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Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;

thưởng 3 nhiệm kỳ trước, theo thứ tự, là BSYK
Hanson Nguyễn, BSYK Nicholas Trịnh và BSDK
Trần Minh Thống (Tom Tran). Ba hội trưởng,
thuộc Thế Hệ Thứ Hai, vừa qua đã làm tròn
nhiệm vụ tốt đẹp, Hội vẫn ếp tục sứ mạng tập
họp những y, nha, dược sĩ đã và đang hành nghề
trên toàn cõi Tiểu Bang Florida thành một tổ
chức để cùng sinh hoạt, liên lạc, trao đổi kinh
nghiệm, kiến thức, thân thiện, hòa hợp với nhau
của những công dân Mỹ cùng một gốc Việt tộc

(Vội vàng, Thơ Xuân Diệu)

Xuân này đến nữa đã là mùa xuân thứ 40
của người Việt xa xứ tỵ nạn trên đất Hoa Kỳ.
Thế hệ thứ hai nay cũng đã là những trung
niên đang nắm giữ những địa vị then chốt
trong guồng máy của quê hương thứ hai.
Những người của thế hệ thứ nhất hầu hết đã
về hưu, đang an hưởng tuổi già.
Theo luật tuần hoàn của Tạo Hóa, Tuổi Xuân của
Thế Hệ thứ nhất đã qua rồi, bây giờ là Mùa Xuân
của Thế Hệ thứ Hai. Tuổi Xuân không bao giờ trở
lại, "Không cho dài thời trẻ của nhân gian."!
Người phụ trách Ban Báo Chí của Hội, nay tuổi
đã 70, trong năm 2014 vừa qua không ra Bản Tin
bốn mùa và Tết này cũng không ra Giai Phẩm Xuân
Ất Mùi 2015 vì đang bận rộn chuẩn bị cho những
ngày về hưu sắp tới. Xin cáo lỗi cùng quý bạn đọc!
Một khi đã về hưu, nhiều thì giờ rảnh rang, nếu
cao hứng và sức khỏe cho phép, tôi sẽ trở lại vui
chơi cùng các bạn: làm Báo Tết "Giai Phẩm Xuân
Giáp Thân 2016"!
Hội Trưởng mới của Nhiệm Kỳ 2015-2016 là
BSDK Nguyễn Minh Ngọc. Đây là Hội trưởng thứ
tư của Thế Hệ Thứ Hai. Thế Hệ Thứ Hai đã làm Hội

Đến nhiệm kỳ năm nay, Hội ta bầu được
một vị nữ lưu rất có tâm huyết, lại thông
thạo Tiếng Nói và Chữ Viết Việt, một đặc
điểm hiếm có trong Thế Hệ Thứ Hai. Đọc “Lá
Thư Chủ Tịch" dưới đây, quý bạn sẽ thấy rõ
điều đó.
Chúng tôi đã trao đổi quan điểm với nhau,
BSDK Minh Ngọc đồng ý là sau khi hoàn tất
nhiệm kỳ Chủ Tịch, Cô sẽ lãnh trọng trách
Điều hành Ban Thông Tin Báo Chí, thay thế
Tôi. Lúc đó, Trưởng Ban Báo Chí đương
nhiệm sẽ:
Đuờng mây rộng thênh thênh cử bộ.
Nợ "sách đèn" trang trắng vỗ tay reo!
(Phỏng theo "Chí làm trai", Thơ Nguyễn Công Trứ)

Trước thềm Xuân Ất Mùi 2015, xin cầu
chúc tất cả quý bạn:
Một Năm Mới An Khang, Hạnh Phúc
và Thịnh Vương.
Vạn Sự Như Ý.
BS Trần Mạnh Tung
TM Ban Báo Chí
1

Năm Giáp Ngọ vừa qua nhường
bước cho năm Ất Mùi mới đến . Trước thềm năm mới,
kính chúc tất cả hội viên cùng gia quyến một năm nhiều
sức khỏe, an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc.
Mỗi một năm qua là chúng ta có dịp nhìn lại những
gì đã làm, rút tỉa những kinh nghiệm và bài học quý báu
để năm mới nhiều tốt đẹp hơn . Tôi đến với hội Y Nha
Dược Florida tính đến nay đã tròn hai năm. Trong hai
năm đó , với vai trò Tổng Thư Ký, tôi đã cùng các bạn
trong Ban Chấp Hành làm việc, cùng nhau bàn thảo kế
hoạch cho những hoạt động của hội , rồi cùng nhau trò
chuyện vui vẻ trong những buổi tiệc xuân, thu, cắm trại
ngoài trời, cùng nhau tập dợt văn nghệ để trình diễn cho
hội . Tôi cảm thấy gần gũi, quen thuộc với hội mình dù
có rất nhiều khuôn mặt tôi vẫn còn chưa biết tên .
Giờ đây, với cương vị là Tân Chủ Tịch hội, tôi nhân
dịp này chân thành cảm ơn những đóng góp nhiệt tình của
các vị trong hội cũng như ngoài hội trong thời gian qua .
Trong hai năm qua hội chúng ta đã có những hoạt động
rất đáng khích lệ như khám sức khỏe miễn phí cho hội
cao niên nhân những dịp cắm trại ngoài trời, cho nhà thờ,
đánh dấu sự thành công bước đầu rất đáng kể, đem hội Y
Nha Dược của chúng ta gần với cộng đồng người Việt ở
Orlando và những vùng phụ cân. Những thành quả đó
không thể có được nếu không có sự tham gia của mọi
người , nhất là các bạn trẻ . Mỗi người chúng ta đều có
rất nhiều năng lực, một khối óc thông minh, đôi bàn tay
khéo léo, một trái tim đầy nhiệt huyết của một người thầy
thuốc với ước vọng phục vụ nhân sinh .
Năm mới lại đến, bên cạnh những hoạt động giải trí
lành mạnh thường lệ, chúng ta sẽ có những kế hoạch
mới, những dự tính mới để mở rộng địa bàn hoạt động
của hội ta không những chỉ trong phạm vi Orlando mà
còn lan rộng ra những thành phố khác của Florida .
Những vị phụ trách từng địa phận một sẽ không còn bị
nhàm chán vì không có chuyện gì để làm nữa . Mỗi vị
đứng đầu sẽ tìm cho mình những người trợ giúp để thực
hiện kế hoạch của vùng mình . Những hội viên ở xa sẽ
không cảm thấy bị lẻ loi nữa và sẽ có điều kiện để đóng
góp vào công việc chung . Chúng ta sẽ liên kết và thông
tin với nhau trong những hoạt động như khám bệnh miễn

