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● Chủ nhiệm & Chủ bút: Thái Hoá Lộc 
● Toà soạn: Duy Thành
● Kỹ thuật: Tô Lai Quốc
● Quảng cáo: Đức Đặng

(214)380-2388
* Only at  Dallas, TX.

   CALI SAIGON MALL
   3212 N. Jupiter Rd.
   Ste. 101, Garland,

   TX 75044
  

Daily 7:00 am to 8:00 pm
Now Hiring

Buy 4 Get 1

   TX 75044
  

FREE
Asian
Sandwich

Limit one 
per customer. 

   Cannot be combined 
   with other promotions.

   Expires on 03/28.

 Garland, TX.- Theo tin 
tức chính thức từ Ty Học 
Chánh Garland, Bà Hiệu 
trưởng Tiến sĩ Erika Crump 
và Tiến sĩ Clinton Elsasser 
Hiệu phó, chuyên về giao 
tế (PR) Caren Rodriquez 
và Cô Lisa Đào, giáo viên 
phụ trách chương trình 
Việt Ngữ,  cô Wang Fang 
giáo viên đặc trách chương 
trình tiếng Mandarin được 

gọi là tiếng Phổ thông vào 
sáng thứ hai, 19 tháng 6, 
2017, Ty học chánh thành 
phố Garland xác nhận chính 
thức thông báo sẽ bắt đầu 
nhiều chương trình mới 
được áp dụng cho niên học 
2017-2018 gồm có:

1) Các khóa học đào 
tạo nghề nghiệp và giáo 
dục kỹ thuật, khả năng 
chuyên nghiệp gọi là Career 

TIẾNG VIỆT VÀ TRƯỜNG HUẤN NGHIỆP 
CHÍNH THỨC ĐƯỢC DẠY TRONG 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TY HỌC CHÁNH
 GARLAND

“Nghe đài 55.3 nói nó sẽ đổi thành 
Vietface TV Dallas, còn đài 55.5 thì 
gọi là đài gì?”

DFW.- Tựa đề của bản tin trên đây là thắc mắc của 
nhà văn Trọng Đạt , người chuyên viên viết về lịch sử, 
chiến tranh Việt Nam. Tập sách vừa xuất bản  với lời tựa 
là “Chiến Tranh Việt Nam Dưới Thời Kennedy-Johnson-
Nixon-Ford” do Người Việt Dallas xuất bản. 

Chúng tôi biết sự quan tâm của nhà văn Trọng Đạt 
cũng như của nhiều khán giả đang theo dõi chương trình 
trên hai đài có tần số 55.5 và 55.3 từ tiết mục tin tức, thời 
sự giải trí và quảng cáo. 

Nhằm hiểu rõ hơn để giải thích theo sự hiểu biết của 
người thực hiện bản tin này, chúng tôi  xin trở lại thời 
gian trước đây. 

Đài VietFace Dallas 55.5 chính thức khai trương vào 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 tính đến ngày 12 tháng 12 
năm 2017 được 5 năm. Ngay những ngày đầu tiên hoạt 
động, một số đồng hương cũng đã dị ứng tên VietFace 
bởi xuất xứ và nguồn gốc từ Trung Tâm Thúy Nga Paris 
và nhiều dư luận trung tâm này đã bán cho người trong 
nước. Thật hư đến ngày nay không ai xác nhận tin này 
đúng hay sai. Tuy nhiên, một trong những người trong 
cuộc dấu tên cho biết: chuyện đó không thể xảy ra, và 
Trung Tâm Thúy Nga như con vịt trời không ai dại gì 
mà mua! VietFace Dallas 55.5 không đậm màu sắc của 
đài mẹ Thúy Nga Paris từ hình thức đến nội dung và đã 
chuyển qua một hướng khác tự lập với danh xưng mới 
VIETV NETWORK sau những năm đầu tiên. 

Kỷ niệm ngày Quân Lực 
19-6 đã trở thành truyền 
thống đối với tập thể cựu 
quân nhân Quân lực Việt 
Nam Cộng Hòa ở tại các 
thành phố có đông dân cư 
Việt nam và cựu quân nhân 
cư ngụ.

Thành phố Dallas-Fort 
Worth năm nay lại có hai 
tổ chức kỷ niệm ngày Quân 
lực. Cả hai tổ chức đều diễn 
ra tại thành phố Arlington 
cùng một ngày Chủ nhật, 
ngày 18 tháng 6 năm 2017

Tổ chức thứ nhất do sự 
phối hợp của Gia đình Mũ 
Đỏ - Lực Lượng Đặc Biệt 
và Gia đình Pháo Binh tổ 
chức tại Tượng đài Việt 
Mỹ. Chương trình bắt đầu 
từ 11 giờ sáng và kết thúc 
vào lúc 1 giờ trưa. 

Tổ chức thứ hai do Liên 
Hội Cựu Chiến Sĩ Việt 
Nam Cộng Hòa Dallas-Fort 
Worth bao gồm các hội 
cựu quân nhân ngoài 3 hội 
kể trên được tổ chức trong 
nhà hàng Top Super Buffet 
trong khu Bến Thành Plaza. 
Chương trình bắt đầu lúc 1 
giờ 30 và kết thúc trước 5 
giờ chiều.

Cả hai tổ chức đều thành 
công theo cách nhìn chung 
của mọi người về nội dung 
và cách tổ chức. Ngoài 
những người đã định kiến 
và sự lựa chọn riêng, đa số 
đã tham dự cả hai bên vì 
thời gian và thời gian cũng 
như địa điểm thuận tiện 
cho phương tiện di chuyển. 
Nhận định riêng qua các bài 
phát biểu, bài phát biểu về 
ý nghĩa của Ngày quân Lực 
thì bài phát biểu và cách 
trình bày của Bảo Vinh, đại 
diện lớp trẻ do Liên Hội tổ 
chức nổi trội nhất. 

Đặc biệt trong lời phát 
biểu của hai Chủ tịch Cộng 
đồng Dallas Jason Lý và 
chủ tịch thụ ủy Liên danh 
vừa được tuyên bố đắc cử 

Hồ Văn Điền đã chia sẻ và 
kêu gọi sự đoàn kết. Ngày 
Quân lực theo quan niệm 
của hai vị này là sự anh 
dũng và gương hy sinh cho 
thế hệ trẻ tiếp nối. Tinh 
thần Ngày Quân lực trở 
thành bất diệt…Có người 
thầm thì, sự xuất hiện của 
Thụ ủy Liên danh Đoàn 
Kết vừa đắc cử thể hiện 
tinh thần đoàn kết đáng ca 
ngợi nhưng đại diện cho 
Cộng đồng hạt Tarrant thì 
hơi quá sớm. Sự kiện này 
người ta lại liên tưởng cũng 
có lần cô Bùi Thảo Nhi đã 
đại diện Cộng đồng Tarrant 
phát biểu tại tượng đài này 
trước đây! 

Số người tham dự, 
không khí hai nơi tổ chức 
hoàn toàn khác nhau. Một 
nơi có hình tượng oai hùng 

của hai người lính Việt – 
Mỹ trong quang cảnh lộng 
gió, nắng gắt chói chang 
ngược lại một nơi khép kín 
mát mẻ, ấm cúng… đông 
đảo người hơn. Một trong 
những người đã tham dự 
cả hai bên cũng đã chia sẻ 
nỗi buồn riêng của mình. 
Ông nhớ đến đồng đội xưa 
trong nỗi ngậm ngùi, rồi 
một ngày chúng ta sẽ nằm 
xuống tình trạng chia rẽ 
những người cựu quân nhân 
đến bao giờ mới chấm dứt 
tại địa phương. Sự kiện tổ 
chức Ngày Quân Lực ở hai 
nơi, cùng ngày, cùng thành 
phố đã không biểu hiện 
trọn vẹn ý nghĩa và tinh 
thần của ngày Quân lực mà 
trong những lời phát biểu 
cả trong hai nơi tổ chức.

Từ Nguyên 

KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC 19-6 
TẠI DALLAS-FORT WORTH

DFW.- Đúng một tuần lễ 
nữa, theo thư mời được phổ 
biến trên các báo Bút Việt 
News, Người Việt Dallas và 
Thế Giới Mới của Ban Chấp 
Hành Hội Cựu Sinh Viên Sĩ 
Quan Trừ Bị Thủ Đức kêu 
gọi các Huynh trưởng, Hội 
viên trong gia đình “Cư An 
Tư Nguy và phu nhân đến 
tham dự Đại Hội Khoáng 
Đại lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, 
ngày 24 tháng 6 năm 2017 
tại Trụ sở Cộng Đồng Hạt 
Tarrant. Ba nội dung chính 
trong chương trình đại hội 
đã được đề nghị:

 1.- Cùng nhau thảo luận 
tìm ra phương cách giải 
quyết những vấn đề nội bộ 
đang gây chia rẽ trong Hội.

2.- Đề ra phương hướng 
hoạt động trong thời gian tới.

3.- Tu sửa Nội Quy cho 
phù hợp với sinh hoạt hiện 
tại.

Cùng lúc chuẩn bị cho 
ngày Đại hội sắp đến, cựu 
SVSQ K.12 Hoàng Lộ đã 
phổ biến những sự kiện 
liên quan đến nguyên nhân 
tình trạng gây chia rẽ đang 
xảy ra trong nội bộ Hội cựu 
SVSQTB/Thủ Đức Dallas-
Fort Worth kể từ cuộc bầu 
cử Ban Chấp Hành mới 

nhiệm kỳ 2017-2020. Theo 
ông Hoàng Lộ và một số 
cựu SVSQ khác cho rằng 
cuộc bầu cử tín nhiệm “Hội 
trưởng Cao Văn Lâm” thiếu 
dân chủ và không trong sáng. 
Ban Vận Động và Tổ Chức 
Bầu Cử đã thiếu trách nhiệm 
không làm tròn bổ phận của 
mình. Ngoài ra còn có tác 
động khác là SVSQ Trần 
Thái Hòa đã vượt qua giới 
hạn điều hợp viên của mình, 
giải thích nội quy tùy tiện 
theo “ván đã đóng thuyền” 
gây nhiều mâu thuẫn, tạo 
bất đồng đối với thành phần 
không đồng ý kết quả bầu 
cử…

Theo dư luận chung 
quanh thư mời đã là đề tài 
cho nhiều người bàn ra tán 
vào. Với thời gian một buổi 
chiều thứ bảy cùng một lúc 
đưa ra 3 vấn đề quan trọng để 
giải quyết là bất khả thi. Hơn 
nữa theo cách nhìn chung, 
một Đại hội khoáng đại quan 
trọng mang ý nghĩa tồn vong 
và phát triển của Hội khác 
hẳn với Đại hội họp mặt như 
“Thủ Đức gọi Ta về” thuần 
túy liên hoan, văn nghệ. Sự 
hiện diện “quý phu nhân” 
không cần thiết và có thể 
một ẩn ý khác. Một cuộc bầu 

phiếu “tái tín nhiệm” cũng 
có thể xảy ra khi phải dùng 
lá phiếu. Sự kiện này không 
có trong nội qui nhưng với 
nguyên tắc đa số thắng thiểu 
số sẽ áp dụng trong bất cứ 
buổi họp nào với thành phần 
“chủ tọa đoàn phe ta”. Kết 
quả Đại hội Khoáng đại sẽ 
không giải quyết được gì mà 
còn tạo thêm sự chia rẽ trong 
nội bộ vốn đã âm ỉ từ bấy lâu 
nay. 

Như cựu SVSQ Nguyễn 
Ngọc Minh phát biểu trong 
ngày bầu cử vừa qua: “chúng 
ta đều là sĩ quan, cấp chỉ 
huy..” Chúng ta đã bước vào 
tuổi “thất thập cổ lai hy”, 
không ai còn “ham danh”, 
không còn muốn ra làm việc. 
Nhận trách nhiệm là một sự 
hy sinh nhưng mọi người 
đều mong muốn cuộc bầu 
cử phải trong sáng và dân 
chủ bởi danh dự của vị Hội 
trưởng là danh dự chung của 
tập thể các cựu SVSQ/TB 
Thủ Đức Dallas-Fort Worth. 

Trong tâm tư của mọi 
người, sự chờ đợi  buổi họp 
khoáng đại ngày 24 tháng 6 
năm 2017 sẽ đem lại thành 
công thật mong manh!

Nguyên Nhật      

CÁO LỖI
Vì lý do kỹ thuật, bản tin “Thủ Đức gọi ta về” trong số báo tuần qua không đầy đủ. 

Chúng xin đăng lại và chân thành cáo lỗi cùng các cựu SVSQ/TB Thủ Đức và độc giả.
Người Việt Dallas

THỦ ĐỨC GỌI TA VỀ!

Các giáo viên trong chương trình tiếng Việt GISD tại VIETV

Dalllas/Fort Worth - 
Trong một cuộc bầu cử kéo 
dài hai ngày, Liên danh Đoàn 
Kết do ông Hồ văn Điền 
thụ ủy đã đắc cử chủ tịch 
ban chấp hành, hai ông Bùi 
Đảo và Nguyễn Toàn, giám 
sát viên chính thức tuyên 
bố đắc cử nhiệm kỳ 2017-
2020 Cộng đồng Người Việt 
Quốc Gia Hạt Tarrant. Kết 
quả đã được công bố trong 
buổi kiểm phiếu tại trụ sở 

CUỘC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG 
HẠT TARRANT ĐÃ KẾT THÚC

XEM TIẾP TRANG 6A
XEM TIẾP TRANG 6A

XEM TIẾP TRANG 6A
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(972) 698-5988
3320 E. Hebron Pkwy., #112   Carrollton, TX 75010

�on@LuxSmileDental.com – www. LuxSmileDental.com 

Chương trình đặc biệt này chấm dứt ngày 30 tháng 6 năm 2017

Bác sĩ Nha Khoa TAMMY TON, D.D.S.
NHA KHOA TỔNG QUÁT – GIA ĐÌNH – KHẨN CẤP VÀ THẨM MỸ

Văn phòng mới được trang bị
đầy đủ các dụng cụ tối tân
hiện đại để phục vụ quý vị

KHAI TRƯƠNG – G
ND OPENING
20 THÁNG 5 NĂM 2017

Đặc biệt trong thời gian khai trương:
30% OFF

New Insurance
Patient

FREE
Xray, Exam

& Consultation

50% OFF 
All Dental Procedure 

for Cash Patients

Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm PPO.
Có giá đặc biệt cho đồng hương không có insurance
Không cần lấy hẹn – Phục vụ trong ngày

Giờ mở cửa: 9:00AM-6:00PM
từ �ứ Hai đến �ứ Bảy

Chủ Nhật: Xin lấy hẹn

Đến với chúng tôi để  
thấy sự khác biệt 

This pharmacy is independently owned and operated under a license from Health Mart Systems, Inc.

4 7 5 0  N  J U P I T E R  R D  # 1 2 3 
G A R L A N D  T X  7 5 0 4 4

NGÃ TƯ SAIGON BLOCK  
@ JUPITER & ARAPAHO
4 6 9 - 9 0 9 - 6 4 3 0

GIÒ MỠ CỬA: 
THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU 9:00AM – 6:00PM 
THỨ BẢY: 10:00AM – 2:00PM  
CHỦ NHẬT ĐÓNG CỬA

• Tư vấn bệnh cho người lớn và trẻ em 
• Có thể tham khảo về thảo dược
• Giá thấp cho người không có bảo hiểm hoặc có bảo 

hiểm
• Nhận hầu hết các loại bao hiểm, bao gồm BCBS, 

Molina, CHIPS, Medicaid, Medicare
• Cho mùi trái cây vào thuốc trụ sinh của trẻ em - miễn 

phí
• Giao thuốc tận nhà cho người cao niên - miễn phí

Dược Sĩ Lại T Hùng
PhamD (Doctor of Pharmacy)

Nhà Thuốc Tây
Care Choice

Hơn 14 năm 
kinh nghiệm

Biết tiếng Hoa
và Spanish

Chợ Good fortune supermarket
Tổng công ty Good Fortune Supermarket Group được thành lập từ năm 2012 tại 
New York bởi chủ tịch tập đoàn Wu Kuan He. Chỉ trong khoảng 5 năm đã trở thành 
một công ty nhập khẩu thức ăn và hàng hoá từ Châu Á lớn nhất tại miền đông bắc 
Hoa Kỳ, có 13 siêu thị trên khắp nước Mỹ và vừa khai trương một siêu thị trong khu 
China Town tại Dallas, 400 N  Greenville ave . sute 1  Richardson TX - 75081. Mở 
cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30am đến 10pm dưới sự điều hành của giám đốc Ken Yu.
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CẢM TẠ
Liên danh Nhân Vị xin chân thành cám ơn sự yểm trợ 

các cơ quan truyền thông báo chí, các thiện nguyện viên 
đã trực tiếp và gián tiếp phổ biến chủ trương cũng như 
mục đích tranh cử của chúng tôi đến đồng hương vùng bắc 
Texas. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự tin tưởng của đồng 
hương cử tri đã tín nhiệm qua lá phiếu trong cuộc bầu cử 
vừa qua. Với tâm huyết và nhiệt tình của Liên danh chúng 
tôi mong muốn đóng góp xây dựng Cộng Đồng Người 
Việt Quốc Gia Hạt Tarrant vững mạnh và thật sự đoàn kết. 
Nhưng kết quả không được như nguyện vọng của chúng ta. 
Liên danh Nhân Vị trong tinh thần đoàn kết xin chúc mừng 
sự thắng cử của Liên danh Đoàn Kết như chúng tôi đã thể 
hiện sau khi kiểm phiếu và tuyên bố kết quả. 

Nhân dịp này, chúng tôi cũng không quên cám ơn một 
số cử tri đã có thắc mắc và hoài nghi kết quả bầu cử thiếu 
chính xác:

-Thời gian kiểm phiếu quá lâu
-Địa điểm lưu giữ thùng phiếu không thích hợp
-Niêm phong các thùng phiếu thiếu an toàn
-Tiêu hủy danh sách cử tri bầu phiếu trước khi cuộc kiểm 

phiếu hoàn tất
Cuộc bầu cử Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Hạt Tarrant 

nhiệm kỳ 2017-2020 đã kết thúc. Trong tinh thần xây dựng 
và đoàn kết cộng đồng; chúng tôi kính chúc Liên Danh 
Đoàn Kết sẽ thành công trong nhiệm vụ đã được đồng 
hương giao phó.

LIÊN DANH NH N VỊ
Thụ Ủy Bà  Nguyễn Hữu Đoan Trang
Ông Vũ Hiệp
Ông Nguyễn Văn Thu
Ông Ngô Thy
 
 

CẢM TẠ 
Ban Tổ Chức Góp Một Bàn Tay, Giúp các Bác Sĩ Thiện 

Nguyện cứu trợ Đồng Bào thiếu may mắn xin chân thành 
cảm tạ và tri ân:

-Quý Cơ Quan Truyền Thông – Báo Chí
-Ông Bà Chủ Nhân Hoàng Sơn Diamond
-Chủ Nhân và Ban Giám Đốc Hệ Thống Siêu Thị Hiệp 

Thái
-Chủ Nhân và Ban Giám Đốc Siêu Thị SB Food Depot 

– Nam Hưng

Cùng toàn thể Quý Khán Giả Đồng Hương đã tham dự 
và ủng hộ đêm nhạc với chủ đề “Những tình khúc bất 
hủ của Nhạc sĩ Lam Phương được tổ chức tại nhà hàng 
Thanh Thanh Thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2017. Mục 
đích của cuộc gây quỹ hỗ trợ cho các Y sĩ, Nha sĩ, Dược 
sĩ và nhóm thiện nguyện trên đường về Việt Nam giúp đỡ 
đồng bào thiếu may mắn.

Trong công tác tổ chức mặc dù chúng tôi đã cố gắng 
nhưng đã không tránh khỏi những điều thiếu sót từ việc 
tiếp tân đến phẩm chất nhà hàng phục vụ; kính mong quý 
vị niệm tình tha thứ.

Chương trình cứu trợ của nhóm thiện nguyện là con 
đường dài cần được sự tiếp tay và hỗ trợ của mọi người. 
Quý vị có thể tiếp tục ủng hộ cho nhóm y tế thiện nguyện 
Hand in Hand, xin vui lòng vào wbsite HHmissions.org.

