. Bảo
( Đại diện SVYK III).
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Trong suốt nửa buổi thuyết trình và thảo luận, bằng
tiếng Việt, dài gần hai tiếng đồng hồ, ông vẫn lịch sự ngồi
yên theo dõi. Đến lúc tạm nghỉ, ông đến hỏi chuyện ban
thuyết trình, các bạn giao tôi việc trả lời Dr. Singer và các
bác sĩ ngoại quốc, còn các bạn Võ Quang Điển, Trần Thế
Kiệt, Võ Minh Thành thì trò chuyện với Thầy Anh và BS.
Của. Khi dời buổi hội thảo, Dr. Singer đưa tôi danh thiếp
và dặn khi trở về Sàigòn nếu có cần ông giúp điều gì, cứ
liên lạc qua văn phòng AMA.
……..
Nhớ lời ông dặn, tôi bèn xin hẹn gặp Dr. Singer. Cô
nhân viên cho biết lúc này ông rất bận và không cho ai lấy
hẹn! Thêm nữa, ngày hôm ấy ông không có mặt tại văn
phòng. Tôi cố gắng nhờ cô ta liên lạc qua điện thoại vì có
việc rất gấp. May mắn là Dr. Singer trả lời điện thoại. Tôi
trình bày vắn tắt việc biên soạn giấy chứng nhận cho các
bạn cùng lớp. Rất bất ngờ, ông hẹn tôi đến nhà nói chuyện
ngay chiều hôm đó và cho địa chỉ, giờ đến gặp.
Xẩm tối, tôi tìm đến nhà Dr. Singer ở đường Nguyễn
Minh Chiếu. Cổng sắt kiên cố, liếp che đóng kín, cài thêm
dây xích thật to. Bấm chuông xong, chờ một lát, tôi thấy
người gác cổng hé nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt
nghi ngại. Tôi nói tên, đưa cho anh ta xem tấm danh thiếp
của Dr. Singer và nói tôi có hẹn. Không nói một lời, anh
ta sập khung cửa, biến mất mấy phút. Rồi nghe tiếng mở
khóa xích, mở cổng. Vừa đẩy xe qua cổng, tôi thấy Dr.
Singer đứng chờ sẵn ở bực thềm cao.
Vừa rảo bước theo ông vào nhà, ông nói ngay:
… anh liên lạc vừa kịp lúc… tôi đang sửa soạn hành
lý dời Sàigòn…không biết ngày nào…chờ họ gọi là ra phi
trường đi ngay, vì thế không thể hẹn gặp ai tại văn
phòng!...
Nghe nói, tôi hơi choáng người.
…thêm nữa, quá nhiều người nhờ tôi giúp đưa họ và
gia đình ra khỏi Sàigòn…rất tiếc là tôi không làm gì được
để giúp các vị ấy! …
Tôi cảm ơn ông đã tận tình nhận lời giúp duyệt lại bản
thảo tờ giấy chứng nhận tôi viết và sửa đổi lời văn sao cho
phù hợp với thể thức hành chánh Mỹ.
Kết thúc buổi gặp mặt, đột nhiên ông hỏi:
-… vậy các anh làm tờ giấy này làm gì?... khi họ vào
Sàigòn, sẽ rất nguy hiểm cho tất cả những ai có những
loại giấy tờ bằng tiếng Anh như thế này…
-…thưa ông, nhiều bạn trong lớp chúng tôi đang tìm
cách đi khỏi Việt nam, trong tình thế khẩn trương lúc này
Trường Y khoa không thể làm giấy tờ gì giúp các sinh
viên lớp chúng tôi… hy vọng là giấy chứng nhận này sẽ
phần nào giúp những bạn nào ra ngoại quốc….
-… anh đã hỏi Dr. Đào chưa?...
-… thưa ông, chúng tôi đã hỏi …
Ông im lặng giây lát, chậm rãi ông gọi tên tôi: …Yií
…giọng e ngại:
… anh có định đi khỏi Việt nam không?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trầm buồn của ông:
… không đâu… Cha mẹ và các em tôi sẽ tránh ra khỏi
Sàigòn một thời gian, còn tôi sẽ ở lại trong khu nội trú
nhà thương Bình Dân…
Tôi ra cửa, chào từ biệt. Ông ngần ngừ:
…chờ tôi một chút…
Ông quay vào nhà, trở ra tay cầm chai rượu vang đỏ.
Ông đưa cho tôi:

… tặng anh và gia đình….hãy uống ngay đi,… trước
khi họ vào Sàigòn…phải
nhớ cố hết sức cẩn thận … may mắn nhé…
Tôi dẫn xe ra cổng, ông thiết tha nói với theo:
… tôi sẽ không quên các anh,…tôi sẽ luôn cầu nguyện
cho tất cả các giáo sư và các anh….
***
Sáng hôm sau, tôi đến trường, vào văn phòng xin gặp
Thầy Đào Hữu Anh.
Khi đưa Thầy xem bản thảo tờ giấy chứng nhận, vừa
liếc đọc, Thầy hỏi ngay:
- … bằng tiếng Anh à? … ai cho “toi” ý kiến?...
- Thưa Thầy, một số các anh chị đang tìm cách ra
ngoại quốc nên chúng em soạn bằng tiếng Anh, để nếu
cần dùng đến thì chắc là dễ được chấp nhận hơn…
Thầy đọc tiếp, suy nghĩ giây lát:
- … “Toi” viết hay ai viết?...
- Thưa Thầy, em viết bản thảo … rồi nhờ Dr. Singer
xem giùm và giúp sửa đổi thêm cho đúng cách…
Thầy ngước nhìn:
- Ông ấy chưa đi à? …
- Dạ, tối hôm qua khi em đến gặp, ông ấy nói là chưa
biết lúc nào, hành lý sẵn sàng, chỉ chờ họ gọi là đi ngay
….
Suy nghĩ giây lát, Thầy ngần ngừ:
…. thế nào cũng phải hỏi Thầy Khoa trưởng,…
Bất chợt Thầy nhìn tôi, tôi im lặng, lo lắng chờ đợi ….
Thầy cúi xuống nhìn bản thảo tờ chứng nhận một lần nữa,
rồi quyết định:
… thôi được rồi, các “toi” cho in đi … nhớ làm danh
sách hết sức cẩn thận ….
Tôi tìm hai bạn Đấu và Điển, chỉ gặp được Điển ngay
hành lang dưới chân cầu thang dẫn lên Đại giảng đường,
vì hôm đó bạn Đấu không được phép ra khỏi trường Quân
Y. Tôi đưa ngay tờ giấy chứng nhận mẫu, mà Thầy Anh
đã ưng, cho Điển xem:
… Thầy Anh chịu rồi. Thầy dặn phải làm danh sách
cho thật cẩn thận…
Điển cười yên tâm:… Quá tốt, quá tốt rồi… Tui đã
làm xong danh sách nguyên lớp lâu rồi, giấy tờ in xong,
tụi mình điền sẵn tên từng người “dzô”, đưa Thầy ký là
xong ngay…
Ngày hôm sau, các bạn Đấu, Điển hẹn tôi đến nhà in
Phi Long. Chúng tôi chọn kiểu chữ, trang trí “rìa” mẫu
giấy, trông chừng thợ đánh máy cho đúng, hối anh Sáu
làm cho mau xong. Chúng tôi đồng ý, giá nào cũng chịu,
miễn sao in xong càng sớm càng tốt.
Nội trong mấy ngày sau đó, Đấu, Điển và tôi đến văn
phòng khu AnaPath, xin ngồi tại chỗ, mượn máy đánh chữ
để điền tên các bạn vào giấy chứng nhận. Ba đứa thay
phiên nhau, người đọc, người dò, người đánh máy….mãi
rồi cũng xong.
Điển nhận sẽ cùng Đấu đi gặp Thầy Anh để xin chữ
ký.
Đâu đó một hai ngày sau, tôi nhớ là thứ Sáu 25 tháng
Tư, tôi gặp lại Điển tại Trường. Điển than, nhưng giọng
có vẻ vui:
… ông biết “hông”, chạy quá chừng.. mới đầu tui với
Đấu xin được Thầy Anh ký,…“Dzậy” mà Thầy ký chưa
xong mới thiệt khổ chớ….bữa thứ Tư 23, tụi tôi không tìm
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gặp được Thầy Anh….không chừng Thầy đi rồi….quýnh
quá, hai đứa tụi tôi phải đi tìm Thầy Đài năn nỉ quá
chừng. Đấu nó thú thiệt Thầy Anh đã ký một số, nay xin
Thầy ký nốt cho… may phước nhờ Cô Nhuận nói “dzô”,
…"Hổng”có Cô Nhuận nói giúp cho, tụi tôi "hổng" biết
tính sao… Thầy biểu đánh máy lại rồi đưa Thầy ký.... Tụi
tui phải “dzô” văn phòng thư ký thầy Anh đánh máy lại
giấy tờ kể như nguyên hết lớp.…nghĩ lại thấy cực thiệt…
nhưng cũng “dzui”…
Tôi an ủi Điển:… thôi, mừng đi… công việc tụi mình
vậy là xong rồi đó…
Điển thở nhẹ nhõm:
…. mừng thiệt chớ, làm gấp rút quá sức, tưởng đâu
“hổng”xong nổi ….
Rồi vẫn thói quen thân tình, Điển đưa tay vịn nhẹ trên
vai tôi:
- … tui sẽ ráng “dzô” trường mỗi ngày đặng nghe
ngóng tin tức, ông cần tìm gặp tui, cứ khoảng giấc trưa 1,
2 giờ như “dzầy”nè là chắc ăn …
- ….có gì gấp, ông tới kiếm tôi ở Bình Dân nghe …
Chúng tôi thanh thản chia tay nhau. Không ngờ đó là
lần cuối tôi gặp Điển.
***
Xế chiều, tôi từ trường Y khoa trở về nhà thương
Bình Dân.
Trời vừa tắt nắng, đang buồn vì nghĩ đến cảnh trường
chiều hôm ấy vắng vẻ khác thường, lên đến hành lang lầu
nội trú, tôi càng lại thấy vắng lặng hơn!
Đi ngang qua phòng ăn, mấy chồng “gà men” thức ăn
hầu như còn nguyên trên bàn…lạ thật, mọi người đi đâu
cả rồi, sao không thấy đem thức ăn về phòng như mọi
ngày?...tôi thầ m nghĩ.
Về đến phòng, đưa tay mở cửa. Cửa không khóa?..
Tôi đẩy cửa vào phòng…phòng chạng vạng tối, đèn
không bật…anh bạn cùng phòng đang đứng cạnh cửa sổ,
im lặng nhìn xuống đường Phan Thanh Giản phía trước
cửa nhà thương.
- Ông chưa đi à? Anh bạn hỏi mà không xoay ngư ời
nhìn lại.
Chúng tôi thường hay gọi nhau “ông, tôi” khi trò
chuyện.
Tôi không ngần ngừ, đáp ngay:
- Tôi thấy có gì đâu mà phải đi… Mình cứ ở yên
trong nhà thương tiếp tục làm việc, chờ xem sao…