phí cho cộng đồng địa phương, mở lớp dạy tiếng Việt và
văn hóa Việt cho con cháu của hội viên chúng ta trong
từng địa phận, tổ chức làm việc thiện nguyện, giúp gây
quỹ để đóng góp cho những công trình chung của cộng
đồng, tìm hội viên mới … Nói thì nghe nhiều quá, nhưng
người xưa có câu “Một cây làm chẳng nên non, “nhiều”
cây chụm lại nên hòn núi cao” . Huống chi ai trong chúng
ta cũng thừa trí thừa tài, chỉ cần có tấm lòng nữa thì
chuyện gì cũng xong .
Nói như vậy không có nghĩa là vô hội Y Nha Dược
chỉ toàn là làm việc không . Chúng ta có giải trí vui chơi .
Hội viên sẽ có quyền lợi của hội viên . Hội viên sẽ được
hưởng giá đặc biệt trong những buổi tiệc đầu năm cuối
nặm. Con cái hội viên nếu cần credit hours sẽ có cơ hội
tham gia vào các hoạt động của hội và sẽ được Ban Quản
trị cấp giấy chứng nhận để nộp cho trường lớp, sẽ được
tham gia những lớp dạy tiếng Việt và văn hóa Việt do
những tình nguyện viên đảm trách …
Có một điều mà chắc chắn sẽ tạo nên sự chú ý của
tất cả hội viên là chúng tôi trong Ban Chấp hành đang xin
Board of Medicines, Board of Dentistry, Board of Pharmacy chấp thuận chương trình Continuing Education
miễn phí cho các hội viên . Chúng tôi sẽ mời guest speakers đến để thuyết trình. Các hội viên có thể đăng ký dự
những buổi live CE miễn phí để lấy credit hours cho
mình đồng thời thưởng thức phần ẩm thực miễn phí do
các nhà bảo trợ đài thọ .
Để làm được những điều nói trên, chúng tôi cần sự
hỗ trợ của tất cả mọi người . BECOME MEMBERS.
Bước đầu có lẽ sẽ gian nan , nhưng khi mọi chuyện đâu
vào đó rồi thì sẽ dễ dàng hơn . Chúng tôi biết có rất nhiều
tổ chức bên ngoài có lẽ hấp dẫn hơn, vui hơn, nhưng có
lẽ không đâu bằng hội Y Nha Dược sĩ Việt Nam ở Florida, nơi mà chúng ta gặp gỡ những người vừa là đồng
nghiệp vừa là đồng hương, nói cùng ngôn ngữ, cùng văn
hóa, cảm thông nhau, giúp đỡ nhau để đỡ nhớ nhà và
không quên nguồn quên cội .
Vài lời đến cùng tất cả hội viên trong ngày đầu
năm . Một lần nữa tôi kính chúc mọi người năm mới
nhiều hạnh phúc, may mắn và bình an .
Dược sĩ Nguyễn Minh Ngọc
Chủ tịch Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam-Florida
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Dr Minh Ngoc Nguyen began her finance
career with Chase Bank of Texas in Dallas in
the earlier 1990’s.
Dr. Minh Ngoc Nguyen

She then continued her graduate work and obtained
her Master of Business Administration (MBA) from
Webster University with concentration in Corporate
Finance in 2001.
After a short break to start a family, she decided
to return to school to pursue her dream of becoming a
healthcare professional.
Dr Nguyen received her Doctor of Pharmacy
(PharmD) in 2010 from Nova Southeastern University
(NSU) and began her career as a community pharmacist with Walgreens upon graduation.
In June 2014, Dr Nguyen accepted a position with
Perform Specialty Pharmacy in Orlando as a pharmacist specializing in the areas of Hemophilia, Multiple
Sclerosis, Oncology, Hepatitis, Rheumatoid Arthritis,
Psoriasis, RSV, HIV, and Growth Hormone.
Before elected into the current position, Dr
Nguyen served as Secretary General for the Vietnamese Association of Physicians, Dentists and Pharmacists of Florida for the 2013-2014 term.
She also volunteered her free time with other civic
organizations such as A Gift of Teaching to provide
free school supplies to eligible teachers and students
as well as St Peter and Paul Catholic Church to provide food to the homeless and the underprivileged.

Dear all members,
Lunar New Year is a month and a half away. On behalf of the new executive officers, I am sending you and
your families our best wishes for the year to come.
During the past two years, I was lucky to work with a
great team of executive officers and also with many of
our enthusiastic and dedicated colleagues in the association’s activities. Now, as the new President of the association, I would like to express my sincere appreciation to
all of your helps and contributions, especially of the
young professionals, to various events to bring our association closer to the Vietnamese community in Orlando
and the surrounding areas.
Our goals are to extend the area of operations to
other parts of Florida with more health fairs, charity
events, fund raisings, recruiting new members … while
maintaining the Vietnamese language and culture. With
that being said, the regional representatives will be allowed to create a team of three professions to handle
their region’s activities and report to the Board of Directors as well as the Executive Officers. That way there will
be opportunities for members from different parts of
Florida to contribute to the association’s events of their
own regions. Classes of Vietnamese language/cultures
are to be opened for members’ children free of charge.
Last but not least, here are some benefits for our
members. Besides special prices for annual parties, we
are working on CE programs for members to earn free
credit hours for their license renewals. Interns, members’
children can earn community credit hours through the
association’s charity events. They can also attend the
Vietnamese language/culture classes only for members
and members’ relatives. Membership fee is effective the
day of payment receipt, and expires the same day the
following year along with all member benefits so new
members don’t have to worry about what time of the
year they join the association.
In order to achieve those goals, we need everyone’s
cooperation. BECOME MEMBERS. Apparently, there are
many associations out there that might be more attractive, more fun, but VAPDP-FL is the only one that we can
meet our colleagues who speak the same language, have
the same cultures, and can serve the health and wellbeings of the same community while maintaining our
same tradition over time.
Once again, may peace and happiness be yours for
the coming year.
Best regards,
Minh Ngoc Nguyen, PharmD, MBA
President of VAPDP-FL
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Năm Giáp Ngọ 2014 qua quá nhanh. Có lẽ vì dạ tiệc mùa
thu năm nay làm hơi trễ nên vừa xong là phải chuẩn bị cho Tết
Ất Mùi sắp đến .
Năm 2014 mở đầu với buổi tiệc xuân tổ chức vào ngày 15
tháng 2 năm 2014 tại Sorosis Club Orlando. Ngoài cái tưng bừng
náo nhiệt đầy màu sắc như thường lệ, tiệc xuân năm nay có
nhiều điều mới lạ so với năm trước . Đó là bên cạnh những màn
trình diễn đặc sắc của các cô chú là sự tham gia văn nghệ của
nhóm hội viên trẻ trong các màn hợp ca, múa, trình diễn áo dài
của các bạn nữ được đệm bởi giọng ca truyền cảm của chủ tịch
hội Trần Minh Thống. Điểm khác biệt nữa là năm nay có tường
thuật những hình ảnh về hoạt động của hội trong năm 2013
bằng projector do sáng kiến và công trình của Dược sĩ Thoại.

tịch cho nhiệm kỳ tới. Kết quả bầu cử cho biết Dược sĩ Minh
Ngọc Nguyễn sẽ là tân chủ tịch hội cho nhiệm kỳ 2015-2016.