Xin chân thành cảm tạ

Ban Tổ Chức
Góp Một Bàn Tay, giúp các bác sĩ thiện nguyện
Cứu trợ Đồng bào thiếu may mắn
 

TẠP GHI - Chuyện bên lề
ĐÊM VĂN NGHỆ TỪ THIỆN GÂY QUỸ CHO CÁC BÁC SĨ 
THIỆN NGUYỆN CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO THIẾU MAY MẮN

Nhiều người đã chờ đợi… một đêm nghe 
nhạc với chủ đề rất mượt mà: Những tình 
khúc bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương. 
Những người rất ít hoặc họa hiếm bắt buộc 
phải đi cũng hiện diện như tìm về một sự 
êm ềm nào đó. Với một chủ đề vô cùng lôi 
cuốn cộng thêm thành phần ca sĩ chọn lọc 
nổi tiếng như Quang Dũng, Nguyễn Hồng 
Nhung, Quang Lê, Quang Linh, Hồ Trung 
Dũng…và MC Thanh Tùng.
Ban tổ chức cho biết, khán giả đồng hương 
tham dự trên 700 người với nhiều thành 
phần và lứa tuổi khác nhau. Những người 
đã đến với tấm lòng và có người tới để 
thưởng thức mua vui. Giờ khai mạc trễ hơn 
chương trình dự định. Những buồn bực từ 
bên ngoài bãi đậu xe, một người trong ban 
tổ chức đã nghe chính bà chủ nhà hàng “ra 
lệnh” cho các người phụ trách Valet Park-
ing lấy lệ phí đậu xe vì hôm nay là buổi tổ 
chức nhạc không phải tiệc đám cưới. Chính 
người chủ nhân này đã không nương tay 
và “chém đẹp” giá một bàn với 3 món ăn 
chính là $350.00. Buổi tiệc gây quỹ “góp 
một bàn tay giúp các bác sĩ thiện nguyện 
cứu trợ đồng bào thiếu may mắn tại Việt 
nam’ đi ra ngoài quỹ đạo của người chủ 
nhà hàng. Từ chuyện những chai nước 
ngọt ở mỗi bàn đến chuyện bỏ hẳn phần 
tráng miệng thường lệ của mỗi buổi tiệc. 
Từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác. 
Khán giả- thực khách hoàn toàn vô tội, thức 
ăn đầu tiên mang ra không lịch sự và thiếu 
phẩm chất! Trong thâm tâm mỗi người đều 
nghĩ hôm nay đến tham dự để hỗ trợ cho 
nhóm y tế thiện nguyện về Việt Nam giúp 
đồng bào thiếu may mắn vô tình đã không 
quan tâm đến miếng ăn và sự thay đổi phục 
vụ khác thường và cách đối xử của hệ thống 
nhà hàng này.
Không khí đêm gây quỹ trở nên ngột ngạt 
chỉ có người trong cuộc mới tỏ rõ ngọn 
ngành. Trong ban tổ chức cũng đã không 

đồng nhất ngay cả việc đưa tên nhà hàng 
vào danh sách mạnh thường quân, ân nhân 
từ “phông” chụp hình lưu niệm với quan 
khách, khán giả. Tấm “phông” đã thực hiện 
có tên nhà hàng bắt buộc phải thay đổi, bỏ 
hẳn tên nhà hàng ra dù phải tốn bảy trăm 
đồng tiền in ấn. Quan khách, khán giả là 
nạn nhân trong sự đấu đá âm thầm này…
Trong không khí thật sự cảm động cũng 
là mục đích chính khi ban tổ chức người 
trưởng nhóm thiện nguyện, nữ bác sĩ trẻ 
Trâm Anh giới thiệu từng người trong 
nhóm và mục đích của chuyến đi. Rất tiếc, 
đa số khán giả lại không dành một chút 
im lặng lắng nghe tâm tư và tấm lòng của 
những người hy sinh đáng khâm phục này. 
Tiếng ồn ào từ phía sau, bên góc phải, góc 
trái đã phá tan giây phút để cùng lắng lòng 
chia sẻ niềm bất hạnh đồng bào khốn khổ 
trong nước. Ngoài ra còn có một vài hành 
động vô ý thức mà người tự trọng phải cúi 
mặt xấu hổ. Khi một người đàn ông đứng 
tuổi, ăn mặc lịch sự đã thể hiện một việc 
làm thiếu ý thức với nữ ca sĩ Nguyễn Hồng 
Nhung, buộc lòng ban tổ chức nhờ cảnh sát 
đưa xuống!
Chúng tôi tình cờ ngồi chung bàn với thân 
mẫu và Dì của một người trong ban nhạc 
The Heat, một ban nhạc khá quen thuộc 
trong cộng đồng. Theo anh Trường Sơn 
trưởng ban tổ chức cho biết bà chưa bao 
giờ tham dự những buổi văn nghệ có ban 
nhạc The Heat của con mình. Nhưng bà đã 
mua 3 vé cho vợ chồng cô em và bà đi dự 
đêm hôm ấy. Ngoài một vài ca sĩ bà muốn 
nghe họ hát lại dòng nhạc của nhạc sĩ Lam 
Phương còn có dịp chia sẻ trách nhiệm với 
các anh chị em Nha, Y, Dược và nhóm thiện 
thiện nguyện. Những tiếng ồn từ phía sau 
lưng, những hành động vô ý thức của một 
số người. Cả bàn chúng tôi đã rời nhà hàng 
Thanh Thanh và chia tay nhau sau tiếng hát 
của nam ca sĩ Quang Lê. Lúc 11: 34 phút! 

Chúng tôi chưa được nghe tiếng hát của nữ 
ca sĩ Lệ Quyên. Sau này chúng tôi được 
biết thiếu nam ca sĩ Quang Dũng trong đêm 
hôm ấy. Không biết bà Liên, người “thầu” 
các ca sĩ trong nước, người còn nợ chúng 
tôi gần $3,000 tiến quảng cáo khi họp tác 
với anh Trịnh Quang tổ chức đại nhạc hội 
năm 2010 (lúc ký giả KBC Nguyễn Phương 
Hùng chưa trở cờ khóc hối hận ở Việt Nam) 
có khấu trừ cho ban tổ chức hay không?
Dư âm của đêm tổ chức văn nghệ chủ đề 
“Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Lam 
Phương” cũng là bài học kinh nghiệm cho 
ban tổ chức. Ban tổ chức không nhiều thời 
gian, thiếu gắn bó và sự phối hợp chặt 
chẽ. Giờ phút cuối trở tay không kịp. Một 

chuyện khó tin mà có thật, từ trong hai nhân 
vật chính trong ban tổ chức. Trong lúc lên 
sân khấu tuyên bố số tiền ủng hộ, trường 
ban tổ chức đã không phối hợp trước với 
người cộng tác: Số tiền ủng hộ ủng hộ gần 
hai chục ngàn sẽ được anh chị Hoàng Sơn 
sẽ tặng thêm tương đương. Nhưng thật ra 
khi hỏi lại ông bà Hoàng Sơn cho biết điều 
này hoàn toàn không đúng. Ông bà xác 
định rõ là nếu dưới hai mươi ngàn sẽ tặng 
cho tròn $20,000 chẵn…
Viết lại đôi dòng để chia sẻ với những 
người cùng tâm trạng.

Kim Dinh
       

Nhận được Thiệp báo tin mừng Thượng Thọ và Kỷ Niệm Kim Khánh 50 năm Lễ Thành Hôn của:

Ông Gioan Baotixita ĐINH QUANG NHƯỢNG
Và 

Bà Anna NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 
Thánh lễ TẠ ƠN được tổ chức  tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Giuse

St Joseph Vietnamese  Parish
1902 S, Beltline Rd.

Grand Prairie, TX 75051

Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 01 tháng 7 năm 2017

Thành thực chia vui cùng Ông Bà ĐINH QUANG NHƯỢNG và các cháu.
Xin Thiên Chúa, Mẹ maria và Thánh Cả Giuse đổ tràn đầy Hồng  n xuống cho Ông Bà và Gia đình.

Gia đình TRẦN NGỌC SAN
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Technical Education (CET)  cho 
học sinh lớp 11 và 12.  Nhiều lớp 
họp sẽ được tổ chức qua hình thức 
hướng nghiệp trực tiếp qua nhiều 
ngành nghề cho học sinh từ mười 
sáu tuổi, cung cấp, giới thiệu  hành 
trình cho học sinh từ trung học sang 
bước sang đại học về lĩnh vực nghề 
nghiệp. Thực tế hơn giúp học sinh 
phát triển khả năng và lựa chọn việc 
huấn nghiệp hữu ích gay sau khi họ 
tốt nghiệp trung học. Các chương 
trình này cung cấp cho học sinh 
cơ hội để dễ dàng hội nhập vào thế 
giới bên ngoài với hy vọng sẽ tìm 
cho mình một hướng đi một việc 
làm thích hợp với khả năng.  Học 
sinh cũng có thể  kiếm được chứng 
chỉ ngành công nghiệp và tín chỉ 
đại học trong khi đang theo học ở 
trường trung học.

Nghề nghiệp và khóa học Sư 
phạm Kỹ thuật (CTE) dạy các kỹ 
năng vào nghề. Bởi vì sinh viên 
trong các khóa học CTE nhận kinh 
nghiệm thực tế và thực hành huấn 
luyện trong một số lĩnh vực chuyên 
môn có  nhu cầu cao, sinh viên tốt 
nghiệp thường tìm việc theo sở 
thích của mình khi xong đại học 
hoặc đi tìm việc ngay khi vừa rời 
khỏi trường trung học. 

Nhiều chương trình nghiên cứu 
với các tùy chọn đặc biệt có sẵn tại 
các trường bên dưới:

Cao đẳng & Career Magnet tại 
Lakeview High School Centennial

Global Business, Ngôn ngữ - 
Lãnh đạo Magnet tại High School 
Forest Naaman

Toán, Khoa học và Công nghệ 
Magnet tại North Garland High 
School

2)-Tiến sĩ Erika Crump được 
bổ nhiệm vào chức vụ hiệu trưởng 
mới tại Trung tâm Gilbreath-Reed 
nghiệp và kỹ thuật (GR CTC) do 
quyết định của Hội Đồng Quản 
Trị vào ngày 13, năm 2016. Tiến 
sĩ Crump đã từng là hiệu trưởng tại 
Trường Trung Học Naaman Forest 
cho 4 năm. 

Trung tâm với tên gọi là 
Gilbreath-Reed Career and 
Technical Center đối diện với 
trường trung học Naaman Forest 
sẽ được  khai giảng vào niên học 
mới đầu tiên 2017-2018. Trung tâm 
đang xây cất theo tiến độ và sẽ hoàn 
tất trước tháng 8, 2017 để nhận học 
sinh.  Trung tâm có thể nhận đến 
3,400 học sinh.

 
Cơ sở kỹ thuật Trung tâm 

Gilbreath-Reed cung cấp cho học 
sinh  cơ hội để thăng tiến nghề 
nghiệp. Các khóa học về Kỹ thuật 
(CTE) không phụ thuộc vào chương 
trình trung học.

Nếu các em muốn theo học 
các lớp tại GRCTC, các em không 
cần phải thay đổi trường học. Học 
sinh lớp 11 và 12 sẽ theo học theo 
chương trình đã ấn định, dùng 
trưa  ở lại trường của họ và sẽ có 
xe trừơng đưa đón đi đến trung tâm 
theo lớp và thời gian đã chọn. Thời 
khóa biểu bắt đầu từ 7 giờ 15 sáng 
và kết thúc buổi học lúc 2 giờ 45 
chiều. Phương tiện di chuyển cho 
các học sinh đón đưa về lại trường 
mình đang theo học.

Trung tâm sẽ cung cấp hơn 90 
lớp học hướng nghiệp, các khóa học 
CTE dành cho cả thiếu nhi và người 
cao niên trong đó có hơn 60 khóa 
học mới. 

Khi tham gia các lớp hướng 
nghiệp này các học sinh có thể nhận 
thêm tín chỉ đại học song song với 
tín chỉ trung học để được tốt nghiệp.

Với các khóa học thực tập, học 
sinh có được kinh nghiệm ngành 
thông qua các phòng thí nghiệm mô 
phỏng môi trường công việc thực 
tế. Một số khóa học thực tập cũng 
cung cấp thực tập bên ngoài. Chứng 
chỉ và giấy phép cung cấp cho học 
sin cơ hội để bắt đầu một sự nghiệp 
sau khi tốt nghiệp hoặc lấy tín chỉ 
đại học bổ sung.

Cơ hội bao gồm:
-Các chương trình nghiên cứu 

mới trong nha khoa và chữa cháy
-Thị trường chứng khoán thực tế 

đào tạo on-the-job
-Khóa học an ninh mạng đầu 

tiên của chính phủ
-Các khóa học không bao giờ 

được cung cấp trước đây như trong 
y học thú y, kiến   trúc, kinh doanh, 
thiết kế thời trang và tiếp thị, hậu 
cần, dược học, robot và nhiều hơn 
nữa.

Garland ISD đang hợp tác với 
Junior Achievement Dallas để lưu 
trữ BizTown® đầu tiên Bắc Texas 
tại GRCTC, cho phép học sinh lớp 
sáu thực tập một thành phố mô 
phỏng. Họ sẽ được thực tập trải 
nghiệm kinh doanh, trách nhiệm 
công dân và giáo dục tài chính 
thông qua công việc làm, bầu một 
thị trưởng, tuân theo pháp luật, mở 
một tài khoản ngân hàng và việc 
hưởng lương.

 
3)-Chương trình Song ngữ
Mục đích của chương trình song 

ngữ tiếng Việt của Garland ISD là 
gì? Chương trình hoạt động như thế 
nào? Chương trình Song ngữ của 
Việt Nam giúp học sinh  Việt Nam 
của chúng ta một phương tiện để 
trở thành song ngữ và bi-literate cả 
tiếng Việt và tiếng Anh. Nghiên cứu 
cho thấy rằng khi học sinh thành 
thục với kỹ năng ngôn ngữ mẹ đẻ, 
việc chuyển sang tiếng Anh trở nên 
dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Điều 
này có ý nghĩa gì đối với học sinh 
Việt Nam của chúng ta là các em sẽ 
nhận được giảng dạy về Đọc, Toán, 
Khoa Học Xã Hội và Khoa Học, 
với nhiều cơ hội để sử dụng cả tiếng 
Việt và Tiếng Anh trong lớp học.

Chương trình dạy ở đâu và 
những học sinh nào có thể tham gia?

Trong năm học 2017-18, sẽ thực 
hiện chương trình Dual-language, 
dạy tiếng Việt Nam tại trường mầm 
non Parsons.  Hiện có hai lớp học 
song ngữ Việt Nam mà sẽ chuyển 
sang lớp học Ngôn ngữ Dual. Bất 
cứ học sinh nào ghi danh theo học 
tại GISD, bằng tiếng Việt, đều có đủ 
điều kiện ghi danh.

Về giáo viên.
Hiện tại có 2 giáo viên Việt 

Nam đã được chứng nhận bằng 
bilingually.Giáo viên đầu tiên cô 
Kimberly Nguyễn, đã nhận được 
bằng giảng dạy của cô từ UT Austin. 
Cô đã tham gia chương trình song 
ngữ Việt Nam trong 4 năm rưỡi. 
Cô Trang Nguyễn, cô giáo thứ hai 
sẽ bắt đầu năm thứ 3 của mình với 
GISD.

 
Có điều gì đặc biệt về chương 

trình của Garland ISD?
Thông thường, ty học chánh 

được biết lý do số một cho cha mẹ 
gửi con đến trường là học tiếng Anh. 
Nhưng còn những đứa trẻ bản xứ nói 
tiếng Anh thì sao? Họ ở trường học 
làm gì? Họ ở đó để học cách đọc và 
viết bằng Anh văn, Toán, Khoa học 
và Khoa học Xã hội! Trẻ em có thể 
học tiếng Anh ở mọi nơi! Xã hội và 
môi trường của chúng tôi bảo đảm 
con quý vị có nhiều cơ hội để học 
tiếng Anh - tại rạp chiếu phim, trên 
truyền hình, trên radio, v.v ...

Swap to English
Điều đặc biệt về chương trình 

giảng dạy tiếng Việt là có thể cung 
cấp cho trẻ em cơ hội để học cách 
phát triển kỹ năng đọc và viết cả 
bằng tiếng mẹ đẻ và bằng tiếng 
Anh, đồng thời phát triển các kỹ 
năng ở cấp lớp về Toán, Khoa học 
và Nghiên cứu Xã hội. Khi trẻ 
thành thạo hai ngôn ngữ khác nhau, 
chúng phát triển các kỹ năng siêu 
nhận thức và giải thích nội bộ kiến   
thức theo cách mà trẻ em độc nhất 
của chúng ta không thể. Nghiên cứu 
thậm chí chứng minh rằng song ngữ 
trì hoãn khởi phát bệnh Alzheimer! 
Có rất nhiều, nhiều lợi ích của việc 
là một người biết song ngữ và bi-
literate! GISD có thể giúp cho 
những học sinh đó!

   
Khi nào chương trình bắt đầu, và 

tương lai sẽ ra sao?
Chỉ trong năm vừa qua vào năm 

2016-17, lần đầu tiên thực hiện 
ngôn ngữ kép tiếng Tây Ban Nha 
tại 18 trường tiểu học. Năm học 
sắp tới, GISD sẽ bổ sung thêm 9 cơ 

sở nữa sẽ triển khai chương trình 
DL  Dual-Language tiếng Tây Ban 
Nha với chương trình DL  Dual-
Language tiếng Việt Nam. Vào năm 
2018-19, học sinh Việt Nam PK DL 
sẽ được vào lớp mẫu giáo ở Trường 
Tiểu Học Ethridge - một trường học 
tuyệt vời ngay bên cạnh Parsons 
PK. Cũng trong năm 2018-2019, ty 
học chánh sẽ hoàn thành việc thực 
hiện ngôn ngữ kép trên toàn khu 
vực bằng cách thêm vào các trường 
tiểu học còn lại. 

Tiếng Tây Ban Nha và tiếng 
Quan Thoại đã được áp dụng nhiều 
năm qua (chương trình tiếng Hoa 
Quan Thoại (Phổ thông) bắt đầu tại 
Garland năm 2014).  Sau bao năm 
mong mỏi và rồi trước khi nhiên 
học chấm dứt thì phụ huynh Việt 
Nam đã bắt đầu nhận thông tin bằng 
tiếng Việt.  Các sách đọc mùa hè 
đã được chuyển đi qua 3 sinh ngữ: 
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha và 
tiếng Việt.

Chương trình dậy Tiếng Việt sẽ 
được bắt đầu từ niên khoá 2017-
2018.  Chương trình ngôn ngữ tiếng 
Việt sẽ giúp các học sinh có cơ hội 
để trở thành thông thạo hai ngôn 
ngữ, song ngữ, và hai nền văn hóa. 
Hướng dẫn, bài học sẽ được cung 
cấp qua hai ngôn ngữ.

Chương trình Di sản văn hóa 
Song ngữ (BCHP)

Chương trình này là dành cho 
sinh viên Việt Nam từ mẫu giáo đến 
lớp năm, họ là những người đang 
học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai 
của họ. BCHP củng cố tiếng Anh 
học thuật thông qua nghe, nói, đọc 
và kỹ năng viết, sử dụng văn học 
Việt Nam, văn hóa và lịch sử.

Tiếng Anh như một ngôn ngữ 
thứ hai (ESL)

Học sinh trong ESL được giảng 
dạy bằng tiếng Anh từ các giáo viên 
được đào tạo trong việc xác định và 
phụ trách phát triển ngôn ngữ tiếng 
Anh. Những giáo viên ESL sẽ cung 
cấp hướng dẫn từng nhóm nhỏ và hỗ 
trợ bên ngoài lớp học bình thường.

Song ngử
“Các chương trình magnet nơi 

học sinh học cách đọc, viết, nghe, 
và nói chuyện trôi chảy bằng hai 
ngôn ngữ!”

Nghiên cứu cho thấy rằng thời 
gian lý tưởng để học một ngôn ngữ 
mới là trong những năm tiểu học. 
Chương trình ngôn ngữ kép cho 
phép học sinh để phát triển thành 
thạo hai ngôn ngữ bằng cách nhận 
50% giảng dạy học tập của họ bằng 
tiếng Anh và 50% tiếng Tây Ban 
Nha hay tiếng Quan Thoại hoặc 
tiếng Việt.

Chia tỷ lệ 50:50 này sẽ được sử 
dụng cho tất cả các lĩnh vực chuyên 
môn nội dung chính. Học sinh học 
cách đọc, viết, nghe, nói và trong 
cả hai ngôn ngữ thông qua việc dạy 
dựa trên nghiên cứu và một chương 
trình giảng dạy tiên tiến và nghiêm 
ngặt. Học sinh cũng đạt được một 
sự đánh giá cao phong phú của nền 
văn hóa khác.

Lợi ích
Trẻ em học ngôn ngữ thứ hai 

trong cấp lớp tiểu học:
-học hỏi và nổi bật trong một 

ngôn ngữ thứ hai với tốc độ nhanh 
hơn (Krashen, 1982).

-phát triển nhận thức lớn hơn 
(Kauta, 1990).

-đã tăng các kỹ năng nghe, bộ 
nhớ, và một sự hiểu biết lớn hơn của 
ngôn ngữ mẹ đẻ của họ (Lapkin, 
1990).

-có một khái niệm tự cải thiện 
và cảm giác thành tựu trong học 
(Caine & Caine, 1997).

Yêu cầu
Bước vào mẫu giáo và chỉ có 

ứng viên cấp 1
50 phần trăm + về đọc và toán 

kiểm tra thành tích
Vượt qua tất cả các đối tượng 

trên thẻ báo cáo
Không có vấn đề kỷ luật nghiêm 

trọng
Các phụ huynh muốn cho học 

sinh của mình để tham gia nên cam 
kết chương trình cho các lớp tiểu 
học (K-5).

 

“Nghe đài 55.3 nói nó sẽ đổi thành Vietface 
TV Dallas, còn đài 55.5 thì gọi là đài gì?”
VIETV Dallas 55.5 đã chấm dứt hợp đồng với VietFace TV  vào 

cuối tháng 5 năm 2017. 
Đối với 55.3 kể từ ngày khai trương phát sóng với tên gọi là Saigon 

Television 55.3 hơn hai năm nay hoàn toàn phụ thuộc chương trình của 
đài mẹ tại Nam California. Tên Saigon Television không phải là tên đài 
mà là lấy tên theo đài mẹ. VietFace TV 55.3 sẽ là cái tên mới như trước 
đây đã từng lấy tên là Saigon Television. 

Sự thật VietFace TV Dallas 55.5 đã làm quen khán giả với tên mới 
VIETV Dallas 55.5 từ lâu. Sự thay đổi tên gọi không quan trọng mà 
quan trọng chính là nội dung có phù hợp với tinh thần chống Cộng của 
người tỵ nạn Cộng sản hay không? 

 
Nguyên Nhật

cộng đồng, thành phố Dalworthington Gardens chiều ngày Thứ Bảy 17 
tháng 6 năm 2017.

Lần đầu tiên Cộng Đồng Hạt Tarrant có một cuộc bầu cử hào hứng, 
sôi động với 3 liên danh ứng cử gồm có liên danh Trái Tim Việt Nam 
cô Bùi Thảo Nhi thụ ủy, liên danh Nhân Vị bà Nguyễn Hữu Đoan Trang 
thụ ủy, và liên danh Đoàn Kết ông Hồ văn Điền thụ ủy. Ban Vận động 
và tổ chức bầu cử đã xét đủ điều kiện và tổ chức buổi ra mắt cử tri để 
ba liên danh trình bày phương hướng hoạt động và trả lời những thắc 
mắc của cử tri. Nhưng thời gian không lâu sau đó, như trong số báo 
trước đây chúng tôi đã đề cập đến: Hiện tượng Bùi Thảo Nhi Thụ ủy 
Liên danh Trái Tim Việt Nam qua thông báo rút lui của Liên danh Trái 
Tim Việt Nam. 