Anh bạn xoay lại, nhìn tôi. Tôi giật mình thấy vẻ mặt
anh thật khác lạ…lo lắng? buồn? chán nản?...ánh mắt thật
mệt mỏi… rồi, anh bạn quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.
Chắc anh xúc động. Tôi cũng xúc động. Lòng tôi nghe
nặng trĩu.
Cả hai im lặng hồi lâu.
- …mình lấy cơm ăn đi…tôi lên tiếng.
- …tôi không ăn đâu. Tôi tính đi tìm mấy người quen
coi họ tính sao?...
Lần đó là lần chúng tôi chia tay nhau! Buồn và đơn
giản thế thôi! …..
Ngày 27 tháng Tư là Chủ nhật, sáng sớm tôi đi thăm
bệnh trong trại. Trại vắng hẳn vì nhiều bệnh nhân buồn lo
khi nghe tin tức dồn dập quân dân di tản từ miền Trung
ngang qua các tỉnh quê quán của họ ở phía bắc Sàigòn,
nên có người đã xin về, có người bỏ trại trốn từ hồi nào....
Vừa xong việc trong trại bệnh cho sáng hôm ấy, anh
y tá Đậu vào tìm tôi, cho biết có một cô muốn gặp tôi
gấp, đang chờ ở cửa phòng khám ngoại chẩn khu Mắt.
Thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng, tôi vẫn vui vẻ nói hơi đùa
với anh:
...tôi không chờ đợi cô nào đến tìm tôi sáng hôm
nay...
Anh nói thêm, vẻ rầu rầu:
...hình như là em của bác sĩ, bác sĩ ra gặp ngay đi......
Tôi ngạc nhiên vì Bố Mẹ và các em tôi đã vào trại gia
binh Cát Lái để tránh nạn pháo kích từ hai ngày nay rồi!
Riêng tôi, từ hơn tuần nay đã chọn ở lại nhà thương, để
khi cần, có thể phụ giúp phòng cấp cứu, khu ngoại chẩn
vì số bệnh nhân tăng lên nhiều hẳn ...rất nhiều người là
nạn nhân chiến tranh từ các tỉnh quanh Sàigòn, hoặc là
những người dân Sàigòn bị thương vì đạn pháo kích.
Nhìn vẻ mặt quan tâm của anh Đậu, tôi không nấn ná
nữa...
Khi mở cửa phòng ra đến hành lang, tôi giật mình
thấy đúng thật là em gái tôi đang lo lắng đứng chờ... Em
đến tìm tôi khẩn khoản nói:
…Bố Mẹ muốn anh Ý về thăm nhà… Cả nhà vừa từ
Cát Lái về, chiều tối sẽ trở lại Cát Lái…. Sáng mai, khi
Bố về Sài Gòn đi làm, cả nhà sẽ theo xe cùng về... Bố Mẹ
và các em rất mong anh Ý về thăm, ăn cơm với cả nhà tối
nay ….
Nhìn em tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, tôi
nhận lời:
... chờ anh một lát, cho anh về theo xe em....
Tôi lên buồng nội trú trên lầu, thay áo, vội vàng thu
nhặt ít giấy tờ,... không có ai trong phòng, …sáng mai tôi
sẽ trở lại ...trong đầ u tôi chỉnghĩ có thế thôi.
Trên đường ra cửa trước của nhà thương, khi đi
ngang qua khu Cấp Cứu, tôi ngập ngừng chậm bước, dõi
nhìn vào phòng tiểu giải phẫu. Phòng trống vắng, yên
tĩnh…. Đêm qua Sàigòn may mắn được một đêm bình
yên.
Em tôi đang quay lại chờ. Tôi vội dấn bước theo cho
kịp em tôi ra khỏi nhà thương...
Không ngờ đấy là lần cuối tôi đi ngang qua khung
cổng nhà thương Bình Dân Sàigòn…...
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Tờ mờ sáng thứ Hai, 28 tháng Tư, khi theo xe Bố tôi
ra cổng để về Sài Gòn đi làm thì được biết là đêm qua
quân Cộng sản đã chặn đường ra xa lộ Biên Hòa. Đường
về Sài Gòn đã bị cắt, Cát Lái bị cô lập.
Đêm thứ Hai, kho đạn thành Tuy Hạ bên kia sông bị
tấn công và cháy nổ sáng rực trời.
Chiều thứ Ba 29 tháng Tư, đứng trong sân trại thấy rất
nhiều trực thăng các loại Chinook, Choctaw H–34, Huey
UH - 1…bay tới bay lui không ngừng, vang rộn khắp
trời…. không biết chuyện gì xảy ra ở Sàigòn.
Xẩm tối, có nhiều tiếng súng đại liên dồn dập từ bên
kia sông bắn sang. Trong trại nhốn nháo, hỗn loạn, người
hốt hoảng chạy, người bò rạp sát đất để tìm nơi trú ẩn
tránh đạn… Bố Mẹ tôi quyết định thật nhanh, kéo gia đình
chạy lên tàu Hải quân, loại giang đỉnh đang cặp sát bờ,
mong tìm cách trở về Sàigòn.
Trong tình cảnh đó, chúng tôi theo đoàn tàu dời Cát
Lái.
Đêm xuống, đoàn tầu được lệnh không vào Sàigòn
nữa, đi thẳng ra Côn đảo để tụ hợp lại với các tầu lớn
trong hạm đội.
Tôi đã dời Sài Gòn, xa Trường, xa bạn bè….. không
một lời từ biệt …