Dạ Tiệc Mùa Thu tại nhà hàng Phở Hòa vào ngày 8 tháng 11 năm 2014

Một tuần lễ ngay sau buổi dạ tiệc mùa thu, hội chúng ta lại
có một buổi khám sức khỏe miễn phí cho hội cao niên ở Barnett
Park vào ngày 15 tháng 11 năm 2014 . Lần này cũng có sự tham
gia của các bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ , đặc biệt có bác sĩ tai mũi
họng đến khám cho các hội viên cao niên.

Tiệc Xuân tổ chức vào ngày 15 tháng 2 năm 2014 tại Sorosis Club

Tiếc là mùa hè năm nay, do trục trặc về thời gian nên
chúng ta không tổ chức cắm trại ngoài trời được. Bù vào đó là
buổi khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng người Việt ở Orlando vào ngày Chủ nhật tháng 7 ngày 27 năm 2014 tại Nhà thờ
Hội thánh Tin Lành Orlando. Đây là lần đầu tiên khám sức khỏe
cho cộng đồng người Việt dù hè năm 2013 trước đó hội ta đã có
khám sức khỏe cho hội cao niên. Người tham dự chủ yếu là
những hội viên nhà thờ Tin Lành và một số người ở những nhà
thờ lân cận. Tuy vậy đây là một sự kiện đáng kể của hội ta vì đó
là lần đầu tiên huy tụ được rất nhiều sự tham gia của các bác sĩ,
nha sĩ và dược sĩ trong và ngoài hội . Chúng ta khám mắt, khám
răng, thử đường, đo huyết áp, và có bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi
đồng khám tổng quát cho hội viên và gia đình hội viên của các
nhà thờ .
Dạ tiệc mùa thu năm nay được tổ chức tại nhà hàng phở
Hòa vào ngày thứ bảy ngày 8 tháng 11 vừa rồi . Buổi tiệc lần này
ngoài việc gặp gỡ trò chuyện với nhau, thưởng thức những màn
văn nghệ cây nhà lá vườn, còn là buổi tổng kết cuối nhiệm kỳ
của chủ tịch hội Dược sĩ Trần Minh Thống và bầu chọn tân chủ

Khám sức khỏe cho Hội Cao Niên ở Barnett Park vào ngày 15 tháng 11 năm 2014

Trong năm qua chúng ta có bàn đến việc hợp tác với Fort
Myer magazines nhưng chưa có dịp thực hiện. Đó cũng là một ý
kiến hay để mở rộng địa bàn hoạt động của hội ta. Ngoài ra,
sách Y Học Thường Thức cũng tiêp tục được lưu hành với sự phụ
trách của Nha sĩ Tố Nhàn.
Năm 2014 trôi qua với nhiều hoạt động sôi nổi và bổ ích
của hội ta. Mong rằng những năm tới sẽ có nhiều hoạt động
hơn nữa với sự tham gia của nhiều hội viên từ nhiều ngành để
phục vụ cộng đồng người Việt của chúng ta trên toàn tiểu bang
Florida .
(MN)
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Lễ Bàn Giao giữa Cựu Chủ Tịch DS Trần Minh Thống và Tân
Chủ Tịch DS Nguyễn Minh Ngọc hôm 23 tháng năm 2014.

Dear all members,
You and your families are all cordially invited
to the Spring Gala party of our association on February 21st, 2015 at the Sorosis Club of Orlando at 6
pm. Please join us to celebrate the Vietnamese Lunar New Year and enjoy the festivities.
All medical, dental and pharmacy students, interns and residents are welcome. Please forward
this invitation to the healthcare professionals who
have never attended our parties and would like to .
They are all invited.
With warmest regards,
Minh Ngoc Nguyen, PharmD, MBA
President of VAPDP-FL

Dear all members,
Just a friendly reminder, membership fee is due the
first day of January 2015. It can be paid separately or
with Spring Gala party payment in three ways:

Tân Ban Chấp Hành (từ trái qua phải: DS Heidi Trần
(Treasurer), DS Jenny Anh Thư Nguyễn (VP in Pharmacy), DS
Minh Ngọc Nguyễn (President), BS Mỹ Hạnh Nguyễn (VP in
Medicine), NS Nga Vũ (VP in Dentistry)

Các hội viên thân mến,
Năm nay tiệc Xuân Ất Mùi 2015 sẽ được tổ chức vào
ngày 21 tháng hai năm 2015 (nhằm ngày mùng 3
Tết) tại Sorosis Club of Orlando vào lúc 6 giờ chiều .
Kính mời tất cả các hội viên cùng gia đình đến tham
dự buổi tiệc xuân để cùng trao nhau những lời chúc
Tết tốt đẹp đầu năm, cùng nâng ly đón chào năm
mới, chụp hình lưu niệm, thưởng thức những món ăn
đặc biệt của nhà hàng Haowah, những màn văn nghệ
đặc sắc mới lạ và cùng chung vui với nhau
Xin chuyển lời mời này đến tất cả những students,
interns và residents hoặc tất cả những vị nào chưa
có dịp tham dự những buổi tiệc của hội ta . Tất cả
đều được đón chào nồng nhiệt .
Trân trọng kính mời .
Minh Ngọc Nguyễn, PharmD, MBA
Chủ tịch hội Y Nha Dược sĩ Florida

1) Online at http://ynd-fl.org/tet2015.html
2) Pay online via PayPal http://ynd-fl.org/pay.html
3) mail the registration form (page 6) and check
(payable to VAPDP-FL) to Minh Ngoc Nguyen 16130
Birchwood way, Orlando, FL 32828. (407 749 9223)
The fee for Practicing Members is $80/year, for Interns/Residents/Fellows is $40/year, and no cost for
students.
Membership fee is crucial for the association not only
to organize big events such as free summer picnic for
the whole association, health fairs for the Vietnamese
community, charity events for the ones in need, publishing yearly magazines, newsletters, donations ... and
many more ....
We are working on some plans that are beneficial to
all members. They are to be announced at Gala
party. Please show your supports to the association so
we can grow strongly and, in the mean time, are able to
help out and participate in other Vietnamese associations' activities in the entire Florida and hopefully the
surrounding areas.
Thank you very much,
Minh Ngoc Nguyen, PharmD, MBA
President