Sự kiện được trình bày qua thông báo của Cộng đồng hạt Tarrant 
và ban bầu cử. Cuộc bầu cử vào ban Chấp hành còn lại hai liên danh. 
Nguyên nhân từ sự khiếu nại  ba cử tri là ông Phạm văn Tiền, Ngô văn 
Tuận và Nguyễn Tống Hiến về cô bùi Thảo Nhi thụ ủy liên danh, người 
đã từng về Việt Nam dạy học gần hai năm nên không thể ứng cử chủ 
tịch cộng đồng được. Trưởng ban bầu cử, Nguyễn Kinh Luân đã hỏi cô 
Bùi Thảo Nhi và được cô Bùi Thảo Nhi xác nhận có về Việt Nam dạy 
học, cho nên trong một phiên họp của Ủy ban bầu cử gồm 14 người, đã 
biểu quyết với túc số 10 người không đồng ý cô Bùi Thảo Nhi ứng cử 
chủ tịch, và khuyến cáo liên danh này nên chọn một vị thụ ủy khác để 
tiếp tục ứng cử. Và nếu liên danh này đắc cử có thể mời cô Bùi Thảo 
Nhi giữ một nhiệm vụ khác trong ban chấp hành ngoại trừ chức vụ chủ 
tịch nhưng liên danh Trái Tim Việt Nam đã quyết định chấm dứt cuộc 
tranh cử.

Trong buổi kiểm phiếu, một chủ tọa đoàn giám sát đã được bầu chọn 
gồm có các ông Nguyễn Quang Biểu, Nguyễn Trọng Hiếu, và Nguyễn 
văn Nở, cùng một thư ký đoàn gồm ba người. Chủ tọa đoàn đã yêu cầu 
hai liên danh, hai ứng cử viên giám sát, và các cơ quan truyền thông 
báo chí xem xét 5 thùng phiếu đã được niêm phong và hỏi có khiếu nại 
gì không. Tất cả không khiếu nại, và thùng phiếu đã được khui ra để 
kiểm phiếu. Kết quả được Bác sĩ Phạm văn Chất, Chủ tịch cộng đồng 
Hạt Tarrant cũng là Trưởng ban giám sát công bố có tổng cộng 413 
phiếu bầu, liên danh Đoàn Kết đã đắc cử với 314 phiếu bầu, liên danh 
Nhân Vị được 90 phiếu bầu, có 9 phiếu bất hợp lệ, và hai ông Bùi Đảo 
và Nguyễn Toàn đương nhiên đắc cử làm giám sát viên cộng đồng (nhu 
cầu cần 3 người và chỉ có hai vị ứng cử). 

Chủ tọa đoàn cũng hỏi các liên danh có khiếu nại gì việc kiểm phiếu 
và kết quả không. Không có ai khiếu nại gì cả, và Bác sĩ Phạm văn 
Chất đã mời liên danh Đoàn Kết gồm có Chủ tịch Hồ văn Điền, Phó 
chủ tịch ngoại vụ Lê Kim Oanh, Phó chủ tịch nội vụ Nguyễn Phuơng 
Hùng, Tổng thư ký Phạm thị Tuyết, cùng hai giám sát viên Bùi Đảo 
và Nguyễn Toàn lên trình diện quý đồng hương và các cơ quan truyền 
thông báo chí, ông cũng ngỏ lời chúc mừng các vị đắc cử và kêu gọi cố 
gắng làm tròn nhiệm vụ. Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang đã bắt tay chúc 
mừng ông Hồ văn Điền và liên danh Đoàn Kết. Bà hy vọng Cộng đồng 
Hạt Tarrant đã có thế hệ thứ hai kế thừa gánh vác trách nhiệm thay 
thế chúng ta tiếp tục mọi công tác. Ông Hồ văn Điền (con của một vị 
sĩ quan Cảnh Sát là ông Hồ văn Đông) đã cảm tạ quý đồng hương đã 
tín nhiệm liên danh Đoàn kết, và như tên gọi của liên danh ông hứa sẽ 
cố gắng đoàn kết phát huy chính nghĩa quốc gia, tiếp tục các công tác 
cộng đồng. Buổi ra mắt Tân Ban Chấp hành có thể được tổ chức trong 
tháng tới.

NVDL

CUỘC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CỘNG 
ĐỒNG HẠT TARRANT ĐÃ KẾT THÚC

 Tuần qua, một dân biểu liên bang 
và một phụ tá của một dân biểu khác 
đã bị bắn trong khi đang chơi bóng 
chầy –baseball- tại một công viên 
của thủ đô Washington. Sáu người đã 
bị bắn kể cả hai cảnh sát viên. Ngoại 
trừ hung thủ bị bắn chết tại trận, và 
ông dân biểu còn đang trong tình 
trạng nguy cấp khi bài này được viết, 
mọi người chỉ bị thương nhẹ.

Hai điều đáng ghi nhận: dân biểu 
và phụ tá dân biểu đều thuộc đảng 
CH. Thủ phạm là một đảng viên DC, 
từng tích cực vận động bầu cử cho 
cụ xã nghĩa Bernie Sanders, đồng 
thời cũng luôn lên trang mạng sỉ vả 
TT Trump, đảng CH, và hô hào “tiêu 
diệt Trump và đồng đảng”.

Nạn nhân là những người đang 
tham dự cuộc tập dợt để chuẩn bị cho 
cuộc đấu bóng chầy giao hữu gây 
quỹ phước thiện hàng năm của các 
nghị sĩ, dân biểu của hai chính đảng. 
Thủ phạm vác súng đến, hỏi một 
nhân viên an ninh đám nào là DC, 
đám nào là CH, rồi bỉnh tĩnh chỉa 
súng bắn vào đám CH!

Sau khi thủ phạm bị bắn chết, 
cảnh sát khám thấy trong túi có danh 
sách nửa tá dân biểu CH.

Tin gây chấn động chính trường 
Mỹ, nhưng thật ra chẳng có gì ngạc 
nhiên. Chuyện phải đến đã đến.

Xứ Mỹ này ra đời trong bạo lực, 
qua một cuộc chiến đẫm máu dành 
độc lập. Rồi bành trướng qua cuộc 
tây tiến tàn bạo bắn chậm thì chết mà 
chúng ta đều được thưởng thức qua 
phim ảnh Hollywood. Ngay cả Hiến 
Pháp cũng cho phép người dân tự do 
sở hữu súng với lý do khá độc đáo là 
“để bảo đảm người dân có phương 
tiện nổi loạn chống độc tài của Nhà 
Nước”. Không phải để đi săn thỏ, săn 
nai đâu.

Trong lịch sử cận đại, các tổng 
thống Kennedy, Ford, Reagan, Bush 
con đều đã là nạn nhân.Mục sư 
Martin Luther King, thượng nghị sĩ 
Robert Kennedy, thống đốc George 
Wallace cũng chia sẻ số phân. Ngay 
cả nghị sĩ, dân biểu, cũng đã có vài 
người là nạn nhân. Mới nhất là bà 
dân biểu Gabrielle Giffords bị bắn 
trọng thương vào đầu, tuy không chết 
nhưng phải về hưu luôn.

Trong cái không khí nguy hiểm 
đó, phe cấp tiến đã hăng say thổi lửa 
hận thù không ngừng, từ sau ngày 
ông Trump giựt cái ghế của bà Hill-
ary. Từ gần nửa năm qua, khối cấp 
tiến, đảng DC, và TTDC đã xúm lại 
đánh TT Trump như chưa từng thấy 
trong lịch sử chính trị Mỹ. Từ không 
nhìn nhận chiến thắng, đến chỉ trích, 
nhục mạ cá nhân, đến xử dụng ngôn 
ngữ du đãng, thô tục, đến hăm he đe 
dọa tính mạng,... không có gì là giới 
hạn. Truyền thống dân chủ tôn trọng 
kết quả bầu cử đã bị lộng kiếng rồi 
liệng cống rồi.

Phe cấp tiến đã phơi bày ra cả lô 
mâu thuẫn vĩ đại, để lộ ra bộ mặt thật 
của họ.

Họ tự nhận “cấp tiến”, nghĩa là 
khối phản ảnh tư tưởng tiến bộ, văn 
minh, phóng khoáng, nhân ái, bao 
dung, tôn trọng tự do, dân chủ, nhìn 
nhận và hoan nghênh khác biệt chính 
kiến, màu da, tôn giáo, giới tính, văn 
hoá,... Một cái lều lớn đa dạng, nơi 
mà tất cả mọi người đều được hoan 
nghênh, tất cả đều có tiếng nói.

Và họ tranh đấu chống lại nhân 
sinh quan của đám bảo thủ Mỹ trắng 
già, hay Mỹ ruộng, hủ lậu, kỳ thị, độc 
đoán, bất nhân, bất nhẫn, vô cảm, vũ 
phu, hung hăng,...

Ta hãy nhìn vào những chỉ trích 
chống TT Trump của phe cấp tiến: 
đây là một tay kỳ thị, một Hitler tân 
thời, không khoan dung. Như vậy, 
cần phải chống bằng đủ cách, đối 

kháng đến cùng. Phải chống không 
khoan dung bằng cách không khoan 
dung mạnh hơn. Tất cả mọi người 
đều được hoan nghênh, có tiếng nói, 
nhưng với điều kiện tiếng nói hợp 
nhĩ, còn không thì phải bịt miệng 
chúng lại.

Họ không nhìn thấy hay không 
muốn nhìn thấy cái mâu thuẫn trong 
thái độ đó vì tự cao tự đại, tự cho 
mình là chân lý, là chính đạo, trong 
khi Trump là phường bá đạo. Bá đạo 
thì phải diệt. Ta là chính đạo, có độc 
tài đàn áp những người khác ý cũng 
không sao vì là độc tài cho chính đạo. 
Như Nhạc Bất Quần đứng ra chiêu 
mộ anh hùng võ lâm diệt ma giáo.

Cái giả dối lớn thứ nhì là miệng 
hô dân chủ, tự do, tôn trọng dân 
quyền, nhân quyền, nữ quyền, đồng 
tính quyền, đủ thứ quyền, nhưng lại 
chỉ nhìn nhận quyền của chính mình, 
cònnhững ai không hợp ý mình thì 
xin lỗi, chẳng có quyền gì ráo. Dân 
quyền, giá trị của lá phiếu chỉ dành 
cho “phe ta” thôi.

Khi còn đang tranh cử, ứng viên 
Trump tuyên bố “tôi sẽ xét lại việc 
bầu bán trước khi công nhận kết quả 
nếu tôi thua”. Toàn thể khối phe ta, từ 
TT Obama tới bà Hillary, tới TTDC, 
tới các chính khách, tin chắc gà nhà 
sẽ thắng, nhất tề nhao nhao hô hoán 
tay Trump độc tài, dám coi thường lá 
phiếu của người dân, đáng chu di tam 
tộc.

Đến khi gà nhà thất cử thì... 
không phải tổng thống của tôi, đếm 
phiếu lại, sửa đổi thủ tục bầu bán, 
Nga giúp, kháng chiến đến cùng, đàn 
hặc,...

Cái giả dối thô bạo thứ ba là cái 
khối người chủ trương nhân ái, tình 
thương, hòa bình đó cũng là cái khối 
sẵn sàng dùng mọi phương tiện để 
đạt mục tiêu, kể cả bạo lực. Hay đúng 
hơn,lấy bạo lực làm phương tiện sở 
trường.

Trong lịch sử cận đại, tất cả các 
cuộc bạo động, xuống đường biểu 
tình đập phá đều do “phe ta” chủ 
động, với sự tham gia của các cử tri 
của đảng DC, kể cả những vụ xuống 
đường bạo động phản đối chiến tranh 
VN của sinh viên thiên tả, và những 
cuộc xuống đường của dân da đen, 
mỗi lần có một anh “đồng bào” nào 
bị giết, cho dù đó là một tay côn đồ, 
hay ăn cướp vặt bị cảnh sát bắn tại 
trận. Đố quý vị dẫn chứng ra được 
một cuộc biểu tình phá xe, đốt nhà 
nào của khối bảo thủ CH, hay của các 
cụ Mỹ trắng già, hay của mấy anh 
cao bồi Mỹ ruộng.

Một ngày sau bầu cử, khi biết gà 
nhà Hillary đã thua, cả ngàn người đã 
mau mắn xuống đường, không phải 
để biểu tình tuần hành trong trật tự 
và yên tĩnh để bày tỏ sự thất vọng, 
hay để chia buồn cùng gà nhà, hay để 
yêu cầu tổng thống tân cử lưu ý đến 
quyền lợi của phe thất bại. Mà để đập 
phá, cướp bóc, hôi của, đốt xe, đánh 
người.

Rồi trong ngày TT Trump tuyên 
thệ cũng vậy. Cả ngàn người biểu 
tình cách đó vài con đường. Cũng mô 
thức cũ: cướp phá, đốt xe.

Ngay trong ngày tuyên thệ nhậm 
chức của tân tổng thống, cả vạn phụ 
nữ xuống đường, đội mũ “tai mèo 
màu hồng”, mang biểu ngữ thuộc 
loại “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”, vênh 
váo nhục mạ tổng thống với những 
thậm từ thô bỉ nhất.

Ngay cả đám sinh viên trí thức 
cũng không khá hơn. Cứ nhìn vào 
cuộc biểu tình đốt phá trường của 
sinh viên đại học Berkeley, tự xưng 
là “thành đồng của tự do ngôn luận”, 
để ngăn cản cuộc nói chuyện của một 
nhà báo bảo thủ thì biết.

Biểu tình đập phá mãi cũng nhàm 
vì vô ích. Phong trào chống đối có 
vẻ xì hơi. Các vị lãnh đạo DC vội vã 

thổi ngọn lửa chống đối lại, với sự 
tiếp tay của TTDC.

TT Obama thay vì về hưu, đi Ha-
waii nghỉ ngơi, dẹp bỏ chính trị như 
tất cả các cựu tổng thống, ngồi viết 
hồi ký cho xứng đáng với hợp đồng 
65 triệu vừa ký, đã mua dinh thự mới 
ở ngay thủ đô, gọi là để ở lại giúp 
đảng DC phát triển, nhưng thực tế 
là để cản TT Trump xóa gia tài của 
mình, như Obamacare chẳng hạn. 
Ở thủ đô vẫn dễ đi nói chuyện, vận 
động, hô hào hơn là ở tuốt Hawaii.

Rồi bà Hillary cũng không vừa. 
Trong lịch sử cận đại Mỹ từ sau thế 
chiến, đã có tới 18 lần bầu cử tổng 
thống. Tức là đã có 18 ứng viên thua 
cuộc. Không kể ông Nixon ra tranh 
cử và đắc cử lại, tất cả các ứng viên 
thất cử đều lẳng lặng rút vào bóng tối 
về hưu dưỡng già hay đi làm chuyện 
khác, quên việc thất cử. Nhìn vào 
các ông Gore, Kerry, McCain, Rom-
ney,... thì thấy,không ai lập tổ chức 
chống người đã hạ mình. Nhưng bà 
Hillary thì khác. Lòng vòng đi cả 
nước khóc lóc, than phiền, biện giải, 
đổ thừa, rồi thành lập một tổ chức 
chính trị với mục đích đánh phá tổng 
thống đắc cử để trả thù.

Bà Hillary lớn tiếng kêu gọi 
chống đối, kháng chiến –resist-. 
Kháng chiến chống cái gì? Chống 
kết quả của một cuộc bầu cử hợp 
pháp, hợp hiến và chính danh? Nhân 
danh một người thua cuộc? Cương 
quyết vứt bỏ lá phiếu của dân vào 
thùng rác, chống đối đến cùng.

TTDC thì khỏi bàn thêm. Theo 
một nghiên cứu của đại học Harvard, 
hơn 80% các bài báo và bản tin của 
TTDC đều có tính tiêu cực chống TT 
Trump, dẫn đầu bởi CNN và New 
York Times, với 93%.

Bị chỉ trích nặng, một bà nhà 
báo vội biện hộ trên báo Washington 
Post. Bà giải thích là đòi hỏi truyền 
thông phải công bằng là chuyện sai 
hoàn toàn vì truyền thông có trách 
nhiệm phải chống khi thấy có chuyện 
sai trái, khi tổng thống làm bậy,... Mà 
TT Trump này làm bậy gần 100% thì 
gần 100% chống là quá đúng rồi. Đó 
mới là chu toàn trách nhiệm nghiêm 
chỉnh của nhà báo, đó mới là yêu 
nước.

Nghe phớt qua có vẻ có lý. Xét 
kỹ lại thì thành ngụy biện. Thế nào là 
“chuyện sai trái”? Khi nào thì gọi là 
“tổng thống làm bậy”? Theo những 
tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn của 
TTDC thiên tả đặt ra sao? TTDC bây 
giờ ngạo mạn, tự khoác cho mình cái 
áo của chính nghĩa, của chân lý tuyệt 
đối, của người hùng bảo vệ đất nước 
này? Tất cả ai làm khác ý TTDC đều 
là sai trái đáng bị chỉ trích hết?

Ví dụ cụ thể: TT Trump hủy bỏ 
Obamacare vì Obamacare đã đưa 
đến tình trạng chi phí bảo hiểm y tế 
tăng quá mạnh, trở thành một gánh 
nặng tài chánh quá lớn cho giới trung 
lưu, là giới không đủ giàu để mua 
bảo hiểm, mà lại không đủ nghèo để 
được Nhà Nước trợ cấp. TTDC tự 
nhận trách nhiệm chống Trump để 
bảo vệ Obamacare? Như vậy theo 
TTDC, TT Trump bảo vệ đám dân 
trung lưu không mua bảo hiểm nổi vì 
tăng giá quá cao là sai trái, cần phải 
đả kích?

Thế trách nhiệm bảo vệ đất nước 
này có bao gồm luôn cả việc tung 
tin phịa để đánh tổng thống không? 
Nhìn vào cuộc điều trần của giám 
đốc FBI Comey thì thấy. Chưa điều 
tra chi tiết gì đã thấy ngay ba tin phịa 
của CNN, ABC và NYT.

Ví dụ tin phịa mới nhất: TT 
Trump muốn chống đỡ tấn công của 
TTDC bằng một thái độ tích cực hơn, 
không chửi thẳng lại, mà trả lời gián 
tiếp, chỉ thị nội các nên nhấn mạnh 
vào các thành quả của họ cho dân 
biết. Ông họp nội các, tóm lược vài 
thành quả, rồi yêu cầu các bộ trưởng 
bổ túc thêm thành quả mỗi bộ đã đạt 
được. Nghe cũng chẳng có gì đáng 
nói. Cho đến khi CNN bóp méo một 

cách trắng trợn nhất: “TT Trump họp 
nội các, tự khen rồi bắt mọi người 
phải khen ngợi những thành tựu và 
viễn kiến của ông”. Không ít báo tỵ 
nạn và những người chống Trump 
mau mắn chộp cơ hội bôi bác theo 
mà không cần suy nghĩ nửa giây 
về mẫu tin quái lạ này. Ông Trump 
hành xử ngớ ngẩn như Khaddafi của 
Libya sao thành tỷ phú rồi lại đắc cử 
tổng thống Mỹ được? Nội các của 
ông toàn là đại tướng, đại doanh gia, 
thống đốc, thượng nghị sĩ chứ có 
phải tài xế, phụ bếp và vú em đâu mà 
có thể bắt họ phải khúm núm ca tụng 
tổng thống được? Ông Rex Tillerson 
đang làm tổng giám đốc đại công ty 
EXXON lãnh lương vài chục triệu, 
đi làm ngoại trưởng lãnh hai trăm 
ngàn để có dịp khúm núm tung hô 
Trump sao?

Khi phần lớn các tin đều là phịa 
hay bóp méo với mục đích bôi bác, 
chống đối thì không ai có thể nghiêm 
chỉnh nói đây là chỉ trích lành mạnh, 
chu toàn trách nhiệm thông tin trung 
thực, cần thiết để xây dựng đất nước 
được.

Cuộc chiến tăng cường độ. Biến 
thái qúa thô tục.

Lãnh đạo đảng DC tại Cali trong 
cuộc họp mặt với đảng viên, công 
khai lên diễn đàn chửi TT Trump 
“f**k you!”. Khỏi cần dịch. Hãy thử 
tưởng tượng một ông CH trước đây 
tặng cho TT Obama hai chữ này.

Ca sĩ, tài tử thì khỏi nói. Mở 
miệng là f**k him, motherf**ker,…

Chiến dịch xổ nho lan qua TTDC. 
Các anh chị nhà báo và TV công khai 
dùng những thậm từ thô bỉ nhất để 
đánh tổng thống. Một anh nhà báo 
CNN –Hồi giáo, gốc Pakistan- công 
khai lên TV gọi TT Trump là “a piece 
of sh*t”. Cũng khỏi cần dịch.

Danh hài Stephen Colbert nói 
chuyện diễu dở trên đài CBS, công 
khai nói anh ta thấy cái miệng của TT 
Trump chỉ là cái bao đựng “của quý” 
của Putin. Câu chuyện thô bỉ này bị 
một đám cấp tiến phản đối. Đố quý 
độc giả biết vì sao? Phản đối vì xúc 
phạm tổng thống một cách thô tục 
quá đáng? Sai bét! Họ phản đối vì 
câu chuyện này xúc phạm... mấy anh 
đồng tính!!!

Rồi từ thô tục nhẩy qua thô bạo.
Thật ra, nói cuộc chống từ thô 

tục biến thái qua thô bạo không đúng 
về thời gian tính. Hô hào chống đối 
bằng bạo lực bắt đầu rất sớm, ngay 
hơn một tháng sau khi TT Trump 
tuyên thệ. Khi bà cựu bộ trưởng Tư 
Pháp da đen Loretta Lynch (cái bà mà 
giám đốc FBI Comey tố giác đã tìm 
cách bao che cho bà Hillary trong vụ 
điều tra emails), nhắc lại cuộc tranh 
đấu của dân da đen tại Mỹ, kể lại là 
họ đã phải tranh đấu đến đổ máu, đã 
có người chết, để rồi kết luận “Chúng 
ta có thể làm như vậy nữa!” (We can 
do it again!). Nếu đây không phải là 
lời hô hào đổ máu chống TT Trump 
thì là gì?

Bà ca sĩ Madonna công khai mơ 
tưởng “làm nổ tung Tòa Bạch Ốc”.

Khi hạ viện bỏ phiếu thu hồi 
Obamacare, TTDC hô hoán “Trump-
care sẽ giết con nít”, một cách vô tội 
vạ, không dẫn chứng cũng chẳng giải 
thích.