***
Khoảng đầu mùa Thu năm 1975, qua Thầy Đào Hữu
Anh, Dr. Singer liên lạc hỏi tôi danh sách các sinh viên Y
Khoa VI niên khóa 1974-1975.
Tôi trả lời tôi chỉ có danh sách các sinh viên Y Khoa
đã đậu kỳ thi tuyển Nội trú cho các bệnh viện Sàigòn năm
1974, vì mang theo được bản sao nghị định bổ nhiệm các
Nội trú Y khoa ký ngày 24 tháng 6 năm 1974.
Tôi nhắc Dr. Singer là ông đã giúp tôi soạn tờ chứng
nhận bằng tiếng Anh cho các bạn Y Khoa VI, sau đó Ban

Đại diện sinh viên chúng tôi đã trình hai Giáo sư Vũ Quí
Đài và Đào Hữu Anh để xin được ký chứng nhận. Hy
vọng là những bạn nào đi khỏi Việt Nam đều mang theo
được tờ chứng nhận đó.
Ông nói hãy gửi các copy bản sao nghị định và giấy
chứng nhận của tôi để ông lưu vào hồ sơ vì sẽ có việc
cần đến.
Sau đó, một đôi lần ông có liên lạc để hỏi tôi có biết,
có nhận ra tên của những bạn cùng khóa đã không mang
theo được ""tờ giấy năm xưa"
“To Whom It May Concern”