5

6

Khi quý vị đọc thư này thì chúng ta đã mừng năm
mới, năm Ất Mùi.
Như thông lệ, Hội Y Nha Dược sĩ ViệtNam tại Florida
sẽ tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân mới,và ra mắt Đặc
San Xuân, nhưng năm nay, vì Tân Ban Chấp Hành của
Hội được bầu hơi trễ hơn thường lệ nên giai phẩm Xuân
không được ấn hành vì thời gian không cho phép, thay
vào đó là Bản Tin Mùa Xuân.
Vào ngày 8 tháng 11 năm 2014 , chúng ta đã bầu
một Ban Chấp Hành mới cho Hội YNDVN/FL do Dược Sĩ
Nguyễn Minh Ngọc làm Chủ Tịch. Thành phần tân Ban
Chấp Hành là những người trẻ đầy nhiệt huyết, đã từng
họat động với Hội trong nhiều năm qua và đã chứng tỏ có
rất nhiều khả năng trong việc điều hành Hội.
Nói như thế chúng ta không thể phủ nhận những
công việc lớn lao mà Ban Chấp Hành do Dược Sĩ Trần
Minh Thống với chức vụ Chủ Tịch đã hòan thành trong
nhiệm kỳ hai năm vừa qua. Chúng ta đã có những buổi
văn nghệ vui tươi, các cuộc picnic hào hứng và đồng thời
đã tham gia vào nhiều công tác xã hội như khám sức
khỏe và chích thuốc ngừa cùng tham khảo miễn phí về y
tế cho đồng bào trong cộng đồng người Việt tại Trung tâm
Florida.
Trong đường hướng chú tâm vào việc phục vụ cộng
đồng người Việt, trong tương lai Hội sẽ đặt nặng vào các
công việc không những về y tế mà còn về vấn đề xã hội
nếu hòan cảnh cho phép.
Trong dịp đầu năm mới, Hội đồng Quản trị xin gửi lời
Chúc Mừng Năm Mới đến tất cả quý vị
Một Năm ẤT MÙI AN KHANG
và THỊNH VƯỢNG.
TM/ Ban Quản Trị Hội YNDVN/FL
Bác sĩ Trần Chính Trực

Bản Tin do Ban Báo Chí Hội YNDVNFL xuất bản ba số mỗi
năm vào các mùa Xuân, Hạ và Thu. Riêng mùa Đông, Ban Báo
Chí xuất bản Giai Phẩm Xuân vào dịp Tết Nguyên Đán. 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
Tung M. Tran, MD

Hát vối mùa Xuaân chồ naếng rạng ngồi
Em vẽ mùa xuân tuyệt vời trong kỷ niệm
Ký ức quê hương hiền hậu vô cùng
Đêm thắp lửa soi ngang đời tìm kiếm
Hạnh phúc ngày xưa, niềm nhớ muôn trùng
Em vẽ mùa xuân xứ người làm lụng
Trong tiếng đàn ai dìu dặt, u hoài
Dòng sông chảy qua tim mình ướt sũng
Thương nhớ mù khơi ngày tháng lạc loài
Em vẽ mùa xuân đất trời nhân loại
Thông cảm, xẻ chia, nhường nhịn, nhân từ
Trăng khuya khoắc chiếu qua hồn sóng soãi
Hiu hắt vần thơ, hờ hững mệt nhừ
Em vẽ mùa xuân chất đầy tâm sự
Mở trái tim ra để đón hương đời
Mơ một khúc đàn cầm lữ thứ
Hát với mùa xuân, chờ nắng rạng ngời
Trần Minh Hiền
Orlando ngày 5 tháng 1 năm 2015

Xuaân naøo Nha Trang ?
Kỳ ảo tuyệt vời thay phố biển!
Mưa Xuân tắm gội áng mây ngàn.
Cùng em đi dạo hoàng mai nở,
Theo gió vuốt ve dương liễu đàn.
Ngọn sóng tràn trề tim chất ngất,
Bờ môi ngọt lịm ý hân hoan.
Đâu lưng trên cát vàng mơ mộng,
Mưa ướt áo em tình chứa chan.
Vinh Hồ
29/12/14

TM Ban Báo Chí
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LTS: Trong giới YNDVN ở Hải ngoại, rất nhiều thành
viên có biệt tài về văn chương, nghệ thuật. Đó là những
năng khiếu thiên bẩm, rất đáng phát huy. Trong thời gian
về hưu, có nhiều thì giờ để làm những gì mình yêu thích,
nhất là cho những ai có năng khiếu về văn, thơ, khảo cứu.
TS đã nhờ anh Trần Minh Hiền, cựu Chủ Tịch VBVNHN/
ĐNHK, viết đôi giòng về Văn Bút Việt Nam, cơ sở duy nhất
thời VNCH còn tồn tại cho đến ngày hôm nay ở hải ngoại.
Nếu quý vị muốn tham gia Văn Bút VNHN, để đóng góp
một chút gì cho Văn Đàn Việt Nam, xin tùy nghi...
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Nam Hoa Kỳ là
một trong 8 Vùng Văn Bút của Văn Bút VNHN. Được thành
lập năm 1995 và từ đó đến nay trải qua nhiều thăng trầm
sóng gió nhưng Văn Bút VNHN Vùng Đông Nam Hoa Kỳ
(trước là khu vực Florida) vẫn phát triển và hiện có 35 hội
viên. Từ 1995 đến nay đã có các Chủ Tịch Văn Bút VNHN
Vùng ĐNHK theo thứ tự như sau:
1. Bác sĩ Nguyễn Đức An (1995-2003)
2. Nguyên Hà (2003-2007)
3. Đào Quang Vinh (2003-2007)
(Vì thời kỳ 2003-2007 này Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK
bị phân hóa thành 2 Ban Chấp Hành khác nhau cùng hoạt
động song song cho nên có 2 chủ tịch .
4. Nguyễn Đăng Tuấn (2008-2009), từ đầu năm 2009 CT
Nguyễn Đăng Tuấn đã đắc cử Chủ Tịch Văn Bút VNHN
nên không còn làm CT Vùng ĐNHK nữa.
5. Trần Minh Hiền (2009-2014)
6. Vinh Hồ (2014 đến nay)
Văn Bút VNHN vẫn luôn luôn sẵn sàng đón nhận những
hội viên để cho Hội luôn phát triển mạnh mẽ hơn. Điều kiện
để vào Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK theo điều lệ dưới đây
Điều 5.
Những người Việt Nam cư trú tại hải ngoại hội đủ những
điều kiện dưới đây có thể gia nhập VBVNHN với tư cách
hội viên hoạt động:
(a) Là văn sĩ, thi sĩ, kịch tác gia, bình luận gia, biên
khảo gia, phê bình gia, dịch giả, ký giả (tham chiếu các bộ
môn trong bảng liệt kê của Văn Bút Quốc Tế), đã có tác
phẩm xuất bản (sách in hay sách điện tử - ebooks), hoặc
thường xuyên đăng báo hay đăng trên các báo mạng
(website) thuộc các bộ môn nói trên;