Bà danh hài chuyên diễu dở kiêm 
“nhà báo” của CNN, Kathy Griffin, 
chụp hình mình, tay cầm thủ cấp đỏ 
lòm máu mê của TT Trump, theo mô 
hình của khủng bố ISIS cầm đầu mấy 
nạn nhân vừa bị họ cắt cổ. Bỏ qua 
chuyện danh hài mà kiêm nhà báo là 
chuyện ngớ ngẩn chỉ có thể có trong 
cái xứ Mỹ quái chiêu này thôi, ta thấy 
ngay việc chống đối TT Trump trong 
TTDC đã đi quá xa, không còn giới 
hạn công tâm, đạo đức nghề nghiệp, 
thuần phong mỹ tục, hay văn hoá gì 
nữa.

Tại Nữu Ước hiện nay có trình 

diễn một vở kịch về câu chuyện 
hoàng đế La Mã Julius Caesar bị ám 
sát chết. Vở kịch kết thúc bằng màn 
Caesar bị đâm chết, ngã lăn ra sàn, 
máu mê đầm đìa.Khán giả vỗ tay 
hoan hô nhiệt liệt, tất cả đứng dậy vỗ 
tay tiếp tục cả chục phút.

Có gì lạ trong chuyện này? Có 
chứ! Thứ nhất, tất cả diễn viên đều ăn 
mặc theo âu phục ngày nay, áo vét, cà 
vạt đầy đủ, như chuyện xẩy ra ngày 
hôm nay tại Mỹ, chẳng liên quan gì 
đến La Mã cổ xưa. Thứ nhì, diễn viên 
Caesar được hoá trang giống y hệt... 
TT Trump, với mái tóc vàng chải 
bồng không sai một ly, áo vét xanh 
đậm với cà vạt đỏ quen thuộc. Thông 
điệp của đạo diễn không thể nào rõ 
ràng hơn. Thứ ba, khán giả nhất tề 
đứng lên hăng say vỗ tay hoan hô 
cảnh kết thúc khi Caesar bị đâm, ngã 
ra chết trong vũng máu. Có khán 
giả nắm tay đấm không khí, hét lớn 
“Yeah, kill him!”. Thông điệp của 
khán giả cũng rõ ràng không kém. 
Dân New York, 80% bỏ phiếu cho bà 
Hillary mà. Thứ tư, vở tuồng được 
bảo trợ bởi vài đại công ty trong đó 
có New York Times và Time Warner 
là công ty mẹ của CNN.

Qua những biến cố nêu trên, hiển 
nhiên là “phe ta” đã lái cuộc chống 
đối chống TT Trump vào con đường 
cực kỳ nguy hiểm và phiêu lưu: 
chống đối bằng bạo lực chết người. 
Công khai kêu gọi giết tổng thống?

Tất cả những chống đối này 
không sớm thì muộn cũng phải đưa 
đến kết quả ta thấy tại sân bóng chầy 
ở thủ đô. Vụ bắn mới nhất là hậu quả 
tất yếu của một chuỗi biến cố chứ 
không phải chỉ là một hành động lẻ 
loi của một cá nhân bất bình thường 
như TTDC bào chữa.

Sau vụ bắn mới nhất, cả TT 
Obama lẫn bà Hillary đều im tiếng. 
TT Obama chỉ gọi điện thoại cho 
một nghị sĩ DC tham gia cuộc dợt 
bóng chầy, hỏi thăm xem ông có sao 
không thôi.

Biến cố gây chấn động thủ đô có 
thể sẽ làm giảm nhiệt độ cuộc chiến, 
và phe cấp tiến sẽ thức tỉnh, de lui 
lại không? Còn khuya. Bà cựu thẩm 
phán Sonia Gupta trấn an không có 
gì phải ăn năn hối hận hết vì cái tên 
dân biểu bị bắn chỉ là “một cục phân 
kỳ thị và một tên đầu óc đầy hận thù” 
(…hes a racist piece of shit and hate-
ful bigot). Một thẩm phán đấy nhé! 
Bà này mà xét xử vụ bắn thì sẽ tha 
bổng thủ phạm rồi tuyên án ông dân 
biểu vài chục năm tù vì tội đã kích 
thích cho thủ phạm nổi cơn điên bắn 
người.

Kẻ viết này không viết bậy đâu. 
Vài anh phe ta đã mau mắn đổ thừa, 
lỗi tại... Trump. Tay Trump này có 
biệt tài khơi dậy những cái xấu xa, tồi 
bại nhất trong con người. Một người 
hiền lành lương thiện gặp Trump sẽ 
bị tay này thôi miên mất hết lý trí, 
thành dã thú ngay. Trump phải chịu 
trách nhiệm cho tất cả các bạo động 
đang và sẽ xẩy ra. Một loại ngụy biện 
mà những đứa con nít lên ba cũng 
biết khi mếu máo giải thích cho bố 
mẹ tại sao nó đánh thằng em: “Tại nó 
chọc con trước mà”. Phe ta toàn là 
những dân hiền như bụt, nhân ái vô 
vàn, nhưng bị tay Trump xách động, 
chọc giận thôi.

Ngay sau vụ bắn, các chính khách 
cả hai phe lên tiếng kêu gọi hạ hỏa 
những chống đối, đã kích phe phái. 
Diễn đàn cấp tiến cực đoan Slate.
com vội cảnh báo ngay “coi chừng 
âm mưu của CH tìm cách ngăn chặn 
những chống đối chống TT Trump”. 
Thế là có lý do tiếp tục đánh tới cho 
ta.

Chính trị Mỹ càng ngày càng 
xuống cấp. Trong đại hội đảng DC 
năm ngoái, bà Michelle Obama cao 
giọng: “Chúng xuống thấp, ta lên 
cao!” (They go low, we go high!). 
Thực tế của phe cấp tiến bây giờ: 
“Chúng xuống thấp, ta xuống thấp 
hơn!” (18-06-17)

Vũ Linh

Bạo Lực Trong Chính Trị
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NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19 THÁNG 6
TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

(Xin chú ý: Giờ Khai Mạc là 11 giờ trưa)
 

*******
 
DFW Ngày 24/5/2017
Trân trọng kính mời Quý:
 
- Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
- Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Dallas
- Hội đoàn, Đoàn thể  Quân-Dân-Cán-Chính VNCH
- Cơ quan Truyền thanh, Truyền hình, Báo chí
- Niên trưởng, Chiến hữu
- Cựu Dân-Quân-Cán-Chính VNCH
- Đồng hương và Bạn trẻ
 
Kính thưa Quý vị:
 

Trong nỗi ngặm ngùi tưởng nhớ đến những chiến hữu QLVNCH đã 
nằm xuống cho hai chữ Tự Do, và những người TPB còn ở lại quê nhà, 
chúng tôi những cựu Quân nhân QLVNCH tại vùng Dallas-Arlington-
Fort Worth sẽ tổ chức Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 tại Tượng đài Chiến 
Sĩ Việt Mỹ, nơi chốn trang nghiêm tưởng niệm vong linh Chiến Sĩ Quốc 
Gia và Đồng Minh đã hy sinh và chiến đấu cho Miền Nam Việt Nam. 
 

Trân trọng kính mời quý vị tham dự Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 năm 
nay sẽ được tổ chức tại:
 

Địa điểm:    Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ DFW
                    3600 West Arkansas Lane
                        Arlington, TX.  76016

Thời gian:  11 giờ sáng Chủ nhật 18/6/2017

3555 W. Walnut St. Suite 221   Garland, Texas  75042 972-276-1185

supermarket
TRAI CAY: PRICE
Chuoi Xu Thai $0.59/lb
Xoai Ken $6.99/THUNG

RAU CAI: PRICE
Dua Leo $0.69/LB
Can Tay $0.69/CAY
Chanh Xanh 15 trai for $0.99
Hanh La 4 BO FOR $0.99
Kho Qua An-Ddo $0.79/LB
Khoai Mi $0.79/LB
Khoai Mon Lon 3 LBS FOR $0.99
Nam King Oyster $0.99/lb
Xa Lach Xanh $0.39/bo
Xa Tuoi 4 BO FOR $0.99

TRUNG: PRICE
Trung Cuc - 10 Trung $1.49/VY

DONG LANH: PRICE
Chim Cut $6.99/VY
Sau Mieng Bag $8.99/BICH
DO BIEN: PRICE
Ca Chim Vang $2.79/lb
Can Nuc Suong $1.59/LB
Tom Tuoi 9/12 $5.99/LB

THIT: 
Xuong Bo 2 LB FOR $0.99

DO KHO: PRICE
Banh Hoi 3 Cay Tre $1.29/BICH
Gao Lut 5lb $3.99/BICH
Nuoc Dua Hieu Foco 1000ml $1.59/HOP
Nuoc Dua Hu Co 500ml $0.99/HOP
Vina Café $1.99/bich

THƯ CẬY ĐĂNG
 
Dallas, ngày 20 tháng 6 năm 2017
 
Kính thưa quý vị quan tâm,
 
Tôi tên Đặng Kim Dung, nguyên Thủ Quỹ Hội Cao 

Niên Dallas, nhiệm kỳ 2015 – 2017, xin viết bài cậy 
đăng có trả tiền này trên các cơ quan Truyền Thông 
Báo Chí về việc cá nhân tôi đã bị ông Lê Quang Sinh, 
nguyên Hội Trưởng Hội Cao Niên Dallas, vu khống tôi 
lạm dụng công quỹ của hội Cao Niên Dallas với số tiền 
là $350.00.

 Sau nhiều lần họp giải đáp với những chứng cớ rõ 
ràng ,xác nhận là tôi vô tội, nhưng ông Lê Quang Sinh 
vẫn tiếp tục vu khống cho tôi nhiều lần qua emails, báo 
chí cũng như rỉ tai.

 
Vì danh dự, công ăn việc làm của cá nhân và gia 

đình, tôi phải nhờ đến Luật Pháp để minh chứng cho sự 
sai trái của ông Lê Quang Sinh.

 
Trong phiên toà ngày 26 tháng 2 năm 2017, đã công 

minh xét xử tôi là người bị hàm oan, bị vu khống bởi 
ông Lê Quang Sinh.

Theo Judgment Cause# CC1603700D ký bởi Chánh 
Án của County Court At Law  No. 4,  ngày 3 tháng 3 
năm 2017, ông Lê Quang Sinh đã phải bồi thường cho 
tôi số tiền $30,000.00 thiệt hại cho công việc và danh 
dự của tôi (xem tài liệu đính kèm).

 
Nhưng cho đến hôm nay, sau thời điểm phiên Tòa 

xử khá lâu, tôi vẫn bị một số tin đồn thất thiệt từ một 
số ngưới không biết rõ sự thật hay cố tình, đã làm ảnh 
hưởng rất nhiều đến những sinh hoạt của tôi và gia đình 
tôi tại thành phố Dallas và các vùng phụ cận.

 
Nay, chúng tôi yêu cầu những người nào đã và đang 

đưa ra những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến những 
sinh hoạt của gia đình tôi, hãy chấm dứt những hành vi 
bất chánh để không bị liên lụy sau này.

 
Trân trọng
 Đặng Kim Dung (Kim D. Wells)

Arlington, TX.- Lấn đầu tiên Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt 
Nam Cộng Hòa tổ chức Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 
trong Hội trường nhà hàng Top Super Buffet thuộc trung tâm 
thương mại Bến Thành Plaza gần 400 người tham dự. 

Sau khi chương trình ngày Quân Lực 19 tháng 6 chấm dứt, 
một chương trình đặc biệt quan trọng khác đối với lịch sử Bến 
Thành Plaza và giờ phút động thổ xây dựng Kỳ Đài và Xây 
dựng Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo như trong thơ mời 
từ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa:

 “Để tưởng nhớ đến bậc Tiền Nhân đã có công dựng Nước 
và giữ Nước Việt Nam, trong đó có vị Anh Hùng tài ba lỗi lạc, 
văn võ song toàn, được người Việt chúng ta tôn kính là Đức 
Thánh Trần Hưng Đạo, Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc 
Công, Bình Bắc Đại Nguyên Soái Nhân Vũ Hưng Đạo Đại 
Vương Trần Quốc Tuấn với uy danh lừng lẫy. Ngài đã ba lần 
đại phá quân Nguyên Mông vào những năm 1256-1285-1288.

Trận chiến Bạch Đằng Giang vang dội khắp năm Châu bốn 
Bể, rạng danh lịch sử Dân Tộc và khắc sâu vào lòng con cháu 
dân Việt muôn đời. Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã tôn vinh 
Ngài là Vị Thánh Tổ của Quân Chủng. Đúng là Vị Anh Hùng 
của Toàn Dân Tộc Việt Nam chúng ta.”

Chương trình bắt đầu đúng 5 giờ trong ánh nắng chói chang 
của buổi chiều với sự hiện diện và chứng minh của Hòa Thượng 
Thích Tín Nghĩa, Nghị viên thành phố đơn vị 5, bà Lana Wolff, 
Phó Thị Trưởng thành phố Haltom Trương Minh Ẩn cũng như 
đông đảo thành viên gia đình Hội Hải Quân Trùng Dương 
Dallas-Fort Worth và chủ nhân Bến Thành Plaza ông David 
Đặng. Nhưng rất tiếc không có sự hiện diện của những khuôn 
mặt trẻ. Chính điều này, trong buổi phòng vấn chớp nhoáng trên 
đài phát thanh 1600 AM chúc mừng ông được tín nhiệm giữ 
chức vụ Thị trường thành phố Haltom City. Ông khuyên tuổi 
trẻ dấn thân để giữ cờ vàng, đi vào dòng chính. Trước khi chấm 
dứt chương trình phỏng vấn lời nhắn nhủ của người phỏng vấn 
và người được phỏng vấn rất đáng suy nghĩ. Phó Thị Trưởng 
Trương Minh Ẩn nói rằng: “Chúng ta bỏ chạy qua đây vì sự 
lung đoạn của bọn Cộng sản nằm trong guồng máy của Việt 
Nam Cộng Hòa mình, quý vị nhớ kỹ rằng cái người mà ban 
đêm rải truyền đơn của tụi Việt cộng và ban ngày đả đảo Cộng 
sản rất là lớn. Do đó, quý vị nên cẩn thận dòm người kế bên 
mình chống đối những cái gì mà đồng bào đang mơ ước ở đây 
có đúng thật sự là người chống Cộng hay không? Tiếp theo lời 
ông Trưởng Minh Ẩn là nhận định của bà Thu Nga Giám đốc 
1600AM: “Chúng tôi hay nói rằng tất cả những người đi về Việt 
nam đều là thân Cộng cũng như tất cả những người đang sống 
tại Mỹ này đều là những người chống Cộng. Vì vậy, một lần 
nữa chúng ta rất là mong quý vị ủng hộ và khuyến khích tuổi 
trẻ đi ra đảm nhận chức vụ như anh…”

Nguyên Nhật 

BẾN THÀNH PLAZA LÀM LỄ ĐỘNG THỔ 
XÂY DỰNG TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN
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13005 GREENVILLE AVE. DALLAS TX
(Góc Walnut St. & Greenville Ave)

JIM DAVIS

NGHĨA T�NG • NHÀ QUÀN • HỎA TÁNG TẠI CHỖ

LẤY HẸN VỚI TRẦN LỘC ĐỂ ĐƯỢC THAM KHẢO CHI TIẾT 
VỀ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ MUA TRƯỚC ĐẤT NGHĨA T�NG 
VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ. QUÝ VỊ CHƯA SẴN 
SÀNG MUA VẪN ĐƯỢC TẶNG THẺ VISA $25 VÀ SÁCH 
“HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH HẬU SỰ”

CHỈ TRONG VÒNG 30 PHÚT QUÝ VỊ SẼ BIẾT ĐƯỢC:
- 23 loại giấy tờ cần thiết trước khi tạ thế
- Hàng loạt quyết định trong lúc tang gia bối rối
- Lợi ích giữa việc mua trước hậu sự hoặc qua đời mới lo
- Lỡ từ trần nơi xa, chi phí và thủ tục mang về nhà quàn ra sao? Có nên 
mua trước chương trình bảo hiểm du lịch không?
- Tại sao quý vị không muốn con cái lo trước chương trình hậu sự cho 
mình?
- Tại sao không dùng bảo hiểm để lo việc hậu sự?
- Làm sao di chuyển thi thể đến các tiểu bang khác hoặc Việt Nam và 
giá cả là bao nhiêu?
- Làm sao chuyển đất nghĩa trang đã mua các nơi khác về Restland?
- Quyền lợi về An Sinh Xã Hội và những gói hậu sự mua trước để hỏa 
táng hoặc mai táng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
International Emergency Assistance
Khi nằm xuống ở bất cứ nơi nào trên 
thế giới, công ty sẽ lo mọi thủ tục và có 
cả máy bay đưa di thể  về lại DFW. Đây 
là món quà ý nghĩa nhất để mua cho 
chính mình và người thân.

MỘT TANG LỄ ĐẦY ĐỦ Ý NGHĨA PHẢI ĐƯỢC TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM 
- ẤM CÚNG VÀ CẢM ĐỘNG NHƯ MỘT ÂN TÌNH VỚI THÂN BẰNG QUYẾN 
THUỘC CÙNG BẰNG HỮU ĐỂ TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI ĐÃ RA ĐI…

ĐẤT NGHĨA T�NG RESTLAND 
CÓ THỂ ĐỰNG BIA ĐỨNG 
Ở KHU VỰC Á ĐÔNG

CÓ CHỖ DÀNH RIÊNG LƯU GIỮ 
HỦ TRO MÃI MÃI TRONG TÒA 
NHÀ CÓ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

NGHĨA T�NG RESTLAND, LỚN THỨ HAI NƯỚC MỸ,
ĐÃ CÓ HÀNG NGÀN GIA ĐÌNH VIỆT MUA ĐẤT TẠI ĐÂY;
CÓ CẢ CHỤC NGÀN NGƯỜI VIỆT ĐÃ CHỌN QUÀN RESTLAND
ĐỂ HỎA TÁNG VÀ MUA NƠI LƯU GIỮ HŨ TRO VĨNH VIỄN

NHÀ QUÀN LO TỪ A ĐẾN Z KHI HỮU SỰ XẢY �

VỀ HƯU: LO TRƯỚC CHUYỆN HẬU SỰ
ĐỂ QUẲNG GÁNH LO ĐI  MÀ VUI SỐNG

$495 Chỉ trả một lần duy nhất
Giá trị suốt đời

For consumer information please visit  www.prepaidfuneral.texas.gov
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Duy Thao

TƯỞNG NIỆM NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH
THÁI HÓA LỘC

Tôi nghe đến Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh rất nhiều nhưng 
chưa một lần có dịp hân hạnh tiếp xúc trò chuyện như “tình 
đồng nghiệp văn bút Việt Nam Hải Ngoại”. Thời gian sinh hoạt 
trong Văn bút Việt Nam Hải Ngoại không lâu bởi tôi không 
quen với giới văn nghệ sĩ nhiều, môi trường lại xa lạ với một 
người chưa từng bước vào lãnh vực này. Trong hoàn cảnh đặc 
biệt, tình cờ gặp gỡ nhà văn Duyên Anh, người mà từ thuở cắp 
sách đến trường tôi mê đọc văn của ông nhất là tâm đắc câu 
chuyện ngắn “Con Sáo Em Tôi”. Tôi đã đọc và khóc với tâm 
trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi phiêu lưu “làm báo” từ đó. Tên 
của những tờ báo, nhiều người nghe thấy cũng lạ tai nhưng đối 
với tôi là những kỷ niệm đáng nhớ: Con Cò – Hẻm Nhỏ. Tôi 
đam mê nhưng chẳng biết viết lách gì nhiều. Đôi lúc viết một 
bản tin phải mất cả giờ đồng hồ, tôi toan tính bỏ cuộc nhưng 
nhà văn Duyên Anh lại khuyến khích, “động viên”: “Nghĩ gì 
hãy viết ra từ phân tích rồi tổng hợp, lần lần sẽ quen đi, không 
ai khởi đầu đã là nhà văn nhà báo…”. Tôi đã cố gắng nhưng 
cũng không đến đâu. Cuộc đời đưa đẩy, nếu không có ân nhân 
là ông Trương Vĩnh Thuyền, tôi đã bỏ nghiệp làm báo từ lâu. 
Mỗi năm đến ngày 30 tháng 3, ngày ông từ giã cõi đời, vợ 
chồng tôi đến nghĩa trang Restland thắp một nén hương, đặt 
một bó hoa tưởng nhớ!  Người Việt Dallas đến nay hơn hai 
mười hai năm qua nhiều sóng gió được sự thương mến của độc 
giả còn tồn tại bắt nguồn từ ân tình ấy…

Chiều thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017, tôi ghé thăm ông 
Nguyễn Cúc , người sáng lập Tiếng Sông Hương. Ông trao cho 
tôi tập thơ khổ nhỏ của Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Tựa đề 
tập thơ “Bài Thơ Cho Mẹ”, do Nguyễn Quang in ấn năm 1989. 
Trong lời đề tặng rất đơn giản và chân tình viết bằng tay: “Cho 
anh Cúc tập thơ xấu xí trật bét lỗi đầy nầy – đọc bài cuối là đủ - 
Ký tên Minh Đức Hoài Trinh”. Ông tặng lại cho tôi tập thơ quý 
giá đầy ắp kỷ niệm với một số mẫu chuyện liên quan đến Nữ sĩ 
Minh Đức Hoài Trinh. Ông đề nghị tôi viết vài lời “tưởng niệm 
một đồng nghiệp”. Thật sự khi nghe ông nói hai chữ “đồng 
nghiệp” tôi hơi xúc động và không khỏi “xấu hổ” đối với một 
người nổi tiếng trong chiều dài lịch sử văn học:

Đôi dòng tiểu sử Minh Đức Hoài Trinh
Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, bà 

thường lấy các bút hiệu là Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng 
Cử. Bà sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế, sống ở Pháp 
từ năm 1953 đến 1964. Sau đó bà đến định cư tại quận Cam, 
Hoa Kỳ từ năm 1982.