Khoảng đâu mấy tuần sau, tôi gặp lại Dr. Singer ở
Dallas.
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Từ Chicago, ông gọi tôi cho biết ông sẽ đến Dallas
để gặp Giáo sư Phan Đình Tuân. Ông cho biết ngày đến
và địa chỉ nơi ông thuê phòng.
Tình cờ, có bạn Nguyễn Đăng Phúc, khi ấy đang ở
Oklahoma, liên lạc hỏi thăm tin về việc giấy tờ. Tôi nói
Phúc nếu muốn biết rõ thêm thì cùng đi với tôi thăm Dr.
Singer khi ông đến Dallas. May ra sẽ biết thêm được tin
tức việc giấy chứng nhận.
Đến ngày đi, tôi chờ Phúc lái xe từ Oklahoma đến
tỉnh tôi ở bắc Texas, nên mãi xế trưa chúng tôi mới lên
đường đi Dallas. Đường đi khá xa, chúng tôi lái xe
khoảng hơn sáu tiếng đồng hồ và lại thêm phải loay hoay
tìm đường ở Dallas nên đến khá trễ.
Đến được bãi đậu xe của khách sạn Holiday Inn trên
đường Harry Hines thì đã khoảng 10 giờ tối! Từ xa nhìn
qua khung cửa kính lớn, tôi nhận ra Dr. Singer áo quần
chỉnh tề, …cravate, veste,… vẫn trầm tĩnh, kiên nhẫn
ngồi chờ trong phòng khách ngay gần cửa vào khách
sạn….
Chúng tôi đến gần, ông khoan thai đứng dậy…
nhưng rất thân tình giang tay ra đón:
…. tôi biết mà… rốt cuộc, chúng ta gặp lại nhau
….ông ôm chặt tôi, vỗ trên vai,… mừng cho anh đã đến
Mỹ bình yên ….
Chúng tôi hàn huyên thoải mái. Câu chuyện xoay
quanh việc ra đi khỏi Việt Nam vào những ngày cuối
tháng Tư năm 1975, những khó khăn, nguy hiểm, những
may mắn bất ngờ trong chuyến di tản, rồi đến hành trình
định cư tại Mỹ …
Chúng tôi không hề đả động đến việc gíấy tờ chứng
nhận việc học Y khoa Sàigòn, nhưng Dr. Singer hẳn biết
là thực sự chúng tôi đến gặp ông không phải là để nói
chuyện quá khứ, vào một lúc bất ngờ ông đổi câu
chuyện:
- Nghe đây này …chắc các anh muốn biết tin American Medical Association có giúp gì được các giáo sư
Trường Y khoa Sàigòn và các bác sĩ Việt nam tị nạn tại
Mỹ…
- Thưa ông, rất mong là chúng tôi sẽ không thất vọng
….
Tôi vẫn nhớ ánh mắt hân hoan, nụ cười mãn nguyện
của Dr. Singer khi ông đáp:
… yên chí đi…mọi chuyện tiến hành rất tốt đẹp…
American Medical Association đã đồng ý hỗ trợ quý vị
Giáo sư của Trường Y khoa Sàigòn hợp thành Hội đồng
khoa lưu vong Đại học Y khoa Sàigòn để có thể hoàn tất
các thủ tục, giấy tờ chứng nhận cần thiết cho tất cả các
bác sĩ Việt nam tị nạn tại Mỹ và tại các nơi khác trên thế
giới…
Đến đấy, ông nói chậm lại, từng tiếng rất rõ:
….. kể cả lớp các anh…
Không lâu sau đó, giấy chứng nhận của Hội đồng
khoa lưu vong Đại học Y khoa Sàigòn với chữ ký của
năm vị Giáo sư, quý Thầy Đặng văn Chiếu, Lê Quốc
Hanh, Đào Hữu Anh, Phan Đình Tuân và Nguyễn văn
Hồng, được hoàn thành và gửi đi từ văn phòng của
American Medical Association tại Chicago.
Tháng Chín năm 2018,

Đỗ Hoàng Ý
Ngô thị Quý Linh góp ý và hiệu đính

Subject: Thông tin.
Chào cô Minh Ngọc,
Tôi có một Case Study của bác sĩ Việt Nam Đoàn Bão Trân,
đăng trên vi báo của Hiệp hội bác sĩ Quang tuyến Hoa Kỳ
(ACR.ORG)
https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/Case-Studies/Qualityand-Safety/Imaging3_InSync_Sept2018_3.pdf
Cô Ngọc có thể chuyển đến các hội viên để chia sẻ.
Cảm ơn cô.
Nguyễn Bắc Hải
Kính mời qúy cựu Dân Quân Cán Chính VNCH
xem phóng sự của Đài SBTN Cộng Đồng Việt Nam
Trung Tâm Florida Gây Qũy với Ca Nhạc Sĩ Việt
Khang, Mai Thanh Sơn cùng với ca Sĩ địa
phương Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2018
https://youtu.be/PxsfKP0dJyk
Kính chào