(b) Cam kết tôn trọng Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế
và Điều Lệ, Nội Quy của VBVNHN, và không có những
hành động trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài;
(c) Có đơn xin gia nhập do hai (02) hội viên hoạt động
giới thiệu và được Ban Đại Diện Vùng chấp thuận và
chuyển Hồ sơ đến BCH lưu trữ.
(d) Hội viên được khuyến khích sinh hoạt với Vùng
đang cư trú, tuy nhiên vẫn có thể sinh hoạt tại Vùng do
mình lựa chọn hay sinh hoạt trực tiếp với Ban Chấp Hành
VBVNHN. Khi thay đổi nơi sinh hoạt, hội viên chỉ cần
thông báo cho Ban Chấp Hành và Ban Đại Diện Vùng liên
hệ.
và đóng tiền niên liễm hàng năm 50 mỹ kim cho thủ quỹ
(hiện nay là VH Tuyết Nga) trước ngày 28 tháng 2 hàng
năm .
Quý vị nào có nhu cầu biết thêm chi tiết về Văn Bút
VNHN Vùng Đông Nam Hoa Kỳ có thể liên lạc với VH Vinh
Hồ (Chủ Tịch Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK) 407-731-2650
và email: vinhho09@yahoo.com
***
Kính chúc tất cả quý vị một năm mới 2015 dồi dào sức khoẻ .

Trần Minh Hiền
Orlando ngày 5 tháng 1 năm 2015

boâng hoàng và baêng tuyeát
Thấy hình bông hồng tả tơi dưới tuyết giá
đầu mùa, cảm xúc ghi lại mấy dòng

Mùa đông đã tới thật rồi sao ?
Tôi nhớ mùa xuân mới hôm nào
Môi em thơm quá màu sen thắm
Rộn rã cười tươi trong nắng đào
Tôi nhớ mùa hạ mới hôm qua
Vòng tay nóng cháy đốt làn da
Má em còn thoảng mùi khét nắng
Lửa rực của tình đôi chúng ta
Tôi nhớ mùa thu vừa rụng rơi
Lá vàng khóc đẫm tím khung trời
Hai tay tôi níu chiều nắng cũ
Run rẩy chút ngày đã tàn hơi
Có phải tôi say hay mùa say ?
Màu của mùa tươi quyện tuyết bay
Cánh hồng tình thắm chìm băng giá
Như đắm chìm em giữa tháng ngày
CL
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Ngày Xuân kể chuyện

aó traêńng
g nga
ngàỳ xöa
Thuở ấy tôi mê tà áo trắng.
Nhởn nhơ như bướm trong sân trường
Mái tóc thề, đôi mắt ướt dễ thưong.
Thoáng thấy nàng tim tôi đập rộn rã.
Tà áo trắng ban đầu xa lạ.
Ngày tháng qua bỗng trở thân thương.
Có vài hôm, nàng vắng mặt ở trường.
Tôi cảm thấy như tôi đang thiếu thở.
Có những lần gặp nàng tôi bỡ ngỡ.
Muốn nói thương mà thốt chẳng ra lời...
KD
Lồi Chúc cho Quý Coâ
Năm mới năm me,
được nhiều sức khỏe,
khôn ngoan hơn xưa,
thông minh tí nữa,
nói chuyện khéo léo,
bước đi ẻo ẻo,
Ai thấy cũng mê
(trừ trai pê đê)
Ai gặp cũng mến,
muốn cua tới bến,
Tiền vào ào ào,
nở nang bánh bao,
trang sức thật mốt,
thêm bạn bè tốt,
thêm những niềm vui,
qua hết số xui,
trên con đường dài,
vượt qua chông gai,
nhìn vào tương lai,
sẽ có ngày mai,
tìm thấy ánh sáng,
thành tựu thích đáng!
Vũ Thúy Hằng

Các bạn thân mến, trước hết tôi xin cám ơn tất cả
các bạn bè xa gần đã lo lắng, thăm hỏi qua điện thoại,
email, thăm viếng cùng chúc lành cho tôi trong những
ngày qua; Có lẽ một số các anh chị đã thắc mắc
chuyện gì đã xảy đến cho tôi vậy, tôi xin tóm lược diễn
tiến sau đây:
Số là vợ chồng chúng tôi đã cùng một số bạn rủ nhau
đi du lịch Nhật Bản bằng tàu, vào ngày thứ hai của
chuyến đi, chúng tôi đến cư ngụ tại một khách sạn
nằm dưới chân núi Phú Sĩ, chờ sáng hôm sau lên
thăm núi. Tối hôm đó từ phòng tắm đi ra, vì phải bước
qua cái ngạch cửa hơi cao tôi bị trượt chân ngã bật
ngửa ra sau, đầu đập vào ngạch cửa. Tôi nằm im cố
kiểm soát ngũ quan, tứ chi xem có bị thương tích gì
không? Bà xã tôi nghe thấy tiếng động, chạy vào
nâng tôi dậy, thấy máu chảy lênh láng trên sàn, vội
dùng khăn băng đầu tôi lại để cầm máu rồi nhờ một
anh bạn cùng đoàn sang khám cho tôi. Anh bạn này
là chuyên khoa cấp cứu của các nhà thương ở California, sau khi khám xong thấy tôi không có triệu
chứng gì, chỉ bị xứt da sau ót thôi, nên anh an ủi bà
xã tôi và dặn chỉ canh chừng tôi mà thôi, sau đó tôi
hoạt động như thường, vẫn theo đoàn đi tiếp,.
Sáng hôm sau chúng tôi lên núi Phú Sĩ…Sau đó
chúng tôi lên tàu đi Osaka và Kobe...Rời Kobe tàu
ghé Nagasaki…Rời Nagasaki tàu chúng tôi ghé
Shanghai…Chúng tôi rời Okinawa để đến Taipei…
Sau hai ngày ở Taipei tàu ghé Hong kong là trạm
chót của chuyến hải hành.
Chúng tôi rời Hong Kong bay tới Tokyo đổi máy bay
để về thẳng Mỹ,
Về đến San Jose, tôi đã trở lại công việc thường ngày,
đi làm như thường, vẫn không có triệu chứng gì,
không thấy nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa.
Cho đến chủ nhật 23 tháng 11, tức là 4 tuần sau ngày
xảy ra tai nạn, tôi bắt đầu thấy hơi bị chúi về phía trước
mỗi khi di chuyển,
Qua thứ hai, tôi gọi cho bác sĩ gia đình xin đi chụp CT
scan đầu, tuy nhiên Phòng Xrays hẹn vào chiều hôm
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sau vì không có chỗ, buổi chiều hôm ấy trên đường về
nhà thấy tôi đi hơi loạng quạng, bà xã tôi quyết định
chở tôi đến phòng cấp cứu mặc cho tôi nằng nặc đòi
hãy chờ đến ngay mai chụp hình xong mới tính.
Tại phòng cấp cứu, sau khi khám và chụp hình, bác
sĩ cho biết là có xuất huyết não, liền cho nhập viện và
sắp xếp cho giải phẫu vào sáng hôm sau.