Tên tuổi của Minh Đức Hoài Trinh không ai trong giới 
văn học không biết. Bà sinh tại Huế, con quan Tổng Đốc Võ 
Chuẩn, Ông Nội bà là Võ Liêm, Thượng Thư Bộ Lễ của triều 
đình. Năm 1945 Bà tham gia phong trào kháng chiến chống 
thực dân Pháp, sau đó Bà biết sự lợi dụng của phong trào nên 
bà bỏ về Huế tiếp tục học. Năm 1964 bà đi du học tại Pháp về 
ngành báo chí  và Hán văn tại trường ngôn ngữ Đông Phương 
La Sorbonne, Paris đến năm 1967 bà ra trường và làm phóng 
viên cho đài  truyền hình Pháp ORTF, lúc đó bà đi làm phóng 
sự nhiều nơi sôi động nhất như: Algerie và chiến trường Việt 
Nam. . . Năm 1972 bà được cử theo dõi và tường thuật cuộc 
hòa đàm Paris. 1973 Bà sang Trung Đông theo dõi cuộc chiến 
Do Thái, một thời gian sau bà trở về Việt Nam giảng dạy khoa 
báo chí tại Viện Đại Học Vạn Hạnh năm 1974-1975.

Sau biến cố 1975 bà trở lại Paris cho xuất bản tạp chí “Hồn 
Việt Nam” và trở lại cộng tác với đài phát thanh ORTF với 
chương trình Việt ngữ để tranh đấu cho những nhà cầm bút, 
những văn nghệ sĩ Việt Nam bị cộng sản cầm tù.  Bà đứng 
ra thành lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và vận động 
để được công nhân hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế tại Rio de 
Janeiro, Ba Tây vào năm 1979.

Bà đã dùng ngòi bút và khả năng của mình thường xuyên 
tranh đấu cho các văn nghệ sĩ bị cộng sản giam cầm phải được 
trả tự do, ngoài những bài báo, bà còn sáng tác hơn 25 tác phẩm 
giá trị, trong đó có truyện ngắn, thơ…

Nhà Văn Nguyễn Quang đã thực hiện 1 tập sách rất công 
phu khá đầy đủ những tài liệu, bài vở và hình ảnh với tiêu 
đề: “Văn Nghiệp Và Cuộc Đời Minh Đức Hoài Trinh.” Nhà 
Văn Nguyễn Quang có đoạn viết: “Sau khi đọc quyển sách nầy 
người ta tự hỏi làm sao Minh Đức Hoài Trinh một con người 
nhỏ bé lại có thể hoàn thành trên nhiều lãnh vực trong thời gian 
đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. . .Bà đã đi trên khắp 5 lục 
địa, bà đã vào những vùng chiến tranh lửa đạn. . .” Những đóng 
góp của bà với một cuốn sách nhỏ nầy chắc chắn không diễn tả 
hết được những gì bà đã làm cho quê hương cho nền văn học 
Việt Nam.

Các tác phẩm của bà đã xuất bản gồm có:
Lang Thang (1960), Thư Sinh (1962), Bơ Vơ (1964), Hắn 

(1964), Mơ (1964), Thiên Nga (1965), Hai Gốc Cây (1966), 
Sám Hối (1967), Tử Địa (1973), Trà Thất (1974), Bài Thơ 
Cho Ai (1974), Dòng Mưa Trích Lịch (Thanh Long Bruxelles, 
1976), Bài Thơ Cho Quê Hương (Nguyễn Quang Paris 1976), 
This Side The Other Side (Occidental Press USA 1980), Bên 
Ni Bên Tê (truyện dài, Nguyễn Quang USA, 1985), Niệm Thư 
1 (tái bản 1987), Biển Nghiệp (Nguyễn Quang USA, 1990).

Tôi muốn ghi lại đây lời tựa của Nữ sĩ Minh Đức Hoài 
Trinh trong tập thơ  “Bài Thơ Cho Mẹ” và bài thơ cuối cùng 
trong tập thơ này như một lời TƯỞNG NIỆM ĐẾN BẬC ANH 
THƯ TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM  đã vĩnh viễn 
ra đi.

THÁI HÓA LỘC

BÀI THƠ CHO MẸ
Mẹ. Hẹn với mẹ tập thơ nầy, mà hơn mười năm qua rồi 

hôm nay mới thực hiện được. Thật vô lý, nào có mất bao nhiêu 
công của đâu, sao phải chờ đến mười năm. Hay mọi sự vật đều 
phải chờ đợi một thời điểm, phải đợi lúc đã hội đủ hai yếu tố 
nhân và duyên. Hay phải hôm nay mới giật mình, nhìn thấy 
cảnh thời gian vùn vụt, những tháng năm của cuối nẻo đường 
đời đang chực xô con người sang một hành tinh khác, và mọi 
người, ai có dự định gì đều phải cố mà làm cho xong.

Tập thơ chỉ vẻn vẹn có mười hai bài, mang tên “BÀI THƠ 

CHO MẸ” , viết từ thuở nào cho đến 
ngày mẹ không còn trên cõi đời này 
nữa, mất mẹ mà không được gặp, 
không được đưa mẹ ra nghĩa trang, 
nơi an nghỉ cuối cùng, không được 
đội mấn trắng, mặc áo sô gấu, theo 
sau linh cửu, đó là một mối hận lớn 
nhất trên đời, mẹ biết không? Chắc 
không phải riêng mình con mà đó là 
mối hận chung của tất cả những đứa 
con biết yêu quí cha mẹ.

Ngày ấy mẹ thường phàn nàn lo sợ 
cho cuộc đời con mai sau sẽ lận đận 
vì cái chứng hay làm thơ hay đọc thơ. 
Mẹ cố sức ngăn cấm, bắt phải rời bàn 
viết, đi làm việc gì khác, mỗi khi thấy 
con ngồi cầm bút tìm thi tứ. Nhưng 
cuộc đời nếu có lận đận thì đâu phải 
tại làm thơ, mà chính mẹ cũng có lắm 
lúc đã tự mâu thuẫn, mẹ hay giảng về 
cái nghiệp lực theo đuổi mọi người, 
cần phải thiện, phải biết bố thí, trì giới 
để chuyển nghiệp.

Hẳn con đã tạo nhiều nghiệp ác, 
trong kiếp nào trước, chắc thế, nhưng 
chắc cũng có tạo chút ít nghiệp lành, 
nên mới được sinh làm con của bố mẹ 
để nhận lãnh cái gia tài tu hành của 
mẹ. Đành rằng chỉ lãnh được có một 
phần nhỏ nhoi, vì đông an hem phải 
chia nhiều phần. Có phải không mẹ, 
cảm tình và kiến thức cũng giống như 
một chiếc bánh, nhà ta đông nên mỗi 
đứa con chỉ được một mẩu bánh nhỏ. 
Nhưng con vẫn sung sướng, ý thức sự 
nhờ được làm con mẹ nên giờ phút 
nầy mới biết hường tận những niềm 
vui tinh thần, cao quý, thanh thoát 
như ngày nay. Biết phân biệt sự thiện 
ác, biết nâng niu cuộc sống đơn giản, 
lành mạnh, biết giá trị của cái gọi là 
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(Trong Cali Saigon Mall – Trước Siêu thị Thuận Phát)

Chuyên bán các loại Tượng Thờ Phật Giáo
Cùng các loại bông hoa…

UNIQUE ASIAN GIFTS

VẠN PHƯỚC KÍNH MỜI

AIR CONDITIONING & HEATING SERVICE
Lisence: TACLB015913ELisence: TACLB015913E

AIR CARE

• MÁY SƯỞI
• MÁY LẠNH
• BÌNH NƯỚC NÓNG
• HỆ THỐNG HÚT MÙI HÔI
           TẠI CÁC TIỆM NAIL

1905 Copper St., Garland, TX 75042
972-496-3841 • 214-876-7096

NẾU
QUÝ VỊ CẦN

BẢO TRÌ MÁY LẠNH, 
MÁY SƯỞI, MÁY NƯỚC NÓNG

XIN GỌI CHO CHÚNG TÔI 
ĐỂ CÓ GIÁ
ĐẶC BIỆT

Phục vụ tận tâm - Việc làm bảo đảm - Giá cả phải chăng

HONG KONG MARKET PLACE 
Tại hai địa điểm Grand Prarie và Dallas 

cần tuyển dụng nhân viên cho các bộ phận dưới đây:

PHÒNG HÀNG KHÔ
PHÒNG RAU CẢI
PHÒNG HẢI SẢN

PHÒNG THÂU NGÂN
Mọi chi tiết xin liên lạc:

Chị Tâm tại Grand Prarie   |   Chị Huyền tại Dallas

Travel
AND TOURS
4413 W. Walnut St., #515 * Garland, TX 75042
(Naèm beân trong tieäm nöôùc loïc PURE N CLEAR trong khu Bida TÖÏ DO

vaø tieäm MYÕ THO goùc ñöôøng Walnut & Plano)

Tel. 214-703-5959
214-703-5296

Fax. 469-298-0718
Email: txeagletvl@yahoo.com

Business hours: Mon-Fri:9Am-7Pm, Sat.: 10Am-4Pm  

  

Moïi chi tieát xin lieân laïc coâ Hoàng Voõ: 

214-709-7078

Văn phòng có bán vé đi khẩn cấp về Việt Nam: An toàn – Phục vụ chu đáo
Có bán vé đi trong nước Mỹ - Canada – Châu Âu – Úc Châu – Tours package

TIN MỚI – TIN VUI
 Quý Đồng Hương Việt Kiều tại Mỹ muốn đứng tên nhà cửa, đất đai, bất động sản 
  tại Việt Nam một cách hợp pháp dưới tên chính mình – Xin vui lòng liên lạc 
    Cô Hồng Võ để biết them chi tiết: (214) 709-7078

          DỊCH VỤ BÊN MỸ & BÊN VIỆT NAM
          • Chuyên lo hồ sơ du lịch thăm nhân từ Việt Nam – Mỹ (uy tín – nhanh chóng)
          • Chuyên lo hồ sơ du học sinh từ VN – Mỹ (Từ lớp 9-lớp 12 & Đại học) 
             (Có văn phòng Saigon giúp lo mọi thủ tục từ A-Z & chương trình hỗ trợ về 
                thu nhập tài chánh phía VN)

► Nhận làm giấy chứng nhận độc thân công hàm ngoại giao (về VN kết hôn)

► Nhận giúp làm hồ sơ bảo lãnh Fiancee, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em

► Nhận làm ủy quyền đất đai nhà cửa, thừa kế bên VN & hợp thức hóa lãnh sự VN tại Mỹ

► Nhận làm gia hạn và làm mới hộ chiếu VN (có giá trị 10 năm)

► Nhận giúp đền đơn thi Quốc tịch Mỹ & Thông dịch tiếng Việt 

    (dành cho người 55 tuổi và sống ở Mỹ trên 10 năm trở lên)

► Nhận làm Re-Entry Permit khần cấp (4-6 tuần là có)

► Nhận làm Visa miễn thị thực 5 năm (ra vào VN thoải mái, không giới hạn)

► Nhận trích lục và làm mới giấy khai sinh Việt Nam
NHẬN GỬI HÀNG 

VỀ VIỆT NAM
GIAO NHANH TẬN NHÀ

AN TOÀN - UY TÍN
GIÁ RẺ

VÉ MÁY BAY 
VỀ VIỆT NAM NOEL

TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017 
ON SALE TỪ 

1 THÁNG 9 ĐẾN 
30 THÁNG 11, 2016

BÌNH ĐỊNH 
ĐỊA LINH NHÂN KIỆT

LTS.-  Hội Ái Hữu Bình Định 
Dallas-Fort Worth ra đời gần mười 
năm như một cái “nôi” của những 
người Bình Định xa quê hương sau 
biến cố đau thương 30 tháng 4 năm 
1975 cùng hội tụ nơi thành phố này. 
Kẻ trước người sau và nhu cầu tìm 
lại cội nguồn bản sắc có cùng một 
nơi chôn nhau cắt rún, có cùng một 
giọng nói với sông núi và biển cả 

mênh mông. Những địa danh một 
thời đã gắn liền di tích lịch sử của 
những anh hùng kiệt xuất trong 
nhiều lãnh vực khác nhau. Đại Đế 
Quang Trung Nguyễn Huệ là một 
biểu tượng hào hùng của quê hương 
Bình Định. Nhưng bên cạnh đó cũng 
còn nhiều nhân vật lịch sử khác mà 
chính con dân Bình Định vẫn chưa 
biết tới…

Là con dân Bình Định, chúng ta 
phải có trách nhiệm tìm lại nguồn 

cội của mình, xứ sở được gọi BÌNH 
ĐỊNH ĐỊA LINH NHÂN KIỆT.  
Trong mỗi lần tổ chức như Kỷ niệm 
Đống Đa vào dịp Tết hoặc họp mặt 
mùa hè ngoài trời cũng còn thiếu 
vắng nhiều người. Thắc mắc được 
nêu ra nhiều lần: tại sao người Bình 
Định tham gia còn ít hơn thân hữu? 
Một cách trả lời đơn giản và thực tế: 
Có bao nhiêu người Bình Định đã 
biết về Bình Định, do đó mục đích 
và ý nghĩa của các buổi sinh hoạt 

không còn hấp dẫn lôi cuốn hay mọi 
người đã quay mặt với quê hương 
đất tổ, nơi chôn nhau cắt rún của 
mình.  Nguồn gốc, giọng nói, cá tính, 
dòng sông, ngọn núi, con suối đã un 
đúc tính khí con người Bình Định đã 
bàng bạc theo thời gian và cuộc sống 
nơi xứ người. Thế hệ chúng ta không 
hiểu biết gì Bình Định thì nhịp cầu 
nào cho con cháu quay về nguồn…. 

Chúng tôi muốn cùng đồng 
hương Bình Định dành một chút thời 

gian, nhớ về cội nguồn của mình. 
Chúng ta hiểu, chúng ta mới biết 
quê hương Bình Định của chúng ta 
hùng vĩ, một xứ sở ĐỊA LINH NHÂN 
KIỆT.  Kính mong đón nhận bài viết 
hoặc tài liệu liên quan đến xứ sở Bình 
Định để thực hiện KỶ YẾU “BÌNH 
ĐỊNH ĐỊA LINH NHÂN KIỆT” sẽ 
phát hành vào dịp Kỷ niệm Lễ Chiến 
Thắng Đống Đa năm tới.

NVDL

(tiếp theo)

Trên con sông Cửa Tiền cũng không có gì 
đặc biệt để thưởng ngoạn. Duy ở trước cửa 
thành Bình Định, có một bến đò quang cảnh 
và phong vị phảng phất Bến My Lăng của 
nhà thơ Yến Lan:

Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi 
khách,

Rượu hết rồi ông lái chẳng buồn câu.
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,
Ông lái buồn để gió lén mơn râu.
Ông không muốn run người ra tiếng địch,
Chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao.
Vì đìu hiu, đìu hiu trời tĩnh mịch,
Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao!
Trôi quanh thuyền những lá vàng quá 

lạnh,
Tơ vương trời, nhưng chỉ giải tơ trăng…
Chiều nghi ngút dài trôi về nẻo quạnh,
Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng.
Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã,
Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly.
Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả,
Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.
Ông lão vẫn say trăng nằm gối sách,
Để thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng.
Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả ngàn trăng.
Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng,
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng! 

Cửa Tiền và Cửa Đông vốn không xa 
cách, mà tác giả “Bến My Lăng” lại là người 
ở Cửa Đông, cho nên những khách yêu thơ 
yêu cảnh thường gọi bến Cửa Tiền là bến My 
Lăng.

Sông Cửa Tiền dài độ chừng 25 cây số kể 
cả khúc quẹo, đường cong

Còn dòng Trung Phái thì ngắn thua chừng 
một mười một tám. Đó là Nam Phái.

Còn Bắc Phái từ chỗ phân lưu chảy xiêng 
xiêng ra Đông Bắc, chừng ba cây số đến Thị 
Lựa, thì chia làm hai:

Một nhánh gọi là sông Thạch Yển, tức 
sông Đập Đá, chảy vào Đông Nam chừng ba 
cây số đến Thanh Danh, thì trở ra Đông Bắc. 
Chạy chừng năm sáu cây số, đến trước hòn 
Mò O, thì dừng lại tại đập Lý Nhơn.

Hai nhánh Thạch Yển và La Vỹ chảy ra 
Gò Găng rồi chảy xuống Lý Nhơn để hợp 
thành sông Thạch Yển. Nhánh này dài độ sáu 
bảy cây số.

Hai nhánh Thạch Yển và La Vỹ phân nhau 
ở phía Tây thành Đồ Bàn cũ và hợp nhau ở 
phía Đông, thành một vòng đai bao quanh 
một vùng rộng, dáng tròn tròn, gồm các vùng 
Thập Tháp, Thành Cũ (Đồ Bàn), Vân Sơn, 
Nhạn Tháp, Đập Đá. Ở trên ngó xuống phảng 
phất giống một quả bầu ve để nằm, đầu day 
xuống phía Đông, đập Lý Nhân là cuống.

Hai nhánh Bắc Phái hợp nhau ở Lý Nhân 
rồi lại chia làm hai một lần nữa. Một chảy 
cong cong xuống Đông Bắc rồi lại quẹo vào 
Đông Nam để vào đầm Thị Nại. Một chạy 
thẳng xuống đầm Thị Nại, cũng chạy vào một 
cửa cùng nhánh kia. Trên cao nhìn xuống, hai 
nhánh sông này trông giống một cây cung, 
mà dây là hai nhánh phái trong bị dùn, cần 
là nhánh phía ngoài bị vẹo vọ. Bề dài của 
hai nhánh từ Lý Nhơn đến Thị Nại chỉ trong 
vòng mười hai đến mười bốn cây số.

Ngày xưa Bắc Phái chỉ có một dòng là 
sông Thạch Yển, chạy từ Thị Lựa đến Thị 
Nại.

Sông La Vỹ do vua Thái Đức mới đào sau.
Truyền rằng:
Phá long mạch của Hoàng Sơn xong 

thầy Địa thấy vượng khí đất Tây Sơn vẫn 
còn thạnh, vì còn long mạch của Trung Sơn. 
Long mạch này chạy thẳng xuống hòn Mò O, 
qua Kỳ Đồng và gò Thành Cũ. Thầy Địa bèn 
khuyên Nguyễn Nhạc tạo cho Hoàng Thành 
(tức thành Đồ Bàn vừa kiến thiết lại) cái thế 
“Tứ thủy triều qui” để trước thêm tú khí cho 
Hoàng Thành, sau thêm rào dậu để phòng 
địch. Nhà vua nghe theo, cho đào sông La 
Vỹ: long mạch bị thương đến hai nơi, một ở 

dưới chân hòn Kỳ Đồng phía trên Thành Cũ, 
một ở chân hòn Mò O phía Đông Thành Cũ!

Sông La Vỹ vừa đào xong thì lụt làm lở 
phía Đông, tức là phía thành Đồ Bàn. Nhà 
vua liền cho đắp một bờ đê hình quai vạc gọi 
là Đỉnh Nhĩ Đê, để giữ nước. Do đó sông La 
Vỹ mang thêm một tên nữa là sông Quai Vạc.

La Vỹ hết bị lụt lở ở Đông thì sông Thạch 
Yển bị bồi lần lần, mùa nắng nước không 
xuống được thấu hạ bạn. Nhân dân ta thán! 
Kế đó vua Thái Đức băng hà, con là Nguyễn 
Bảo bị truất ngôi. Tiếp đến nhà Nguyễn trung 
hưng, nhà Tây Sơn bị diệt vong…Nhân dân 
không mấy lúc được an cư lạc nghiệp. Hết 
chạy giặc đến đi lính, không còn thì giờ để lo 
việc đào cát vét sông.

Mãi đến cuối đời Gia Long (1802-1820) 
hai nhà phú hào ở thôn Háo Đức là họ Châu 
và họ Trần xuất tiền mua đất, đào lại con sông 
Thạch Yển. Nhân dân địa phương cảm đức, 
lập đền thờ. Vua Minh Mạng phong thần và 
sắc tứ:

- Châu Thị Ngọc Mã,
- Trần Thị Ngọc Lân.
Đến năm Bính Thìn (1916), triều Khải 

Định, Hội Bảo Nông Bình Định do bá hộ 
Nguyễn Cẩn, bá hộ Lâm Thanh Cẩn, phú 
hộ Ôn Huỳnh Châu đứng ra cổ động góp cổ 
phần, xây đập đá tại thôn Phương Danh, để 
dẫn thủy nhập điền.

Từ khi được hai họ Châu, Trần xây lại 
và nhất là sau khi đập đá ở Phương Danh 
xây xong, sông Thạch Yển trở thành nhánh 
sông quan trọng. Ghe thuyền lên xuống mỗi 
ngày mỗi thêm đông. Các vùng lân cận đã 
nhờ nước đầy đủ trở nên phì nhiêu, dâu lúa 
được mùa, mà còn nhờ sự buôn bán với ghe 
thuyền, mà thêm trù phú.

Rồi tên Thạch Yển (nghĩa là đập đá) lần 
lần ít nghe nói đến, và tên Đập Đá (nghĩa là 
Thạch Yển) càng ngày càng nổi như cồn.

Đập Đá chẳng những dùng để gọi con 
sông Thạch Yển mà còn trở thành địa danh. 
Những thôn ở quanh Đập Đá Phương Danh 
đều mang tên là Đập Đá. Và hiện nay những 
thôn ấy gồm có Phương Danh, Bằng Châu, 
Mỹ Hòa, Bá Canh hợp nhau lại thành một 
xã, mệnh danh là xã Đập Đá. Và Đập Đá đã 
trở thành bất hủ, vì đã “thể nhập” vào văn 
chương:

- Em về Đập Đá quê cha, 
Gò Găng quê mẹ, Phú Đa quê chồng.

- Anh về Đập Đá đưa đò, 
Trước đưa quan khách sau dò ý em.

- Anh về Đập Đá Gò Găng, 
Để em kéo vải sáng trăng một mình.

(Ca dao)
Nhân tiện cũng nên xét tên “Thạch Yển” 

“Đập Đá” có phải do cái đập bằng đá xây ở 
Phương Danh mà ra chăng?