Nguyễn Hữu Cang
Phóng viên Đài STBN
Cựu Thiếu Tá Quân Lực VNCH

10-6-2018
Thân gửi Cô DS Chủ tịch Minh Ngọc,
Từ 2001-2003 tôi là PCT-BCH-Cộng Đồng
VN TB-Florida ; Chủ tịch là Mr. Trần Khâm
Từ 2003-2007 : tôi là Chủ tịch BCH-CDVN
TB-Florida , như Cô Minh Ngọc đã rõ.
Bẩy năm sinh hoạt Cộng đồng , nhờ đó, tôi
đã hiểu khá chính xác về một số nhân vật , và
cả Tinh Thần CD-VN-TB Florida.
Do đó, qua kinh nghiệm bản thân tôi sẽ nói
thẳng và nói thật một số điều để giúp DS Minh
Ngọc , ngõ hầu tránh được những khó khăn,
cạm bẫy khi Ăn Cơm Nhà Vác Ngà Voi Cộng
đồng.
I- Về sự đóng góp tài chánh cho sinh hoạt
chung, đặc biệt cho Trung tâm Văn Hóa Giáo
dục Y tế sắp tới :
Đồng bào VN có thói quen huởng thụ tối đa
những gì được BCH cung ứng nhưng rất
Hà Tiện trong việc đóng góp tài chánh.
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Nếu đợi gây đủ quĩ để hoàn thành Trung
Tâm VH-GD-YT , thì DS Minh Ngọc phải đợi
từ 10- tới 20 năm.
II- Về mảnh đất Cộng đồng 5 mẫu(?) ở gần
đường Forsyth , sẽ KHÔNG thể dùng để xây
dựng Trụ sở CD và Trung tâm VH-GD-YT vì
những khó khăn sau :
1- Xa Trung tâm Orlando
2- Ở trong hẻm , chung quanh là những hộ
gia cư nghèo Low Income hoặc No Income .
Tôi đã tham dự 3 lần sinh hoạt CD ở đây ,
và chứng kiến những việc không hay đã xẩy ra
như :
a- Người ta đứng tiểu thoải mái khi người
VN lái xe đi qua để vào Khu đất VN.
b- Vài người đã bị lủng lốp xe vì đinh nhọn
được trải trên đường vô Khu đất VN.
c- Có Fliers đe dọa những người VN nếu
còn tới đó ca hát om xòm ..
Lý do : Đám người nghèo sống quanh Khu
đất của chúng ta ghen ghét , ganh tị với chúng
ta vì họ thấy chúng ta tới sinh hoạt quần áo
đẹp , xe sang toàn Mercedes
Lexus, Camry.....không à.
Do đó, trong tương lai nếu BCH nhất định
thành lập Trung Tâm VN ở đây , thì chắc chắn
sẽ gặp trở ngại( như Cha Châu đã gặp ) và thời
gian Hearing sẽ kéo dài.
Vaq dù có được giấy phép thì trong tương
lai vẫn còn nguyên tệ nạn hate Crime
có thể đưa đến việc đốt cháy, hủy hoại trung
tâm VVN này.
Biện pháp tốt nhất là bán khu đất này đi,
kiếm một địa điểm khác an toàn, thuận tiện
hơn.
III- Xin Gov Rick Scott và Orange County
Mayor cung cấp cho CD-VN-TT Florida một
Building để làm Sliding Fee Clinic.
Clinic này sẽ khám bệnh giảm phí hoặc
miễn phí cho những người có lợi tức thấp.
@ Ghi chú : nhưng sau đó, chúng ta sẽ
được Chính phủ trả phần khác biệt như những
Clinic, phòng mạch tư khác.
Orange County có nhiều Buildings bỏ trống ,
nếu khéo vận động chúng ta có nhiều hy vọng
khai trương Sliding Fee Clinic trước khi mua
được một khu đất khác làm Trụ sở sinh hoạt
cho Cộng đồng.
Hiện nay DS Minh Ngọc có các lợi điểm
sau :
1- Thiên thời : Gov Rick Scott đang cần
phiếu cho việc tranh cử tháng 11-2018
2- Địa lợi : Được đồng bào Orlando đặt
niềm tin vào.

3- Nhân hòa : Được sự đồng tình tiếp tay
của các bạn trẻ Y,N,Dược sĩ.
Tuy vậy, phải tạo được cảm tình của Mayor
Orange County vì chưa chắc Gov và Mayor
cùng một đảng chính trị , và người quyết đinh
giúp đỡ chúng ta là các giới chức sở tại, chứ
không từ cấp cáo và xa( Tiểu bang ).
DS Minh Ngọc mới đi bước đầu trong Kế
hoạch xây dựng TT-VN. Còn rất nhiều việc khó
khăn gay go phải giải quyết.
Góp ý của tôi , có mục đích giúp DS Minh
Ngọc không ngộ nhận và mất thời giờ về một số
công việc rắc rối ngoài sự tưởng tượng khi bắt
tay vào việc.
Cell phone của Tăng Di Linh là : 352-8716538 . Mở 24/24. DS Minh Ngọc có thể gọi bất
cứ lúc nào.
Cần E- mail cho tôi, Xin DS Minh Ngọc gửi
về 02 E-mails sau cho chắc ăn :
1- nguyen ducan 1975@yahoo.com( cũ )
2- nguyenducan @Cọx.net
Thân Chúc Phe ta mọi sự may mắn,
BS Nguyễn Đức An
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Thứ Bảy, 29/9/2018 - Chương trình Ca nhạc
gây quỹ Cộng Đồng - Enchanted Night 6:30PM
Chủ đề: Việt Nam đất nước tôi
Thành công về mặt tinh thần đã vượt ngoài sự
mong đợi của chúng tôi, BCH Cộng đồng Người
Việt Trung tâm Florida, Orlando và vùng phụ cận,
cùng tất cả các Hội Đoàn khác trong địa phương.
Thành công này là thành quả những ngày làm việc
rất căng thẳng của rất nhiều người trong BCH
CĐNVTTFL, các Hội Đoàn, và là sự đóng góp về
mặt vật chất lẫn tinh thần của nhiều vị mạnh thường
quân, của các em, các cháu gái xinh đẹp sinh ra lớn
lên ở xứ người. Xin được cảm ơn chung tất cả tới
chúng ta, những người con đất Việt sống tha hương
nhưng lòng luôn hướng về đất mẹ Việt Nam và
đồng bào trong nước.
Chương trình ca nhạc gây quỹ cộng đồng với
chủ đề nóng bỏng xoay quanh nạn nhân quyền bị
chà đạp, bắt bớ, đánh đập, tù đày và bức tử trong
tù, trước nguy cơ tương lai một nước Việt Nam bị
xóa tên khỏi bản đồ thế giới bởi chế độ cộng sản
tham tàn, hèn mạt, sa đọa thối nát, tự nguyện dâng
hiến đất nước cho Trung cộng để đổi lấy phồn vinh,
an lành cho cá nhân.
Chương trình được thông báo bắt đầu 6:30
chiều thứ Bảy, 29/9/2018. Khoảng hơn 6 giờ, khán
thính giả đã nô nức tiến vào. Người có vé và người
mua vé tại cổng, tất cả đều được đón chào niềm
nở, nhiệt tình bởi các thiếu nữ duyên dáng xinh tươi
trong tà áo dài thướt tha tại bàn tiếp tân. Rất nhiều
vị mạnh thường quân đóng góp trước đó và ngay
tại bàn tiếp tân đều được ghi nhận vào sổ và thông
báo trên sân khấu.
Mở đầu bằng nghi thức chào cờ trang trọng với
2 bản Quốc Ca Việt, Mỹ hùng tráng thiết tha, để
nhắc nhớ một thời oanh liệt xa xưa của một miền
Nam cơm no áo ấm và tự do phát triển với truyền
thống văn hóa dân tộc 4,000 năm dòng giống Lạc
Hồng; và cũng để nhắc nhở chúng ta tri ân đất
nước tạm dung nhưng đầy ân tình này đã cho
chúng ta và con cháu chúng ta được hưởng tất cả
các quyền con người đang bị chà đạp, tước đoạt tại
quê nhà. Kế tiếp là những phút mặc niệm tưởng
nhớ những người đã quên thân mình, những người
đã nằm xuống để bảo vệ tổ quốc khỏi tay ngoại
xâm, và đến những người con đất Việt trong nước
của thời đại hôm nay vẫn đang tiếp tục kiên cường
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Kính thưa
- Quí vị Lãnh Đạo Tinh thần các Tôn Giáo