Ất Mùi cất giọng ...be… he…
Gọi anh Giáp Ngọ mau de ra ngòai
Năm qua anh quậy quá tay
Chiến tranh khắp chốn, chất đầy máu xương
Khủng bố, tàn ác khôn lường
Thiên tai, ách nạn, phố phường dân oan
Anh là chú ngựa hoang đàng
Vậy nên lui bước lên đường rời dinh
“Dê vàng” tôi đến cầm tinh
Chi Mùi Can Ất tính tình dễ thương
Tên tôi còn gọi là Dương
Có ngừời chọc ghẹo, thói thường thế gian !
“Ba mươi lăm” đích thị dê càn
“Đụng đâu húc đó” các nàng sợ “be”
Thu, đông, kể cả xuân hè
Ngày đêm luôn có máu dê trong người
Người ơi đừng có chê cười
Đời nói tôi xấu, nhưng tôi đàng hoàng
Còn hơn những kẻ hoang đàng
Bề ngòai nghiêm chỉnh, “dê càn” bên trong
Thôi thì oan ức trong lòng
Tôi đành cam chịu chỉ mong loài người
Xét tôi công trạng gấp mười
Để mà tha thứ đừng cười “tính dê”
Ngọc dương bổ dục nhiều bề
Cà-ri, và lẫu khỏi chê khỏi bàn
Sữa dê người tắm, quá sang!
Da thịt tươi trắng, mịn màng đẹp xinh
Đầu năm thổ lộ tâm tình
Ất Mùi xin chúc gia đình an khang
Năm nay bạn được dê vàng
Cầm tinh hy vọng muôn vàn chuyện vui.
E.U (Ất Mùi 2015)

Cuộc giải phẫu kéo dài khoảng hơn hai tiếng đồng hồ,
lúc tôi tỉnh dậy bác sĩ giải phẫu cho biết là ông đã
khoan hai lỗ trên đầu của tôi và đã hút được hơn 200
ml máu, ông đã đặt hai ống để rút máu bầm ra. Sau
khi mổ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không còn chóng mặt,
nhức đầu gì cả, nói tóm lại là cuộc giải phẫu thành
công. Sau ba đêm nằm bệnh viện, hai ống hút trên
đầu được tháo ra và tôi đã được cho xuất viện vào
ngày Lễ Tạ Ơn.
Tới đây thì có lẽ nhiều bạn đã thắc mắc tại sao tôi
không đi chụp hình ngay sau khi bị tai nạn, xin thưa
với các bạn là trong cơ thể học, não bộ chúng ta được
bao bọc bởi màng óc và được bảo bọc bằng hộp
xương sọ, khi lớn tuổi thì não bộ của chúng ta bị teo
nhỏ lại, do đó được treo lơ lửng bằng những mạch
máu nhỏ, khi bị chấn động mạnh như bị đánh vào
đầu, hay té ngã, não bộ bị giao động và vì thế có thể
một hay vài mạch bị đứt, máu bị chảy ra tuy nhiên vì
mạch quá nhỏ nên máu chảy rất chậm, rất ít, chỉ vào
khoảng gần 1/12 tới 2 ml mỗi giờ, lúc này nếu làm CT
scan cũng không thấy gì cả; chỉ khi nào lượng máu đủ
đế ép vào não bộ thì lúc đó triệu chứng mới xảy ra.
Chuyện này thường xảy ra khoảng từ 4 tới 12 tuần
sau khi bị chấn động như trong trường hợp của tôi.
Bác sĩ cho biết với số lượng máu nhiều như thế, người
trẻ tuổi có lẽ đã bị hôn mê, não bộ đã bị thương tổn
rồi! Thật là may mắn cho tôi, đã được bình phục hoàn
toàn, không hề có dư chứng gì cả!
Qua kinh nghiệm bản thân tôi khuyên các bạn là ở
vào tuổi của chúng ta, nên cố gắng tránh tối đa các
tai nạn tuy nhiên nếu có tai nạn xảy ra nên cho người
thân biết để theo dõi, người có khả năng nhất là người
bạn đời của ta, không ai săn sóc ta, hiểu ta hơn chính
ta bằng bà xã của ta, câu này rất đúng với trường hợp
của tôi, xin được cám ơn em, người bạn đời, nếu
không có em chưa chắc tôi có thể viết được những
dòng chữ này.
BS BVR
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Tin tức gần đây cho thấy Trung Cộng ngày càng leo

Không phải chúng ta phải làm gì, mà phải nói là cả thế

thang lấn chiếm Biển Đông theo lối “tầm ăn dâu”. Họ đã

giới phải làm gì? Đây là hiểm họa chung cho nhân loại,

cho xây các đảo nổi, thành lập phi trường trên đảo Gạc

việc giải quyết phải là chung cho loài người. Riêng Hoa Kỳ

Ma (chiếm của Việt Nam năm 1982); xây nhiều căn cứ

lãnh trách nhiệm chính. Chính Mỹ đã nuôi TC thành kẻ

trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Hoàng Sa (cướp từ Việt

nguy hiểm, thì nước Mỹ cũng có những hành động giảm

Nam Cộng Hòa ngày 19/1/1974). Những cơ sở này là bàn

bớt sức mạnh của TC bằng: giảm tiêu thụ hàng hóa Tàu,

đạp khống chế toàn vùng Đông Nam Á. Trung Cộng đã

giảm du lịch Tàu, chuyển cơ xưởng sản xuất sang các

xem thường sự phản đối của quốc tế, kể cả Hoa Kỳ.