Có người quả quyết rằng do đó.
Nhưng xét kỹ thì:
- Đập Đá mới xây triều Khải Định, năm 

Bính Thìn (1916) mà trong Đại Nam Nhất 
Thống Chí do cụ Cao Xuân Dục soạn năm 
Duy Tân thứ 3 (1910) có nói rõ rằng: “Bắc 
phái từ thôn Nhơn Nghĩa chảy ra Đông Bắc, 
đến Tân Kiều lại chia thành hai chi: một 
chi chảy vào Nam mười hai dặm đến thôn 
Phương Minh, làm sông Thạch Yển, lại thuận 
dòng chảy hơn ba mươi dặm đến thôn Đa Tài 
huyện Tuy Phước. Chi thứ hai chảy về phía 
Bắc tám dặm đến thôn Thuận Chánh là sông 
Gò Găng…”

- Sông Thạch Yển xưa cũng gọi là sông 
Bằng Châu. Và tại nơi xây đập đá hiện thời, 
trước kia người địa phương, mùa hạ mùa 
xuân, vẫn có đắp đập dẫn nước vào ruộng. 
Sách Đại Nam Nhất Thống Chí gọi đập ấy 
là “Bằng Châu Giang Thạch Yển” tức là 
“Đập Đá sông Bằng Châu” (Bằng Châu ở 
gần Phương Danh). Và vì sao lại gọi là Thạch 
Yển trong khi đập đắp bằng bổi, Đại Nam 
Nhất Thống Chí cho biết “Vì lòng sông có đá 
nên gọi tên ấy “.

- Các câu ca dao thường dẫn đã có từ lâu, 
từ khi chưa có cầu, chưa có đập đá, nối liền 
hai bờ sông, người qua lại còn phải dùng đò 

(anh về Đập Đá đưa đò…,) chớ không phải 
mới có từ đời Khải Định về sau.

Như thế chứng tỏ rằng tên “Thạch Yển” 
và “Đập Đá” đã có từ thời xưa. Nhưng chắc 
chắn rằng vùng Đập Đá nổi danh sau khi đập 
đá đã đắp xong và làm cho các vùng xung 
quanh trở nên phồn thịnh, con sông Thạch 
Yển trở nên con đường giao thông suốt bốn 
mùa.

Hiện thời nhánh sông Thạch Yển là con 
sông chính của Bắc Phái, cũng như con sông 
Cửa Tiền là nhánh sông chính Nam Phái.

Ghe thuyền, nhất là thuyền lớn, chở hàng 
hóa, chỉ dùng hai con sông này để xuống lên. 
Còn những nhánh khác thì chỉ dùng để đem 
nước vào ruộng.

Và tất cả các nhánh của ba phái Trung 
Nam Bắc, trước khi chảy vào đầm Thị Nại, 
nhánh nào cũng chia thêm nhiều nhánh nhỏ, 
nhánh thì hòa mình vào đồng lúa, nhánh thì 
trở lại cùng “mẹ” hoặc rót vào nhánh khác, 
chằng chằng chịt chịt như rễ cây. Các nhà văn 
ví sông Côn như một cây da muôn tuổi, mà 
thượng lưu là đọt và nhánh, từ Phú Phong đến 
An Thái là thân, từ An Thái đến Thị Nại là 
gốc và rễ. Đi tàu bay ngó xuống thật giống 
chín mươi chín rưỡi phần trăm.

Sông Côn tuy rộng và dài, nhưng chỉ có 
lợi cho nông gia và các giang thuyền hạng 
nhẹ. Ghe thuyền trọng tải lên xuống không 
tiện nhất là về mùa nắng. Bởi vì lòng sông 
thường nổi cát từng vùng, và trên sông có 
nhiều đập ngăn nước để tưới ruộng.

Đập trên sông Côn rất nhiều và hầu hết 
đều đắp bằng bổi. Đập xây xi măng có vài 
cái.

Đập đá xây trước nhất là đập Phương 
Danh, công trình của hội Bảo Nông Bình 
Định mà đoạn trên đã nói. Đập xây rất công 
phu và rất chắc chắn. Những người đứng đốc 
công đã được Chánh phủ đương thời thưởng 
phẩm hàm xứng đáng.

Sau ngày tiếp thu tỉnh Bình Định (1955), 
Chánh quyền đương thời có xây thêm mấy 
đập nữa.

Công trình đáng kể nhất là đập Bảy Yển.
Đập Bảy Yển nằm tại nơi phân lưu Trung 

Phái và Nam Phái (tức sông Cửa Tiền).
Đó là đập lớn nhất tỉnh.
Gọi là đập Bảy Yển vì đập này chia nước 

làm bảy đập nhỏ ở hai phái Trung và Nam. 
Ngày trước việc đắp đập do các ban Yển 
của bảy đập liên hệ đảm nhiệm. Mỗi năm, 
đến mùa lụt, đập bị nước phá vỡ hết. Mùa 
lụt qua, vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 
11 âm lịch, các ban yển lo mướn phu chở 
cây chở bổi đến đắp lại. Công của hàng năm 
tốn không phải ít. Từ ngày đập đá xây xong 
(1959), nông dân ở trong vùng đỡ lo về việc 
đắp đập.

Sau đập Bảy Yển, Chánh Phủ còn đắp 
thêm hai đập đá nữa:

- Đập Kiền Giang, trên suối Kiền Tiền, là 
một phụ lưu của sông Đá Hàng, quận Bình 
Khê.

- Đập Thuận Hạc, tức là đập Lý Nhơn 
(cũng có tên nữa là đập Thiên Hạc) thuộc 
quận An Nhơn.

Tiền để ra để đắp đập rất nhiều, song hai 
đập này vừa xây xong thì bị lụt lội xói sập! 
Nhân dân đã chẳng nhờ được gì mà còn phải 
chịu mất thêm nhiều công nhiều của để đắp 
lại đập bổi mỗi năm. Vì đập đá bị hư, chân 
đập bị xói sâu hơn cũ, và những mảnh vỡ của 
đập đá bỏ lăn lóc làm chướng ngại công việc 
của nhân dân.

Đập hư, chủ thầu đổ thừa cho sức nước.
Nhưng sự thật là do “Mọt xi măng”.
Ở Hòa Lan có những đập vô cùng kiên cố, 

nhưng thỉnh thoảng cũng bị vỡ. Vì ở đó có 
giống vật biển gọi là Ta rê (Taret) đục thủng 
một vài lỗ nhỏ. Nước biển chảy vào những lỗ 
thủng ấy, xoi lần lần đến vỡ đê!

Giống Ta rê làm vỡ đê Hòa Lan.
Giống “Mọt xi măng” làm vỡ đập, sập cầu 

Việt Nam.
Nhưng hai bên không giống nhau.
Vì giống Ta rê đợi đê làm xong rồi mới 

đục.
Còn giống “Mọt xi măng” thì đục trước 

hoặc trong khi làm. Chúng chẳng cần dùng 
răng cắn chân đào như giống Ta rê, mà chỉ 
có việc nuốt trửng một số lớn xi măng dự trù 
trong điều kiện sách, rồi đẻ trứng thay vào số 
xi măng ấy. Trứng mọt trộn với xi măng đắp 
đập xây cầu, ít lâu nở con. Một con không ăn 
được xi măng chết bèn đục lỗ chui ra để kiếm 
mồi… Đập cầu, bị nước tràn vào lỗ đục làm 
hư làm sập, hoặc kíp hoặc chầy, tùy lỗ mọt 
nhiều hay ít. Nhân dân có nhiều người biết, 
song phải bóp bụng làm ngơ vì chúng có “bùa 
hộ mệnh”.

Nhiều khi người dân chỉ có “hai bàn tay 
trắng ôm lấy tấm lòng vàng”, toan trừ chúng 
để trừ hại cho nước, thì chẳng những chúng 
không lâm nguy, mà còn “đẻ” trứng lên người 
có thiện tâm thiện chí nữa là khác! Mà trứng 
của chúng, phải biết, cầu đập còn không chịu 
nổi huống là “thịt da ai cũng thế mà thôi”.

Khi đập Kiền Giang và Lý Nhơn đã sập 
rồi, nhân dân Bình Định rất lo cho thân phận 
Bảy Yển. Vì biết đâu trong đập lại không có ít 
nhiều “trứng mọt xi măng”. Cho nên các ông 
già bà lão thường thắp hương tâm cầu trời 
Phật làm cho ung hết trứng trong đập đi, nếu 
có, để đập Bảy Yển khỏi theo Kiền Giang và 
Thuận Hạc mà “hạc giá du tiên”.

Còn các đập khác ở trên sông Côn, thân 
bổi nghìn xưa vẫn còn thân bổi! Nhân đó 
trường Xuyên có mấy câu cảm tác:

Đống lương dù chẳng sánh tài, 
Tấm thân vì nước chi nài nắng mưa… 
Đá nung năm sắc có thừa, 
Mà người vá khuyết sao chưa thấy về.

Những đập đắp bằng nổi trên sông Côn, 
về mặt cấu tạo, cũng như về mặt phong cảnh, 
không có gì đặc biệt.

Nhưng cũng đắp bằng bổi và phong cảnh 
cũng chỉ có sông dài bãi rộng, mặt sóng chen 
mây, nhưng ở Bình Định hễ nói đến đập, 
không một ai không nhắc đến tên.

Đó là đập Văn Phong.
Đập Văn Phong ở địa đầu thôn Phú Lạc, 

quận Bình Khê. Văn Phong là tên vị tiền hiền 
đứng ra tổ chức việc đắp đập và mương đào 
dẫn nước. Đập không lớn lắm nhưng tưới 
được 2 phần 3 ruộng của quận Bình Khê nằm 
dọc theo Bắc Ngạn sông côn, từ Phú Lạc cho 
tới Bỉnh Đức. Đường mương trổ rất khéo, nơi 
nào cũng ăn nhập với địa hình địa thế, nên 
nước đập về rất đều đặn, không mấy khi thiếu 
cũng ít khi thừa. Bộ Yển dùng để thâu “tiền 
đập” lập rất công phu và rất công bằng. Bộ 
thuế của Chánh phủ lặp lại qua bao nhiêu chế 
độ vẫn không thể sánh bộ Yển Văn Phong. 
Đó cũng là công của người khai sáng. Vì vậy, 
để ghi ơn, nhân dân mới đặt tên đập là Văn 
Phong, và mỗi năm đến ngày kỵ người ơn, 
ban yển đều có cúng tế long trọng.

Ở gần đập Văn Phong lại có một bãi cát 
rộng thênh thang. Bãi cát nằm cạnh một cây 
Muồng cao lớn, sống lâu đời, nên gọi là bãi 
Cây Muồng. Chính nơi bãi này, nhà anh hùng 
Mai Xuân Thưởng đã lập đàn tế cờ trước 
khi xuất nghĩa binh đánh Pháp, năm Ất Dậu 
(1885).

Các vị cố lão cho biết rằng lễ tế cờ cực kỳ 
long trọng. Đàn cao ngất mây. Bóng tinh kỳ 
rợp cả mặt sóng và tiếng chiêng trống vang 
dội cả một góc trời. Tướng sĩ nai nịt gọn 
gàng, binh khí sáng giới, đứng sắp hàng trước 
đàn, mặt hướng về Bắc. Đồng bào đến dự lễ 
đông như kiến, ai nấy đều náo nức, nhưng 
không ai bảo ai, mà vẫn không ồn ào lộn xộn. 
Quang cảnh thật là trang nghiêm và hùng khí 
ngất trời đất…

Đập Văn Phong đã chứng kiến giờ phút 
thiêng liêng của lịch sử và gương anh dũng 
của Văn Thân Bình Định vì nước quên mình, 
tuy đã trải nhiều lớp biển dâu, vẫn còn treo 
cao nơi sông Côn núi Trụ. Người hữu tâm ai 
đó, đi ngang qua bãi cây Muồng, dừng trước 
nơi đập Văn Phong, nhìn nước nhìn mây 
trước mắt, đố ai khỏi chạnh lòng cảm cựu 
thương kim:

CÒN TIẾP
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VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

THE AFFORDABLE LAW GROUP, KHƯU AND ASSOCIATES
CHÚNG TÔI CÓ LUẬT SƯ VÀ PHỤ TÁ PHÁP LÝ

THÔNG THẠO TIẾNG MỸ, VIỆT, TÂY BAN NHA VÀ TRUNG HOA

Chúng tôi luôn bên cạnh thân chủ 
để bảo vệ quyền lợi của quý vị

Chúng tôi luôn bên cạnh thân chủ 
để bảo vệ quyền lợi của quý vị

2615 W. Pioneer Pkwy.,
Suite 103

Grand Prairie, TX  75051
Telephone (817) 583-7911

9900 Westpark Dr., 
Suite 188

Houston, TX 77063
Telephone (713) 952-8808

3010 N. Classen Blvd., 
Suite B

Oklahoma City, OK 73106
Telephone (405) 528-1542

CHÚNG TÔI ĐẢM TRÁCH NHỮNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN

Tai nạn xe cộ
Thương tích cá nhân
Luật thương mại
Luật phá sản
Luật di trú:

Luật hình sự:

Luật gia đình:

Bảo lãnh thân nhân,
chiếu khán du học,
thường trú nhân,
nhập tịch

Biện hộ cho các tội
cấp tiểu bang,
tiểu hình và đại hình,
say rượu lái xe

Ly dị, quyền cấp dưỡng,
giám hộ, di chúc
di sản và ủy quyền

XIN GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI 
ĐỂ ĐƯỢC THAM KHẢO PHÁP LUẬT 

MIỄN PHÍ

817-437-7520
(JESSICA PHAM)

a f f o r d a b l e l a w g r o u p . n e t

• LS. Tuấn A. Khưu • LS Louis Little
• LS David M. Ramsey • LS Robert T. Keel
Licensed in Oklahoma and Federal Practice in Texas
Not Certificate by Texas Board of Legal Specialization

• LS Cindy D. Purinton, Licensed in Texas
• LS Frank Daniels, Licensed in Texas
• LS Tim Watson, Licensed in Kansas
• LS Stephen Risley of Counsel, Licensed in Texas

LUẬT SƯ PHÍ CHO
TAI NẠN XE CỘ CHỈ

23% - 30%
depend on case

IMMIGRATION DISCOUNT

$150 - $500 OFF
depend on case

John Pham Independent Agency
smart universal insurance
CHUYÊN BẢO HIỂM:
Xe     Sức khỏe
Nhà    ObamaCare
Thương mại   Nhân thọ

     Tin vui cho đồng hương vùng DFW! 
  Văn phòng bảo hiểm John Phạm không còn làm cho hãng Farmers nữa mà sẽ đại lý cho nhiều hãng 
bảo hiểm danh tiếng để giúp quý vị tìm giá cả tốt nhất và quyền lợi bồi thường tối đa.
Văn phòng vẫn tiếp tục phục vụ cho những khách hàng đang mua bảo hiểm sức khỏe ObamaCare với chúng tôi.

 972-987-0893
Đặc biệt có gắn máy Credit Card
No contract - Low fee

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHO TRÊN 50 ĐẠI CÔNG TY BẢO HIỂM UY TÍN

 Khi bảo hiểm bị tăng giá, chúng tôi sẽ giúp khách hàng lựa chọn hãng khác 
      để có giá rẻ hơn.
 Bán tất cả các loại bảo hiểm thương mại lớn hay nhỏ như là tiệm nails, tiệm tóc, 
      nhà hàng, tiệm rượu, general constractor, builder risk, workers, compensation.
 Bán các bảo hiểm cho các special even như đám cưới, hội chợ, charity even.
 Có bán bảo hiểm cho tàu, thuyền, xe gắn máy, etc 
 Dịch vụ hoàn toàn miễn phí cho khách hàng muốn
      ghi danh chọn bác sĩ, hay điền đơn ObamaCare.

Monday to Friday: 9AM - 6PM
Sat, Sun & Holidays: Closed

HIRING
Licensed Producer

Base: Salary + high commision

312 N. Greenville Ave. #300
Richardson, TX 75081

NewPhone

972-987-0893

New
Phone:

âm chất, âm đức biết nhìn và phân tích mỗi con người đề gần… 
đề xa..

Mẹ dạy các con, mẹ làm gương cho các con theo. Có lần 
con làm gì cãi ý mẹ đề mẹ khóc sau vườn hoa nhà ta. Con đứng 
xa nhìn mẹ khóc, gục đầu vào cánh tay, dựa vào cửu, vườn 
hoa, thế mà con không chạy đến ôm mẹ để xin lỗi mẹ ngay giờ 
phút ấy.

Tuổi trẻ sao mà u mê , độn cản và tàn nhẫn. Con vẫn mang 
nặng hình ảnh tội lỗi này trong lòng. Thất là bất hiếu, mẹ tha 
tội cho con.

Gia tài của bố con chỉ thừa hưởng được cái chứng làm thơ, 
mê sử và yêu sách. Mặc dù bố nhiều tài, nhiều sự hiểu biết 
khác, nhưng phải nhường cho các anh chị. Mẹ hay mắng mỗi 
khi thấy con mê sách, con đã cãi bướng với mẹ rằng, nếu bây 
giờ còn sống mà không đọc sách thì sau nầy chết nằm trong 
hòm, sách đâu mà đọc, mà nếu có sách thì đèn không đủ sáng, 
chỗ không đủ rộng. “cha già mi, hay lý sự…” Đó là lời mắng 
yêu của mẹ, còn một câu nữa dành cho con…”lớn rồi, mà ăn 
nói vô duyên”. Mẹ rầy câu nầy chắc đúng, nhưng bây giờ con 
biết làm sao đề được mẹ cưng, mẹ khuyên có duyên, chỉ cần 
mang hết kinh điển của thánh hiền, của nhà Phật ra mà nói 
chuyện với mẹ là tha hồ có duyên, phải không. Nếu mẹ còn 
sống ngày giờ nầy mẹ sẽ kêu trời vì sự dọn dẹp, con nổi danh 
là … thiên hạ đệ nhất bừa”, mẹ từng thấy mấy gian nhà mới 
mua còn trống rổng, mà chỉ một năm sau nó đã trở thành một 
gian nhà trĩu nặng sách vở, giống bố đó mẹ ạ, ngày xưa bố mẹ 
không gặp nhau qua thơ văn sách vở, qua những sáng tác của 
bố đó sao?

Ai ca bài Nam Bình “Nước Non Ngàn dặm Ra Đi” hay 
nhất, con vẫn còn nghe giọng của mẹ mỗi lần ru các con ngủ. 
Thuở bé, con sợ nhất là ngày thứ năm, ngày mẹ dành để đi 
khám xét rương hòm quần áo của các con. Con không bao giờ  
biết xếp dọn, chỉ biết vo tròn từng tấm áo, đặt bên cạnh những 
quyển sách được bao giấy bóng kính thật trang trọng. Mẹ đã 
nhiều lần bực tức vì con, mẹ hỏi ông cha con có làm văn làm 
báo gì không mà sao con lại quý sách vở hơn quần áo.

Mẹ, mà hẳn người mẹ Việt Nam nào cũng giống nhau, 
thương các con như mẹ đã thương, nhưng mẹ thương theo lối 
cổ xưa, chỉ chăm lo vào tương lai, làm sao cho các con biết 
công việc, biết đặt chữ đức hơn chữ tài, mẹ muốn các con phải 
có lý tưởng, biết thương dân tộc và quê hương. Mẹ thường 
phàn nàn cho cái hình hài đàn bà, mẹ bảo cố tu, kiếp sau sinh 
làm đàn ông để gánh vác giang sơn. Thời đại nầy, cũng có 
nhiều người thành công trong cái thân xác đàn bà đó chứ mẹ, 
cũng như có nhiều đấng trượng phu mà chằng trượng tí nào.

Có những buổi chiều trong cảnh tranh tối tranh sáng, mẹ 
bảo tắt đèn để đón hoàng hôn, để lắng nghe âm thanh của bước 
chân chiều, tiếng ểnh ương xa xa khi trời mưa, hòa với tiếng 
của lũ giun dế, côn trùng mà mẹ vẫn thường cấm không cho 
giết, sợ phải tội sát sinh, nếu có lỡ giết thì phải tụng vãn sinh 

cho chúng nó. Sự giáo dục của mẹ mãi bây giờ vẫn còn ràng 
buộc con, mẹ có biết không.

Hai mẹ con mình nằm trên chiếc ghế vải mà vẫn còn thừa 
chỗ, mẹ hay nói đến sự vô tình và có tình, mẹ đặt tình người lên 
trên tất cả. Mẹ có nhớ những năm tháng xây ngôi nhà Hương 
Trang ở Huế, suốt khoảng thời gian ấy có thợ mộc ăn ở lại 
trong vườn, mỗi ngày mẹ bắt chúng con đưa cơm ra mời cho có 
lễ độ, mẹ dặn phải hiền hòa với người ăn người ở, không được 
hách dịch hỗn hào đề họ phải tủi thân. Mẹ bào mỗi người đều 
bị cái nghiệp lực đeo đuổi nên mới phải trả nghiệp mà làm thân 
tôi đòi, ức hiếp họ thì rồi sẽ bị mang tội, rồi lại phiên chúng ta 
phải trả lại ở kiếp nào đó.

Ngày có nạn đói khắp hai miền Trung và Bắc, mẹ muốn các 
con bớt ăn để chia xẻ với người nghèo, như thế mới thật đúng 
giá trị, chứ cho người ta những đồ thừa thãi thì còn quí hóa gì. 
Mà quả thật những ngày tháng ấy chúng con đứa nào cũng cảm 
thấy đói.

Mẹ dạy phải yêu thương cỏ cây, tại sao mình biết đói tìm 
ăn, khát tìm uống mà bắt cây cỏ phải chờ đợi. Mẹ sợ giết các 
sinh vật, mỗi khi nhà có yến tiệc mẹ chỉ muốn tìm những món 
gì mà khỏ phải sát hại, dầu chỉ là con vật bé nhỏ. Giá quan 
khách chịu ăn chay, hằn mẹ vui lòng. Một lần sinh nhật chỉ cả, 

bố đã lợ dụng để đãi hai ty Phiên và ty Niết một con bò, vì cả 
hai ty đều làm việc dưới quyền, lúc ấy mẹ đi Kontum lo sửa 
chùa, ngày về nghe kể lại mẹ đã cằn nhằn giận bố đã làm giảm 
phúc của con, tại sao phải giất một sinh vật mới chịu vui mừng. 
Ngoài chợ có thiếu gì thịt đã có sẵn nếu cần phải ăn thịt thì sao 
không ra mua, giết thêm nữa làm gì. Anh hai true mẹ thường 
nói rắng: nếu mẹ không cho ăn bớt sau nầy chúng sẽ trờ nên 
đông đúc và sẽ nổi ậy cướp chính quyền, cai trị người thì sẽ 
khổ sở biết bao nhiêu, mẹ chỉ cười mắng một câu thường ngày 
“cha già mi”.