- Quí vị Hội trưởng các Hội đoàn, Đoàn thể
chiến đấu chống lại bạo quyền cộng sản, không sợ
tù đày, chết chóc.
Chương trình ca nhạc với chủ đề sôi sục hiện
trạng Việt Nam là vậy, nhưng đã diễn ra rất hào
hứng và lôi cuốn với các giọng hát truyền cảm của
Việt Khang, Mai Thanh Sơn, những vũ điệu, biểu
diễn thời trang thật sáng tạo, hay và đẹp. Các MC
dẫn chương trình rất duyên dáng, dí dỏm trong tà
áo dài truyền thống. Thức ăn ngon, phục vụ tận tình
cũng góp thêm phần thành công.
Nhưng điểm nóng của chương trình có lẽ bắt
đầu từ khoảnh khắc Việt Khang bước lên sân khấu.
Từ giọng hát anh, lòng yêu nước trỗi dậy trong từng
khán giả. Hàng loạt những cánh tay giơ lên phất
phới lá cờ vàng ba sọc đỏ mến yêu, lá cờ với ý
nghĩa rõ ràng, màu vàng tượng trưng cho một đất
nước thanh bình, thống nhất của người dân Việt da
vàng máu đỏ đến từ khắp ba miền Nam, Trung, Bắc
qua ba sọc đỏ kẻ ngang. Đẹp, rất đẹp và thanh
bình, không giống như lá cờ nhuộm đầy máu của cả
dân tộc VN, lẻ loi một ngôi sao vàng nhỏ như một
thông điệp ngầm VN là một nước chư hầu, lệ
thuộc, qua bản photocopy của lá cờ máu mộng bá
quyền Trung cộng. Có lẽ trong lòng mỗi khán giả
hẳn sẽ thổn thức và chua chát theo từng câu nhạc
“Tôi hỏi anh là ai? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân
tôi? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?...”
Hy vọng nhạc sĩ Việt Khang sẽ tiếp tục nuôi
dưỡng ngọn “lửa” đấu tranh trong tim, trong bầu
nhiệt huyết để viết tiếp những bản nhạc thời đại góp
phần khơi gợi ngọn lửa đấu tranh trong tim mỗi
người dân Việt, bất kể họ đang sinh sống ở nơi nào.
Cuối cùng, chúng ta đã có một khởi đầu tốt đẹp
để xây dựng một Trung tâm sinh hoạt cho cộng
đồng người Việt trung tâm FL, làm sân chơi và nơi
giữ gìn văn hóa truyền thống Việt cho tuổi trẻ nói
riêng và cộng đồng người Việt nói chung như hội
chợ Tết, Trung thu, dạy tiếng Việt, v.v… cũng như
là nơi chúng ta có thể tổ chức chăm sóc sức khỏe,
giúp đỡ cụ già neo đơn, người nghèo, không có bảo
hiểm sức khỏe như mong ước của BCH và nhiều
người Việt khác ở Orlando và vùng phụ cận.
DS Nguyễn Tường Vân, TTK BCH CDVN TTFL,
tường trình