nước khác; kiểm soát giá hối đoái đồng Yuan; kiểm soát

Nghĩa là TC hoàn toàn bất chấp luật pháp quốc tế để

các hàng nhái, chống hiện tượng ăn cắp kỹ thuật, tác

bành trướng.

quyền; tẩy chay hàng hóa độc hại, nguy hiểm đến sức

Được tổng thống Nixon bãi bỏ cấm vận và hỗ trợ kinh

khỏe..

tế năm 1972, nhờ đó Trung Cộng với Đặng Tiểu Bình đã

Hoa Kỳ cần giúp đồng minh chống kẻ thù TC: giúp các

phát triển kinh tế, nay trở thành một nước có GDP lớn thứ

nước đang phát triển khỏi lệ thuộc vào Tàu; Giúp các

nhì sau Hoa Kỳ. Nhưng TC có thật sự mạnh không? Với

nước Đông Nam Á tự bảo vệ và bảo vệ họ khi cần thiết;

dân số gần 1 tỷ 4, thu nhập đầu người hàng năm còn rất

Tạo vòng đai bao quanh TC với sự hỗ trợ của hạm đội 7

thấp, thua xa Đại Hàn và nhiều nước khác, kể cả Đài

và các căn cứ tại Úc, Nhật, Đại Hàn và nay tại Phi Luật

Loan. (Năm 2014, GDP đầu người của TC là 3,500 MK.

Tân. Nếu Hoa Kỳ cứng rắn, TC sẽ không dám làm càn.

Xem trang nhà http://www.tradingeconomics.com/china/

Riêng đối với Việt Nam, mọi người ý thức được vấn đề

gdp-per-capita. ) TC tùy thuộc rất lớn vào sự tiêu thụ

căn bản là chỉ có đoàn kết toàn dân mới có thể chống lại

hàng hóa trên thế giới, vào các nguồn nguyên liệu. Ngoài

hiểm họa Tàu. Nhưng đảng CSVN hiện đang cai trị, làm

ra TC đang phải đối đầu với những vấn đề lớn: Người dân

sao có thể đoàn kết với Cộng Sản, chỉ còn cách loại trừ

trong nước bất mãn; các nước láng giềng ghét bỏ và chạy

sự cai trị đó, đoàn kết với mọi thành phần không CS kể

theo Hoa Kỳ ( Nam Hàn, Nhật, Ấn Độ, các nước Đông

những người trước đây theo CS vì lầm lỡ nay thức tỉnh.

Nam Á, các nước Trung Á và toàn vùng biển Á Châu Thái

Hãy tranh đấu để Việt Nam trở thành chế độ dân chủ, tự

Bình Dương ) ; TC làm băng hoại môi trường sống, gây

do, người dân sẽ đoàn kết chống ngoại xâm. Sức mạnh

độc hại cho sức khỏe con người; làm cạn kiệt các nguồn

của dân chúng sẽ là động lực làm xoay chuyển thời cuộc.

tài nguyên, hầm mỏ, nước uống...Toàn thế giới thấy được

Vận động quốc tế hỗ trợ dân tộc ViệtNam. Lịch sử chống

mối nguy to lớn của TC.

ngoại xâm chứng minh cuối cùng dân tộc sẽ chiến thắng.

Đối với Việt Nam, TC đã ngang nhiên coi thường chủ
quyền lãnh thổ lãnh hải, đem giàn khoan HD 981 vào lãnh

Kết luận: Thế giới cần ý thức được hiểm họa của Trung

hải Việt nam tháng 5/2014, uy hiếp các tàu bè đánh cá

Cộng về mọi phương diện, để thấy nhu cầu ngăn cản sự

của ngư dân Việt Nam. Thông đồng với phe thân Trung

bành trướng của TC về kinh tế, văn hóa, quân sự…

Cộng trong đảng CSVN, TC nắm các nguồn đầu tư quan

Chúng ta, người Việt trong và ngoài nước quyết tâm một

trọng ở Việt Nam, khống chế kinh tế, tạo hoàn cảnh cực

lòng, đoàn kết tạo sức mạnh, với tinh thần Diên Hồng thuở

kỳ nguy hiểm cho nền độc lập dân tộc. Hội nghị bí mật tại

xưa, với sự hỗ trợ quốc tế chắc chắn chúng ta sẽ chống

Thành Đô năm 1990 giữa đảng cộng sản Tàu và Việt

được giặc ngoại xâm.

Nam ngầm biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu. Dã tâm
bành trướng của Trung Cộng được sự tiếp tay của CSVN.

Xuân Ất Mùi 2015
BS Đỗ Văn Hội

Chúng ta phải làm gì?

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
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Không phật lòng chút nào, còn hãnh diện nữa là khác, anh
hăm hở kể chuyện:
Người bệnh kế tiếp là một cô
gái người Moldova, thon thả,
cao ráo như người mẫu. Dáng
đi của cô rất đẹp, lại mặc váy
ngắn để lộ cặp đùi dài hấp dẫn,
khiến y tá tưởng là cô đi lộn
chỗ!
Moldova, là một xứ sở xa lạ ít
người biết đến, nằm lọt thỏm
giữa Ukraine và Romania,
không một cửa khẩu trổ ra
biển, mặc dù Biển Đen (Black Sea) rất gần. Ngày xưa, là nước
độc lập, rồi bị giằng co giành dật đô hộ giữa hai nước lớn bên
cạnh là Romania và Russia. Cho đến khi Cộng Sản nắm quyền
thống trị Nước Nga (Russia) và thành lập Liên Bang Soviet
(Liên xô) thì cả Romania, lẫn Moldova và các nước chung
quanh đều bị sát nhập! Mãi đến năm 1989, khi khối Liên Bang
Soviet bị tan vỡ ra thành từng mảnh, Moldova mới trở lại là một
nước độc lập. Năm 1991, Moldova được gia nhập Liên Hiệp
Quốc và đang mong muốn được gia nhập vào Khối Liên Âu
(European Union). Sau khi giành được độc lập, các đảng phái
mọc ra như nấm để trành giành quyền bính. Tàn dư của Đảng
Cộng Sản Moldova tập hợp lại và chiếm được đa số ghế trong
quốc hội. Theo hiến pháp Moldova, Quốc hội bầu ra Tổng
thống, nên nước Moldova độc lập vẫn do Đảng Cộng sản nắm
giữ toàn quyền. Các đảng phái quốc gia chỉ chiếm thiểu số ghế
trong Quốc hội. Kinh tế của Moldova dựa vào nông nghiệp và
sản phẩm nổi tiếng nhất là rượu nho. Moldova hiện nay là nước
nghèo nhất Châu Âu! Putin, tổng thống của nước Nga ngày nay,
đang mưu đồ tái lập lại Liên Bang Soviet. Moldova cũng nằm
trong tầm tay của vị “Tân Sa Hoàng” này!
Nhìn hồ sơ bệnh sử của Mia Milescu: tuổi 18, có thai lần
đầu, 8 tuần. Đi kèm với Mia là một người đàn ông tuổi phải trên
40, lùn, mập, bụng phệ, khuôn mặt có thể gọi là xấu trai: mắt
lồi, mũi to như quả cà chua đỏ ửng.
Vừa gặp tôi, anh ta tự giới thiệu, tiếng Anh rất lưu loát:
- Thưa Bác Sĩ, Mia không nói được Anh ngữ, cho phép tôi
được làm thông dịch viên.
Tôi chỉ ghế cho anh ngồi, còn nàng được y tá dẫn vào
phòng khám sau bức màn chắn
Tôi bắt đầu hỏi anh thông dịch viên:
- Anh có liên hệ gì với Mia?
- Tôi là chồng nàng!
Tôi chưng hửng! Chợt nhớ đến chuyện mấy ông Việt kiều
lớn tuổi về nước cưới cô vợ trẻ mang qua đây, chắc chuyện của
ông chồng già vợ trẻ này cũng giống y như vậy chứ gì! Tôi nổi
máu tò mò, bèn dọ dẫm:
- Anh vừa ở Mỹ về Moldova cưới cô vợ trẻ mang qua đây,
phải không?
- Đâu có! Chúng tôi cưới nhau trước bên Moldova, rồi
cùng nhau qua đây mới được 3 tháng đó chứ!
Không dằn được nữa, tôi bèn hỏi tới luôn cho ra lẽ
- Anh lớn tuổi hơn nàng nhiều mà, sao nàng lại chịu lấy
anh?

- Câu chuyện hơi dài dòng một chút, nếu bác sĩ cho phép
tôi xin kể vắn tắt cho khỏi phí thì giờ của bác sĩ:
Sau khi Moldova đươc giải phóng thoát khỏi sự thống trị
của Liên Xô, tôi bèn chuyển từ quê ra Thủ Đô Chisinau để sống
cuộc đời mới. Ở nhà quê, nơi khỉ ho cò gáy, làm việc đồng áng
suốt đời cũng không khá nổi! Ở đô thành, tôi chăm chỉ học tiếng
Anh và khi Người Mỹ vào Moldova làm ăn buôn bán, tôi xin
được chân nhân viên trong một sở Mỹ. Từ đó, nhờ tiếp cận trực
tiếp với chính người Mỹ, tôi nói tiếng Anh khá trôi chảy.
Năm 2013, Tòa Đại Sứ Mỹ đưa ra chương trình Diversity
Visa Immigrant Program (DV), còn gọi là Green Card Lottery
(Cuộc sổ số trúng Thẻ Xanh) với thời hạn nộp đơn trên mạng
internet trong vòng 1 tháng (từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 2
tháng 11 năm 2013). Tôi điền đơn tham dự ngay. Số người nộp
đơn lên đến cả triệu người. Bộ Ngoại Giao Mỹ dùng computor
rút số những đơn tham dự (Đơn được tham dự cuộc rút số phải
đáp ứng đầy đủ những điều kiện đòi hỏi bởi chính sách tuyển
người của Hoa Kỳ ở Chisinau). Đơn trúng số sẽ được gọi phỏng
vấn. Nếu sau cuộc phỏng vấn mà được chấm đậu, sẽ đươc phát
giấy chứng nhận chờ ngày đi Mỹ định cư. Một khi được giấy
chứng nhận, được quyền mang theo cả gia đình của mình sang
Mỹ. Nếu còn độc thân, có quyền cưới vợ rồi mang vợ mới cưới
theo. Những người độc thân như tôi lúc đó được gọi là trúng số
lần thứ hai, hay trúng số cá cặp! Vô số gái trẻ đẹp lúc đó đòi làm
vợ tôi mà trước khi được trúng số, tôi có nằm mơ cũng không
bao giờ dám tơ tưởng tới! Mia là con gái của người bạn tôi, là
một cô gái rất chuộng thời trang, đua đòi theo mốt thật cuồng
nhiệt, đòi lấy tôi cho bằng được để theo sang Mỹ! Tôi là người
có lòng tự trọng, ai lại đi làm chuyện mất đạo đức như vậy! Thế
là Mia đòi tự tử! Anh bạn tôi năn nỉ quá sức. Vì nể bạn, lại cứu
được một mạng người con gái xinh đẹp. Tôi đành phải chấp
nhận đấy chứ!
Có tiếng cười khúc khích của cô Y tá. Mia nói vọng sang
hỏi chồng. Anh chồng đáp lại bằng tiếng Romania, rồi quay
sang tôi tỉnh bơ giải thích:
- Mia hỏi tôi là cô y tá cười gì vậy? Tôi đáp là cô ta cười vì
anh nói em đẹp như tài tử Hollywood, nên đem em sang Mỹ để
được hưởng cuộc sống giàu sang cho xứng với sắc đẹp của em!
- Anh nịnh vợ khéo thật!
- Đàn bà con gái, ai mà chẳng thích khen đẹp hả bác sĩ?
- Mà Mia đẹp thiệt!
Sau này, lên tìm hiểu trên internet, tôi được biết, chính
sách của Mỹ là muốn cho nhiều di dân Đông Âu qua Mỹ dễ
dàng để cân bằng với số dân gốc Hispanic (Latino) vốn đã quá
tải. Ở Mỹ bây giờ, dân da trắng gốc Âu Châu đã trở thành thiểu
số. Mỗi kỳ bầu cử, số phiếu của dân gốc hispanic đã trở thành
yếu tố quyết định sự thành bại của các ứng cử viên! Hằng năm
số di dân gốc hispanic nhập cư lậu vào Mỹ càng ngày càng
đông. Đạo luật di dân để giới hạn dân nhập cư lậu gốc hispanic
được đưa ra bàn cãi, nhưng chưa đi đến đâu cả. Để lấy được số
phiếu của di dân gốc hispanic, một số vị dân cử đưa ra các dự
luật hợp thức hóa tình trạng bất hợp pháp của các di dân lậu.
Vấn đề trở nên rắc rối, nan giải, không biết bao giờ mới kết
thúc! Theo thống kê năm 2013, Hoa Kỳ có 11 triệu 7 trăm ngàn
di dân lậu!
Minh Tường
(Trích từ truyện ngắn "Nửa đời thực nửa đời hư")
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