- Hội Đồng Đại Diện CDVN TTFL
- Quí vị Giám đốc các cơ sở Thương mại
- Các cơ quan truyền thông báo chí
- Quí vị Mạnh Thường Quân
- Quí Đồng hương và thân hữu
Còn 2 ngày nữa thôi là hết hạn ghi danh đi bầu cử.
Nếu quí vị nào chưa ghi danh thì xin ghi danh ngay
cho kịp. Việc tham gia bầu cử rất có lợi cho cộng
đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại nói chung
và cộng đồng người Việt ở Orange county nói riêng.
- Số phiếu đi bầu của người Mỹ gốc Việt cao chứng
tỏ chúng ta quan tâm đến tình hình bầu cử ở xứ xở
chúng ta đang sinh sống, có nghĩa là chúng ta quan
tâm đến việc chọn lựa những người xứng đáng để
đại diện cho chúng ta trong việc điều hành quốc hội,
trong nội các của chính phủ Hoa Kỳ....
- Số phiếu đi bầu của người Mỹ gốc Việt cao chứng
tỏ tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt có giá
trị, và những chính khách Hoa Kỳ khi cần tranh cử
sẽ đến với CĐ người Việt để tìm sự ủng hộ, và
những yêu cầu, thỉnh nguyện thư của chúng ta.. sẽ
được cứu xét một cách ưu đãi hơn, vì chúng ta
không phải là minority của minority.
- Hiện nay nước Việt Nam đã gần như lọt vào tay
Tàu cộng, chỉ chờ hợp thức hoá nữa là xong. Ai
cũng biết người duy nhất có thể cứu vãn tình thế là
ai, tôi không nhắc lại làm gì.

Mỗi người có một quan điểm chính trị riêng, và
một "favorite political party" riêng. Tôi hoàn toàn
"respect" quyền tự do bầu cử của mọi người. Nếu
quí vị thương đất nước Việt Nam, muốn cái bản đồ
hình chữ S vẫn còn mang tên VIỆT NAM, muốn Tàu
cộng bị tiêu diệt và Đảng CVSN bị sụp đổ, để đồng
bào quốc nội, trong đó có người thân của quí vị
không còn bị đàn áp, chà đạp, có nguy cơ bị mổ nội
tạng, bị bệnh bởi những thức ăn độc hàng ngày...,
nếu quí vị muốn ngày nào đó chúng ta có thể trở về
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thăm quê hương Việt Nam thân yêu tự do không
Cộng sản, thì HÃY BỎ PHIẾU CHO những người
nào đang làm được điều đó, hay là có thể làm hậu
thuẫn cho người nào đang làm được điều đó.
Mong quí vị nhín chút thời gian quí báu, thu xếp
công việc đi bầu cử cho đông đủ.
Chân thành cảm ơn và Trân trọng kính chào
DS Nguyễn Đức Minh Ngọc

MƯA THÁNG 9
Chiều nay mưa rơi rơi
Bão về giăng kín trời
Bão từ Giác Sơn đến (1)
Mưa làm buồn lòng tôi
Đầu tháng 9 mưa rơi
Mùa bão đã đến rồi (2)
Nhớ dạo nầy năm ngoái
Nóng thở không ra hơi (3)

ANH VỀ
Anh vừa về thăm lại quê em
Giòng sông Côn vẫn chảy êm đềm
Con đò ngang ngày xưa vắng bóng
Nhịp cầu tre nối tiếp cô thôn
Em xa quê mẹ từ độ nào,
Có đôi khi lòng thấy nao nao?
Còn nhớ hương cau thơm trước ngõ,
Có nhớ hoa xoài rụng bờ ao?
Cảm ơn em đĩa bún Song Thần
Cảm ơn em chiếc nón Gò Găng
Cảm ơn em đưa anh trở lại
Thăm quê nghèo An Thái, An Vinh
Mừng gặp lại em nơi quê mình
Nụ cười em tươi tắn, xinh xinh
Bàn tay em chăm lo già trẻ
Em đang san sẻ một chút tình.
Nguyễn Trác Hiếu

Ngoài trời giọt mưa sa
Năm tháng cứ dần qua
Ướt lòng người xa xứ
Gợi nhớ mưa quê cha (4)
Tháng 9 nhiều mưa rơi
Mưa tí tách bên đời
Không lên yên ngựa sắt
Đành ngồi làm thơ chơi.

Nguyễn Trác Hiếu

Ôn Lan Thành, một ngày mưa đầu tháng 9 năm 2018

__________________

(1) Jackson, Texas
(2) Mùa bão Florida, tháng 8 đến tháng 10
(3) Tháng 8 năm 2017, tôi xuất viện sau cuộc mổ lớn, nhà mất
điện do bão, nóng bức và ẩm ướt, phải đến nhà con gái có điện
nằm dưỡng sức.

Mời Quý Bạn vào đọc

Những Giai Phẩm Xuân của
Hội Y Nha Dược Sĩ Việt NamFlorida
đã được xuất bản tại Link dưới đây:
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22