Nhà ta, mỗi chiều các sư đến tụng kinh, lằm khi có những vị 
sư trẻ ở trong nhà để tu học tại chùa Bảo Quốc dưới gốc Nam 
Giao. Mặc dù có các sư đến tụng kinh hàng ngày mạ vẫn không 
bỏ phần kinh kệ tụng niệm của mẹ. Nhiều đêm thức giấc, nghe 
tiếng chuông vọng từ Quan  m Các về, con biết mẹ đang lo 
buồn về một vấn đề, nhưng tuổi trẻ u mê, không suy nghĩ xa, 
chằng chịu tìm hiểu đề còn an ủ mẹ.

Mẹ đọc kinh để cầu cho chúng sinh, cho quốc thái dân an. 
Chính con vẫn đùa sau lưng mẹ, nếu mẹ có quyền chắc cả nước 
phài ăn chay, phải tụng kinh, phải đi tu... Để rồi giờ phút nầy 
con đã ân hận sao mẹ không còn sống đề con đốt lư trầm mỗi 
khi mẹ tụng kinh, ngày ấy mỗi khi mẹ gọi bảo đốt trầm thì vừa 

cằn nhằn. Con giận mẹ khi mẹ cắt hoa của con đề dâng Phật. 
Mỗi lần thấy hoa nở con cứ dặn chúng nó thấy mẹ thì trốn 
sau lá, đừng để mẹ trông được, mẹ sẽ bắt đi tu. Thật là ngốc 
nghếch, sá gì những bông hoa bên niềm vui của mẹ.

Ít người hiểu mẹ, cả từ trong họ, bên nội lẫn bên ngoại, 
người ta không hiểu vì những kẻ bình phàm chỉ có thề hiểu 
được cái tầm vóc bình phàm. Mẹ chằng hề giận mà còn bắt các 
con phải sám hối cho người ta, nếu họ làm gì sai quấy ngay cả 
đối với chính mình.

Rất nhiều lần vào ngày giỗ mẹ, con đã khóc và trách mẹ, 
sao lại bắt ra đời làm gì. Con biết là mẹ đã không vui, nhưng 
nếu đang sống ở cõi đời nầy chắc có nhiều lúc mẹ còn buồn 
hơn nữa. Mẹ ơi, xin mẹ hiểu con mà tha thứ vì lý do gì con phải 
khóc với mẹ.

Ngày giờ nầy đến hai ngôi mộ của bố mẹ cũng không còn 
nữa, xác bố phải biến thành tro, đúng như lời Phật dạy, “Chư 
hành vô thường”.

Rồi những hình ảnh mẹ từ Kontum, Quảng Ngãi, Quảng 
Bình, Nghệ An, Huế, mẹ trang trọng đầu vấn khăn nhung, mặc 
áo nhung đồng màu, mỗi khi đi dự yến tiệc với bố mà trong 
thâm tâm mẹ chẳng bao giờ thích, và rất nhiều lần gặp ngày ăn 
chay mà rồi không thể nào trốn nợ, vì công việc của bố. Nhất 
là gặp những buổi lễ của người thượng, vừa nhìn các anh chàng 
múa nhảy đâm trâu vừa phải uống rượu cần đề chia vui mừng 
với họ. Những buổi lễ ác ôn ấy thường rơi đúng vào ngày rằm, 
ngày mùng một… Hình ảnh chống chất lên nhau qua thời gian 
và không gian, mẹ trong chiếc áo lam, màu cư sĩ tại gia, mẹ 
với đầu tóc được cạo để cầu xin sự an bình cho gia đình, mẹ 
trong màu áo nâu có mang tràng hạt, hoàn toàn là một nhà tu, 
con đã có lần bắt mẹ để lại chuỗi tràng hạt ấy nếu ngày nào mẹ 
không còn trên cõi thế gian này nữa… mẹ nhớ không, rồi ngày 
mẹ tiễn con xuống tàu, ai có ngờ đó là hình ảnh cuối, giờ phút 
cuối con với mẹ, không bao giờ con được ôm lại mẹ, hờn dối 
mẹ, nhõng nhẻo với mẹ, không bao giờ nhìn được hình ảnh mẹ, 
bóng dáng mẹ, ngày giờ nầy chỉ còn lại một bình tro nhỏ nhoi.

Càng nhìn từng thế hệ tàn lụi càng thấm thía khi nghĩ đến 
hai chữ “Vô Thường” của nhà Phật.

Những ai may mắn, ngày giờ nầy đang còn mẹ, hãy tìm lại 
gần, hãy thương yêu nhiều hơn. Những ai trót hững hờ, trot phụ 
ân, trót bỏ quên, hãy tìm cách chốc lỗi, hãy sám hối. Hãy đến 
trước bàn thờ thắp một nén hương, nếu chưa có bàn thờ thì ít 
nhất đặt tấm hình của mẹ ra trước mặt, quán tưởng đến người 
mẹ thương yêu, thì thầm câu sám hối.

Tập thơ nầy thay lời sám hối của riêng con, mẹ còn nhớ bài 
thơ “Ai Về Xứ Việt” con viết tặng cho mẹ:

Ai trở về xứ Việt
Mang giùm ta thư nầy
Nơi quê hương có mẹ già đơn chiếc,
Thư viết rằng ta nhớ mẹ nơi đây…
Bài thơ đã được mẹ ấp yêu, mẹ bò trong t1ui áo cho tới lúc 

từ giã cuộc đời. Giá con đủ tài làm bài thơ cho thật hay, cho mẹ 
kêu hãnh, để xứng đáng cái định nghĩa về chữ Hiếu của Khổng, 
theo cụ Khổng thì làm sao để dương danh ư hậu thế đề cho cha 
mẹ được vinh hiển mới là tuyệt đỉnh của chữ hiếu.

Ai bảo độ ấy mẹ ngăn cấm, bắt con phải lén lút, dấu diếm , 

giá mẹ cứ để cho tự do phát triển… biết đâu… nhưng thôi sao 
lại trách mẹ, cái thiện nghiệp của từ mấy kiếp trước con chỉ tạo 
được đến thế . Cám ơn mẹ đã bỏ công nuôi dưỡng, đã cực nhọc 
thức trắng đêm suốt bao tháng ngày khi con quặt quẹo ốm đau, 
mẹ đã làm đủ mọi cách để giành giật lại với thần chết, đứa con 
gái xấu xí, bệnh hoạn mà mẹ không nỡ bỏ. Mẹ dùng cả mưu 
mô để đánh lừa thần chết bằng hình nộm, bằng cãi số, sau nầy 
mỗi lần mẹ kể lại, nếu mẹ không nói làm sao con biết được, chỉ 
có một hai tuổi, đúng là ra đời để báo mẹ.

Mấy đêm nay nằm mơ thấy mẹ rất nhiều, có phải tại vì 
gặp mùa Vu lan, thức giấc ra bàn viết nốt, muốn nói với mẹ 
thật nhiều từ chuyện bông hồng trắng, hồng đỏ, đến bông hồng 
vườn nhà. Vu Lan, lễ cài hoa hồng lên áo cho những người còn 
mẹ và mất mẹ, quả là một ngày lễ rất nên duy trì. Tôn giáo nào 
cũng cần tạo ra những buổi lễ tương đương đề các con đừng 
quên mẹ nên tập cho con, chịu khó đưa con đến những buổi lễ 
, của chữ hiếu của tình mẹ con.

Vì xã hội mỗi ngày một u mê, sa đọa, mỗi ngày một trận cầu 
ô nhiễm, bã vật chất bao bọc lên từng trái tim, bộ óc.

Mẹ, nhờ được mẹ hướng dẫn, con đã thoát cái vòng diễn 
viên để trở thành khán giả ngồi nhìn lên sân khấu, vì cuộc đời 
chỉ là một vở tuồng dài, màn nầy hạ xuống, màn khác kéo lên, 
kép nầy lui vào, đào khác tiến ra, mà cứu cánh có phải là làm 
sao đề lúc nằm xuống khỏi bị lương tâm dằn vặt, dày xéo, cắn 
rứt, đau nhức vì những nghiệp ác của mình đã tạo ra trong lúc 
diễn xuất ở ngoài sân khấu cuộc đời.

Con ngưng ở đây, nhưng trước khi, cho con được nói lời 
cuối, xin xám hối với mẹ, tất cả những hành độngcử chỉ và ý 
nghĩ nào đã làm mẹ buồn, mẹ ơi, tha lỗi cho con.

NGUYÊN TRINH

(bài thơ cuối cùng trong tập thơ BÀI THƠ CHO MẸ)
Bài thơ nầy con chỉ ghi cho mẹ,
Để nói lên niềm hiu quạnh, cô đơn,
Để nhắc nhớ một thuở nào còn bé,
Khi mẹ con mình lặng đứng ngắm hoàng hôn.
 
Mẹ có nhớ đêm ngủ đò hôm ấy,
Trằng sông Hương vằng vặc giọng hò khoan,
Lời ai oán thức đôi bờ sông dậy,
Cô lái mơ tình yêu, cô lái thở than.
 
Mẹ có nhớ những hồi chuông Diệu Đế,
Tiếng vọng u trầm như điểm nét ưu tư,
Mẹ quằn quại thương người dân xứ Huế.
Sẽ còn gian nan vì chinh chiến, ngục tù.
 
Mầu đất đỏ đường dốc cao Bến Ngự,
Mẹ xuống xe chậm rãi bước chân lên,
Hay những buổi xe qua cầu Thượng Tứ,
Hồ nội thành mẹ muốn thở hương Sen.
 
Chiều xứ Huế trời thay nhiều tấm áo,
Áo hồng tươi, tím ngát, áo xanh mờ,
Đồi Nam Giao chập chờn bóng người đi dạo,

Nghe gió thông tình tứ hát lời thơ,
 
Mẹ có nhớ góc góc vườn hoa Thược Dược,
Cánh huyền nhung tô thấm chốn thiên thai
Dáng mẹ u trầm chấp tay nguyền ước
Cho đàn con vươn dậy trong tương lai,
 
Hồ Hương Trang chiều nao trong nước quá
Mẹ ngước nhìn trời, xin dứt cơn mưa,
Cho người dân nghèo bớt dầm dề, vất vả,
Mắt mẹ ngời khi gặp ánh sao thưa.
 
Mẹ có nhớ trên bến chùa Thiên Mụ,
Mẹ thường xin mau trờ lại thanh bình,
Mẹ vần bảo, sợ non sông mình cẩm tú,
Hay làm ghen cả những vị thần linh.
 
Ngày giờ nầy quê hương xa vời vợi,
Mẹ dưới mồ có khắc khoải chờ mong,
Như chúng con đây, mong ngày ấy tới,
Cho mẹ con mình, cho dân tộc bớt thương vong.
 
Chờ mẹ nhé, chúng ta chờ buổi ấy,
Phải có một ngày đất nước hết điêu linh,
Người dân Việt sẽ thương nhau
Như chưa ai từng được thấy.
Và quê hương mình, sẽ trở lại:
NGUYÊN TRINH
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TRUNG TÂM PHỤC HỒI SỨC KHOẺ

Y PHÁP KHÍ CÔNG

Bác Sĩ 
Trần Công Quốc Anh

Chuyên trị
• Đau lưng, đau cổ cấp �nh và kinh niên
• Nhức đầu kinh niên
• Đau nhức khớp xương, gân, cơ
• Và một số bệnh kinh niên khác

CÁC LỚP LUYỆN KHÍ CÔNG PHU
Nam, Phụ, Lão, Ấu đều có 
chương trình tập luyện riêng biệt
- Nội công công phu cho trẻ em
- Nội công công phu cho người lớn
- Khí công dưỡng sinh

GIỜ LÀM VIỆC:
Thứ Hai đến Thứ Sáu
9:00am - 5:00pm

Xin gọi lấy hẹn trước:
972-238-8886
214-289-5738 (tiếng Việt)

Belt Line Rd.

W Spring Valley Rd.
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Nha khoa tổng quát & thẩm mỹ cho người lớn và trẻ em

NHA KHOA TỔNG QUÁT:
Chuyên trị các bệnh về răng
- Trám, nhổ răng khôn
- Trị đau, sưng, chảy máu nứu răng
- Nha khoa trẻ em

NHA KHOA THẨM MỸ:
Chuyên làm răng đều và đẹp

- Niềng răng trẻ em và người lớn
- Trồng răng mới, bọc răng hư và Implant

- Sửa mẻ răng, làm khít răng thưa
- Làm tất cả các loại răng giả, đẹp và tự nhiên

- Tẩy trắng răng

Tận tâm, khéo tay, kỹ lưỡng, giàu kinh nghiệm
Văn phòng khang trang và sạch sẽ

Trang bị nha cụ hiện đại và cao cấp
Nhân viên vui vẻ, tận tình, chu đáo

Nha sĩ Trần T. N. Yến
Tốt nghiệp Đại học nha khoa Baylor 1998

Giờ làm việc:
Thứ Hai tới Thứ Sáu
9:00am tới 5:00pm

Thứ Bảy từ 9:00am đến 2:00pm

Văng phòng 2
1332 S. Plano Rd. #520 

Richardson, TX 75081
(Cạnh chợ Fiesta)

972-669-8888

Văn phòng 1
327 W. Spring Valley Rd.
Richardson, TX 75081
(Cạnh Trung tâm TVE)
972-480-9999

Vào cuối tháng 5 vừa qua, 
tôi lại có dịp quay trở về lại mái 
trường xưa, để tham dự buổi 
lễ ra trường của một cháu gái 
Cynthia Ngô, được lãnh nhận 
bằng Tiến Sĩ Luật Khoa, tại Đại 
Học Oklahoma City University 
(OCU), mà tôi là người đỡ đầu 
(God Father) khuyến khích cho 
cháu này theo học ngành luật 
khoa, cũng tại ngôi trường trước 
kia tôi học. Mái trường xưa này 
đã gợi cho tôi nhớ lại hình ảnh 2 
kỷ niệm trong quá khứ khó quên 
và một kỷ niệm rất đặc biệt ra 
trường của cháu gái này vào 
ngày hôm nay như sau:

Kỷ niệm thứ nhất: Tôi đã 
theo học liên tiếp gần 5 năm tại 
đại học OCU này và ra trường 
với bằng Cao Học Tâm Lý Học 
vào năm 1981, lúc đó chỉ có một 
mình tôi là sinh viên Việt Nam 
duy nhất tốt nghiệp ngành này 
và buổi lễ ra trường cho tất cả 
các sinh viên tốt nghiệp thuộc 
các  phân khoa của đại học này, 
cũng chỉ thấy có một mình tôi 
là sinh viên Việt Nam lên lãnh 
nhận văn bằng tốt nghiệp tại đại 
học này, mặc dầu trong lòng tôi 
cảm thấy bồi hồi sung sướng vì 
đã học xong môn học này, nhất 
là tôi đã có công ăn việc làm rồi, 
nhưng trong lòng vẫn cảm thấy 
một chút niềm cô đơn, vì chỉ có 
mình tôi là sinh viên Việt Nam 
và hơn thế nữa đối với hầu hết 
các sinh viên tốt nghiệp ngày 
hôm đó, tôi thấy mình thuộc 
hàng sinh viên cao niên với 41 
xuân thì, nhưng tôi vẫn còn ôm 
nhiều mơ ước trong lòng và 
trước ngày ra trường 1 tháng, 
tôi đã được phỏng vấn và được 
thâu nhận vào làm việc cho Tòa 
Án Liên Bang Hoa Kỳ liên tục 
hơn 32 năm, để đặc trách Luật 
Sư Đoàn Liên Bang và Nhập 
Tịch (US Attorney Admission 
& Naturalization). Lúc đó tôi 
cảm thấy nhờ vào mái trường 
này, mà tôi đã có cơ hội được 
phục vụ trong Ngánh Tư Pháp 
Liên Bang Hoa Kỳ và hơn nữa 
đây cũng là một dịp may mắn 
cho riêng tôi được tiếp tục phục 
vụ đồng bào Việt Nam tại cơ 
quan mới, trong nhiệm vụ đặc 
trách tuyên thệ nhập tịch Hoa 
Kỳ nói riêng, lại được tiếp nối 
sau 5 năm tôi đặc trách Chương 
Trình Tỵ Nạn Đông Nam Á cho 
cơ quan USCC, từ tháng 5 năm 
1975 đến tháng 5 năm 1980 và 
đồng thời cho các ứng viên tuyên 
thệ nhập tịch Hoa Kỳ, thuộc các 
quốc gia trên thế giới nói chung, 
mà trong đó ứng viên nhập tịch 
Việt Nam là đông nhất.

Kỷ niệm thứ hai: Nối gót 
theo bước chân của tôi, người 
con trai út của tôi học liên tục 
4 năm cũng tại đại học OCU 
này và con tôi đã ra trường vào 
năm 2004 với bằng Cử Nhân 
Thương Mại. Lại một lần nữa 
cho tôi một dịp trở về thăm mái 
trường xưa, để tham dự buổi lễ 
ra trường của con tôi, lòng tôi 
bồi hồi xao xuyến, tưởng rằng 
tôi sẽ được nhìn lại cảnh cũ 
người xưa, là hy vọng sẽ gặp 
lại các giáo sư cũ và vài người 
bạn học cũ cùng lớp ngày xưa. 
Nhưng những cảnh vật trong 
ngôi trường đều khác lạ, cây cối 
thưa thớt hơn trước nhiều, các 
tòa nhà cũ dành cho các phân 
khoa trước kia đều được tân 

trang lại như mới hoặc có một 
số các tòa nhà hoàn toàn mới 
được xây cất thêm, các lớp học 
rộng rãi khang trang hơn trước 
và cũng không gặp mặt được 
mấy thầy dạy học cũ của tôi và 
cũng không gặp lại một ai là bạn 
học cũ cùng lớp với tôi. Nói tóm 
lại mái trường xưa, nhìn toàn 
diện cảnh vật lẫn người, không 
còn giống như ngày xưa nữa, tất 
cả đều khác lạ. Do đó, cảm giác 
của tôi hôm đó hoàn toàn xa lạ 
với mái trường xưa, mà tôi hằng 
yêu mến vì tôi đã học ở đây 5 
năm liên tục từ năm 1975 cho 
đến năm 1981.

Kỷ niệm thứ ba: Như đã 
giới thiệu sơ qua trong phần mở 
đầu trên đây, hôm nay tôi lại 
có dịp quay trở lại mái trường 
xưa lần thứ hai, để tham dự 
lễ ra trường của một cháu gái 
Cynthia Ngô, tốt nghiệp bằng 
Tiến Sĩ Luật Khoa, mà tôi là 
người đỡ đầu (God father) cho 
cháu theo học ngành luật khoa 
tại Đại Học OCU này. Nhìn 
lên trên sân khấu, chỉ thấy có 
2 sinh viên Việt Nam lên lãnh 
bằng tốt nghiệp, làm cho tôi nhớ 
lại ngày ra trường của tôi, cũng 
chỉ có mình tôi là sinh viên Việt 
Nam duy nhất lên lãnh bằng tốt 
nghiệp. Nhưng lần này cảnh 
tượng ngôi trường không khác 
lạ mấy với tôi, so với ngày ra 
trường của con trai út của tôi vào 
năm 2004. Tuy nhiên nhân dịp 
này có một sự kiện hết sức độc 
đáo bất ngờ xẩy ra, là trong ngày 
ra trường của cháu Cynthia, tôi 
gặp lại một cựu tù nhân da mầu, 
mà anh này cho tôi biết hiện nay 
anh đã tốt nghiệp với văn bằng 
tiến sĩ luật khoa, nhưng chưa 
có bằng hành nghề luật sư (Bar 
license) đang làm việc cho một 
trong 3 hãng luật (Law firm) 
lớn nhất tại tiểu bang này, mà 
anh chỉ ngồi nghiên cứu những 
án lệ (Case laws), để ngồi viết 
những bài lý đoán (Pleadings) 
cho những luật sư trong hãng 
của anh, mà những luật sư này 
chuyên biệt ra tòa tranh tụng 
(Trial lawyer), để bênh vực cho 
thân chủ của hãng. Anh nói tới 
đây, làm tôi nhớ lại, cách đây 
12 năm, khi tôi ghi danh tham 
dự khóa luyện thi lấy bằng 
hành nghề luật sư (Bar review) 
tại tiểu bang Louisiana, một 
vị giáo sư giảng dạy môn hình 
luật (Criminal law) cho biết, tùy 
theo luật lệ hành nghề luật sư 
(Professional responsibilities) 
của từng tiểu bang, nếu một 
cựu tù nhân phạm trọng tội 
đại hình, có thể bị cấm thi lấy 
bằng hành nghề luật sư hoặc bị 
treo giò (Suspension) một thời 
gian, cấm không cho thi. Còn 
vấn đề học lấy bằng luật khoa 
thì không cấm. Có lẽ vì anh là 
cựu tù nhân phạm tội đại hình 
(Former felony prisoner) hoặc 
anh còn đang trong tình trạng 
tiếp tục thi hành cho xong bản 
án tại ngoại (Parole), cho dù 
đương sự có bằng tiến sĩ luật 
khoa, nhưng vẫn nằm trong thời 
gian thi hành bản án tại ngoại, 
nên chưa được phép dự thi để 
lấy bằng hành nghề luật sư (Bar 
license); chứ thực ra đương sự 
là một người rất có tài nói năng 
hùng biện (Eloquent speech), 
mà tôi được biết rõ đương sự 
như sau:

Cách đây khoảng trên 12 
năm, trong thời gian hơn một 
năm anh bị giam ở trại tạm 
giam (Jail), là nơi tôi đang phục 
vụ cho anh em nam nữ tù nhân 
vào những ngày nghỉ cuối tuần, 
trong nhiệm vụ là tuyên úy trại 
tù và trong suốt thời anh bị tạm 
giam ở đây, để chờ đợi đi trình 
diện những phiên tòa xét xử anh 
về tội buôn bán cần sa ma túy, 
nên tôi có rất nhiều dịp được 
tiếp xúc trực tiếp để nói chuyện 
riêng với anh hàng giờ. Lúc đó, 
anh khoảng 22 tuổi, đã học xong 
bậc trung học, nói năng rất hoạt 
bát hùng biện, tỏ ra anh là một 
thanh niên thông minh đầy mưu 
lược, có lần anh tâm sự cho tôi 
biết, anh rất tức giận vì vị luật 
sư miễn phí bênh vực cho anh 
trước toà, đã không thèm đến 
thăm hỏi anh, để thu thập thêm 
các tin tức cần thiết khác, hầu 
có thể bênh vực cho anh được  
án nhẹ trước tòa, nhưng luật sư 
bênh vực cho anh chỉ đến gặp 
mặt anh vẻn vẹn có một lần duy 
nhất, trước một ngày phiên tòa 
xét xử, anh cho rằng vì thế anh 
đã phải lãnh án ở tù khá nặng 
tới 15 năm, nhưng may mắn 
cho anh chỉ phải ở trong tù có 7 
năm rưỡi, thời gian còn lại của 
15 năm, anh được hưởng quy 
chế tại ngoại, tù tại gia (Parole) 
vì suốt thời gian anh ở tù, anh 
được Ban Giám Thị trại tù ghi 
nhận hạnh kiểm của anh rất tốt 
và anh tiếp tục tâm sự với tôi, là 
sau khi anh mãn hạn ở tù, anh 
sẽ cố gắng ghi danh học luật 

để trở thành một luật sư và sẽ 
tình nguyện bào chữa miễn phí 
cho những người nghèo phạm 
tội hình sự, không có tiền thuê 
mướn luật sư bênh vực cho họ. 
Tôi có hỏi anh là anh lấy tiền 
đâu ra để trả tiền học phí? Anh 
trả lời tôi là nhờ vào nhiều lần 
buôn bán cần sa ma túy trong 
2 năm liền, mà không bị nhân 
viên chính quyền bắt anh, nhờ 
thế anh đã để dành được một số 
tiền hơn 4 trăm ngàn Mỹ Kim, 
anh bỏ hết số tiền mặt này vào 
trong một cái chum (Jar) có nắp 
đạy kín, chung quanh nắp anh 
dán kín bằng một loại keo dính 
chặt đặc biệt (Super glue), để 
nước không thể thấm vào bên 
trong chum làm hư nát tiền, anh 
đào một lỗ thật sâu xuống lòng 
đất ngay đằng sau vườn nhà 
anh, rồi anh đem chôn cái chum 
này xuống, không ai biết, trước 
khi anh bị bắt giam là lần đầu 
tiên này. Vì thế, khi nhân viên 
chính quyền đến khám xét nhà 
anh, chỉ tịch thâu được một số 
thuốc sì ke ma túy mà anh cất 
giấu trong nhà, chưa kịp đem 
đi bán và tịch thâu được một số 
hiện kim tiền mặt hơn 5 ngàn 
đồng. Nhưng đến khi anh được 
phép ra khỏi nhà tù, để tiếp 
tục thi hành bản án tù 15 năm 
tại gia, thì căn nhà của anh mà 
trước đây anh chôn giấu tiền, đã 
bị chính quyền tich thâu và đã 
đem đi bán đấu giá mất rồi; anh 
kể tiếp, rất may có người bạn 
thân anh như anh em ruột, anh 
nhờ người bạn này cho vay 65 

ngàn và đứng tên mua căn nhà 
này cho anh. Sau khi mua căn 
nhà này xong, anh đào đất nơi 
anh chôn cái chum và đưa cái 
chum lên mặt đất, mở chum ra 
thấy số tiền hơn 4 trăm ngàn Mỹ 
kim vẫn còn nguyên vẹn, không 
bị hư nát, anh trả lại liền một lúc 
số tiền vay nợ bạn mình, số tiền 
còn lại anh dùng trả tiền học phí, 
để cuối cùng anh ra trường với 
văn bằng tiến sĩ luật khoa, như 
anh đã tâm sự với tôi trong ngày 
ra trường của cháu Cynthia, mà 
vừa được thuật lại trên đây.

Một điều làm tôi phải nể 
phục anh nhất, là mặc dù hiện 
tại anh chưa có bằng hành nghề 
luật sư, để trực tiếp có quyền 
hạn đứng ra bênh vực tội trạng 
trước tòa, cho những người 
nghèo vô tình hay chủ ý vi phạm 
pháp luật; tuy nhiên anh cho tôi 
biết, là anh vẫn trích ra hàng 
tháng một phần tiền lương của 
anh, để trả cho luật sư đứng ra 
bênh vực cho một số phạm nhân 
nghèo trước tòa, mỗi khi họ đến 
nhờ cậy anh giúp đỡ. Phải thành 
thật mà nói, sau hơn 32 năm đặc 
trách Luật Sư Đoàn Liên Bang 
tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, 
tôi nhận thấy rất hiếm có luật sư 
nào lại có tấm lòng bác ái, biết 
thương phạm nhân nghèo, như 
anh cựu tù nhân da mầu này, 
đang làm việc trong ngành tư 
pháp Hoa Kỳ 
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Tuan Hung
UNG DAI VEMaya

YEN LE

Mau Nuoc Band

NHOM OPLUS

START 8PM-11PM

MUST BE 21 YEARS OLD OR OLDER TO GAMBLE, KNOW WHEN TO STOP BEFORE YOU START    GAMBLING PROBLEM? CALL 1.800.522.4700

Free ticket for all player with ”Total Rewards Card”.   Vé miễn phí ưu tiên cho quý khách có thẻ Total Rewards.  Quý khách có thể làm thẻ  Hội Viên ngay tại Total Rewards Club.
711 HORSESHOE BLVD, BOSSIER CITY, LA 71111

318.730.1037
SONNY NGUYEN KIM LAM

617.642.6955
HIGHROLLER MIKE LE

318.730.6670

MC
MIMI NGUYEN

 
 

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU TÁC PHẨM 
* VÕ HƯƠNG-AN 

- Lịch Sử Đà Nẵng, biên khảo, 420 trang. $18. 
- Huế Của Một Thời, bút ký, 255 trang. $15. 
- Từ Điển Nhà Nguyễn, 2 tập 840 trang,. $50. 

- Trong Ngõ Ngách Sử Việt, bút khảo, 330 trang. $20. 
* HUY PHƯƠNG 

- Những Người Muôn Năm Cũ, tập truyện, 242 trang. $18.00 
- Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già, thơ, 120 trang. $10.00 

- Nước Mỹ Lạnh Lùng, tạp ghi, 230 trang. $16. 
-Đi Lấy Chồng Xa, tạp ghi, 284 trang. $20. 

- Ấm Lạnh Quê Người, tạp ghi 300 trang. $20.00 
- Nhìn Xuống Cuộc Đời, tạp ghi, 312 trang. $20.00 

 Hạnh Phúc Xót Xa, tạp ghi- 312 trang. $20.00 
- Quê Nhà Quê Người, tạp ghi 290 trang. $20.00 

- Những Người Thua Trận, tạp ghi, 320 trang. $20. 
-Ngậm Ngùi Tháng Tư, tạp ghi, 354 trang. $22. 

- Quê Hương Khuất Bóng, tạp ghi, 300 trang. $20.00 
* BS. NGUYỄN CÔNG TRỨ 
-Vượt Qua Gian Khổ, hồi ký  

của một quân y sĩ tù binh VNCH, 230 trang. $18. 
- Memoirs of a  P.O.W. of the Vietnam War 
Anh Ngữ + Bản tiếng Việt, 420 trang. $25.00 

* HUY PHƯƠNG & VÕ HƯƠNG AN 
- Chân Dung H.O. & Những Cuộc Đổi Đòi, 

 biên khảo, 500 trang. $25.00 
 

* Liên lạc mua sách: xbnamviet@gmail.com 
Chi phiếu xin đề:  Namviet Publisher 

Gởi về:  P.O. BOX 14982 
IRVINE, CA 92623 

(cước phí 1 cuốn $3.00- 1 đến 3 cuốn $5.00- 
Chân Dung H.O. hay 2 tập Từ Điển Nhà Nguyễn: $6.00 

3347 W. Walnut St., Garland, TX 75042
Tel: 972-272-1993

2430 E. Pioneer Pkwy., Arlington, TX 76010
Tel: 817-459-1310

Kính chúc quý khách và thân chủ xa gần 
Một năm Ất Mùi An Khang Thịnh Vượng

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015 mùng 3 Tết, 
từ 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều 

Múa lân và One Man band 
sẽ giúp vui cho quý khách

Xin mời quý khách đến 
chung vui cùng chúng tôi.

Chợ Hiệp Thái Garland kính mời

Tổ chức duy nhất không thu phí dịch vụ vì được hỗ trợ bởi các trường công giáo và tin 
lành khắp 50 tiểu bang. Trên 13 năm kinh nghiệm giúp xin Visa từ A đến Z

Thiên Ân thông báo tuyển sinh du học từ lớp 6 đến đại học với mức học phí thấp nhất 
trên toàn nuớc Mỹ không phân biệt tôn giáo.

Giúp mọi thủ tục du lịch thăm thân nhân., du lịch tham quan truờng học Campus Tour 
cho các học sinh từ trung học đến cao học. 

Nhận chuyển visa  du lịch sang du học - có luật sư tư vấn giúp các trường hợp rớt phỏng 
vấn nhiều hoặc Out of Status.. 

Thiên Ân là nơi duy nhất có các linh mục và giáo sỹ sang Việt Nam giảng dạy và giúp 
mọi thủ tục xin Visa - Kể cả chương trình tài trợ xin nhận con nuôi cho các em dưới 16 
tuổi.

Tại Garland và Richardson – Texas, Thiên Ân có các lớp dạy kèm homework cho tất cả 
các môn từ tiểu học đến lớp 12… và lớp đàn Piano do các giáo viên nguời Mỹ đảm trách. 

Hiện nay Thiên Ân đang tuyển sinh chương trình du học hè 2016, cho các em từ lớp 4 
đến lớp 12… sang Hoa kỳ học ESL 2 tháng hè khắp các tiểu bang. 

Hội Thiên Ân là tổ chức uy tín và thành công nhất trong lãnh vực du học trên 12 năm 
qua và là tổ chức thiện nguyện đầu tiên trong chương trình xin con nuôi trên toàn nước 
Mỹ.

Mọi chi tiết xin liên lạc Giáo sư Tony Tâm Đặng 
469-867-1941  972-234-4520

Website: www.duhochoaky.com
Xin miễn họp tác với các dịch vụ tư nhân

Giờ mở cửa: Mon-Fri: 09:00AM - 6:30PM
Sat.: Closed | Sun.: 9:30am - 05:00PM

● Đầy đủ hàng hoá cho ngành Nail
● Có lớp huấn luyện NỐI LÔNG MI mỗi tháng (10 học sinh/lớp)                                                                                                                                            
● Có DELIVERY và SHIPPING đi khắp các tiểu bang
● Có giá đặc biệt cho quý khách mở tiệm mới

3030 N JOSEY LN., #102 
CARROLLTON, TX 75007
TEL: 972-492-3335     
TOLL FREE: 1-866- 677-8855                  

GLASS & ROOFING
Tư gia, cơ sở thương mại
Ngăn kê mặt bàn, cửa sổ phòng tắm 
  có khung hoặc không khung
Kiếng mặt trời, hút 80% sức nóng 
  giúp tiết kiệm điện cho gia đình
Sửa và thay roof mới, mái nhà dột
Đổ bê tông đường, và làm patio

Liên lạc: 
Quin Nguyễn 
469-774-5953
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HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC DFW và PHỤ CẬN
PO Box 3688 ARLINGTON TX 76007

THƯ MỜI
Kính Gửi:
 Quý Huynh Trưởng Ban Cố vấn,
 Quý Huynh Trưởng Ban Giám Sát,
 Quý Huynh Trưởng,Quý đồng môn Thủ Đức và Quý Phu Nhân,

Kính thưa quý vị,
Nhằm thực hiện Nội Quy, điều 8 sinh hoạt định kỳ, tạo cơ hội cho tất cả hội 

viên gặp gỡ trong tình Huynh đệ đồng môn.

1.- Cùng nhau thảo luận tìm ra phương cách giải quyết những vấn đề nội bộ 
đang gây chia rẽ trong Hội.

2.- Đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

3.- Tu sửa Nội Quy cho phù hợp với sinh hoạt hiện tại.

Hội sẽ tổ chức Đại Hội khoáng đại:
Thời gian: 02:00 Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2017
Tại: Trụ sở Cộng Đồng Hạt TARRANT số:
 2117 Roosevelt Dr.
 Dalworthington, Gardens TX 76013

 Với tầm quan trọng của Đại Hội trong tinh thần Huynh đệ đồng môn,
Kính mong Quý Huynh Trưởng, Quý Hội viên trong gia đình “Cư An Tư 

Nguy” và Quý Phu Nhân bỏ chút thời gian đến tham dự đông đủ.
 Sự hiện diện của Quý vị góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Trân trọng kính chào.
Arlington, ngày 21 tháng 5 năm 2017
TM Ban Chấp Hành Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ DFW

Hội Trưởng 
CAO VĂN LÂM

Vĩnh Phúc

Đã có một số người viết về 
cuộc sống của cựu hoàng Bảo Đại 
trong những năm cuối đời, nhưng 
chưa tác giả nào biết rõ được những 
tình tiết rất riêng tư và éo le trong 
những sinh hoạt cuối đời của vị vua 
cuối cùng triều Nguyễn, mà khi còn 
ngồi trên ngai vàng đã được tôn là 
Hoàng Đế Bảo Đại. Ngoài ra, hình 
như cũng chưa có ai tìm hiểu được 
lý do tại sao thanh kiếm báu của 
triều Nguyễn lại bị bẻ gẫy làm đôi 
khi được thu hồi cùng với bảo ấn. 
Vậy thì ai đã làm gẫy thanh kiếm? 
Và ai đã tìm thấy kiếm và ấn sau khi 
hai vật quốc bảo này rời khỏi Huế 
và trải qua một thời gian biệt tích 
sau lễ tuyên bố thoái vị của Hoàng 
đế Bảo Đại trước cửa Ngọ môn để 
trở thành công dân Vĩnh Thụy và 
trao ấn kiếm cho Trần Huy Liệu đại 
diện của Hồ Chí Minh?

Vua Bảo Đại thoái vị trong một 
buổi lễ ở Ngọ Môn, Huế vào chiều 
30 tháng 8, trao quốc ấn Hoàng đế 
Chi Bửu và thanh kiếm bạc nạm 
ngọc cho đại diện của chính phủ 
lâm thời của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa là các ông Trần Huy 
Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy 
Cận. Nguồn: (Hoàng đế Bảo Đại)

Khi còn sinh thời, bà Mộng 
Điệp đã dành cho người viết mấy 
buổi mạn đàm trong đó bà kể nhiều 
về cuộc đời của bà, cuộc sống trong 
những năm cuối đời của cựu hoàng, 
về các người con của bà với cựu 
hoàng, và về lý do tại sao thanh 
kiếm báu triều Nguyễn bị bẻ gẫy, và 
tại sao kiếm và bảo ấn lại được tìm 
thấy để bà có nhiệm vụ đem sang 
Pháp trao cho cựu Hoàng hậu Nam 
Phương.

Bà Mộng Điệp tên thật là Bùi 
Mộng Điệp, sinh ngày 22 tháng 6 
năm 1924, nguyên quán Bắc Ninh, 
nhưng lên Hà Nội sống. Tại đây, 
năm 16 tuổi, bà gặp và trở thành 
người yêu của bác sĩ Phạm Văn 
Phán tốt nghiệp Y Sĩ Đông Dương 
khoá 1935. Tiếng tăm và địa vị xã 
hội của một bác sĩ vào thời đầu thập 
niên 1940 ở Hà Nội đã đủ hấp dẫn 
người thiếu nữ Mộng Điệp. Còn 
ông Phán thì bị thu hút bởi nhan sắc 
của nàng. Hai người có với nhau 
một con trai năm 1944.

Nhưng điều bất hạnh cho Mộng 
Điệp là khi nàng muốn bác sĩ Phán 
chính thức làm đám cưới thì ông 
cho biết điều này không thể thực 
hiện được. Lý do là vì ông đã có 
gia đình và là người theo đạo Công 
Giáo nên không được phép có hai 
vợ. Do đó, Mộng Điệp dứt khoát 
cắt đứt liên hệ với bác sĩ Phán và 
tự lực nuôi con. Nàng đặt tên cho 
con trai là Bùi Hữu Hưng, lấy họ 
của mẹ. Sau này khi Mộng Điệp ở 
với cựu hoàng Bảo Đại và được ông 
nhận Hưng làm con đỡ đầu và khi ở 
Pháp thì Bùi Hữu Hưng có thêm tên 
Jean Bùi. Jean Bùi được đi học và 
thành đạt ở Pháp, nhưng trong lòng 
lúc nào cũng căm hận ông bố ruột 

đã bỏ rơi mình. Cho nên năm 1996 
bác sĩ Phạm Văn Phán trước khi 
qua đời ở Paris xin được gặp mặt 
người con mà ông đã không nhìn 
nhận cưu mang trước kia. Nhưng 
Jean Bùi từ chối. Thật cũng đau 
lòng. Phần Jean Bùi cũng qua đời 
năm 2009.

Về số phận long đong của cặp 
ấn kiếm triều Nguyễn, ngược dòng 
lịch sử, chúng ta còn nhớ: tài liệu 
của phe Việt Minh nói là ngày 30 
tháng Tám, năm 1945 vua Bảo Đại 
tuyên bố thoái vị trong một buổi lễ 
tại cửa Ngọ môn, Huế, và trở thành 
công dân Vĩnh Thụy. [Nhưng tác giả 
Đoàn Thêm – trong cuốnHai Mươi 
Năm Qua -1945 – 1964, Việc Từng 
Ngày, trang 12 – ghi là 24/8/1945? ]

Ngay sau đó, Hồ Chí Minh đã 
cho mời ông ra Hà Nội để làm cố 
vấn tối cao cho chính phủ do ông 
Hồ thành lập. Thực ra, đây chỉ là 
một cách để giam lỏng vị vua đã 
mất ngôi, thất thế. Họ Hồ vốn là 
người xảo quyệt và nhiều mưu 
lược, vẫn ngại rằng có thể có những 
thành phần dân chúng hay đảng 
phái còn luyến tiếc nhà Nguyễn, 
sẽ tôn ông Vĩnh Thụy lên làm lãnh 
tụ để chống lại Việt Minh. Hoặc 
cũng có thể người Pháp sẽ tìm cách 
dùng cựu hoàng để qui tụ lại những 
người thân Pháp và những phần tử 
yêu nước đã nhìn thấy chân tướng 
cộng sản của Hồ Chí Minh, đế 
chống Việt Minh. Cho nên ngoài 
mặt thì họ Hồ rêu rao cho mời ông 
Vĩnh Thụy ra Hà Nội làm cố vấn tối 
cao cho chính phủ Việt Nam Dân 
Chủ Cộng Hoà mới được thành lập, 
nhưng dụng ý ngầm là giam lỏng 
ông tại đó để ông hết đường cựa 
quậy, nếu còn có ý đó. Nhưng chưa 

hết! Vốn biết vị vua trẻ tính tình 
trăng hoa, gặp gái đẹp là như mèo 
thấy mỡ, nên HCM đã ngầm ra lệnh 
cho bộ hạ đem Mộng Điệp lại với 

Vĩnh Thụy. Qủa nhiên hai bên vừa 
gặp nhau là “kết” liền. Phần ông 
Vĩnh Thụy thấy nhan sắc khá mặn 
mà của “gái một con trông mòn con 
mắt” thì mê liền. Còn Mộng Điệp 
hồi đó cũng không hẳn có một cuộc 
sống và nghề nghiệp vững vàng, 
cho nên dễ dàng bị hào quang của 
một vị vua (dù đã thất thế) làm 
cho lóa mắt. Riêng Hồ Chí Minh 
hẳn phải xoa bụng cười, vì thấy kế 
hoạch mình đặt ra đã thành công. 
Đó là làm sao cho ông vua vừa mất 
ngôi kia vì say mê nữ sắc mà quên 
hết mọi chuyện quốc gia đại sự.

Trong thời gian được Việt Minh 
nuôi và cho ở ngôi biệt thự số 51 
đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, 
ông Bảo Đại đã đem Mộng Điệp về 
đó. Rồi bà Mộng Điệp sinh với ông 
người con đầu lòng – con gái – đặt 
tên là Phương Thảo, sinh năm 1946 
(nhưng trong chỗ riêng tư rất thân, 
Phương Thảo còn được mẹ và mấy 
bà bạn thân của mẹ gọi là Hường).

Năm 1948 Bảo Đại thành lập 
Chính phủ Quốc Gia Việt Nam. Từ 
đó cho tới tận ngày nay, báo chí, 
sách vở, và người ta vẫn gọi bà 
Mộng Điệp là Thứ phi. Gọi như vậy 
e rằng không được chính danh. Bởi 
vì khi thoái vị, Hoàng Đế Bảo Đại 

với câu nói đi vào lịch sử “thà làm 
dân một nước độc lập còn hơn làm 
vua một nước nô lệ”, đã trở thành 
công dân Vĩnh Thụy. Rồi khi lập ra 

chính phủ Quốc Gia Việt Nam, ông 
Bảo Đại chỉ xưng là Quốc Trưởng 
(Head of State) chứ không xưng là 
Quốc vương hay Hoàng đế. Như 
thế không thể tôn bà Mộng Điệp là 
Thứ phi được. Vì theo thứ phi, từ 
Hán Việt ngĩa là vợ bé của một ông 
vua. Hơn nữa, dù đã có với ông Bảo 
Đại mấy mặt con, nhưng ông không 
làm hôn thú với bà.

Năm 1949, Quốc trưởng Bảo 
Đại đem bà Mộng Điệp lên Đà Lạt 
ở. Bà cũng được ra mắt cựu hoàng 
thái hậu, tức là bà Từ Cung. Bà vốn 
khéo léo và tính tình cũng cởi mở, 
thẳng thắn nên ăn ở rất đẹp lòng đức 
Từ Cung. Và bà Mộng Điệp rất lấy 
làm hãnh diện đã được bà cụ ban 
khăn áo và dặn dò hãy cố gắng đẻ 
cho cụ một đứa con trai. Điều này 
dễ hiểu, vì hoàng hậu Nam Phương 
từ khi về triều cũng như khi đã có 
con với Bảo Đại, song bà và tất cả 
con của bà theo đạo Công giáo, và 
quá xa cách với bà cụ. Trong khi đó 
bà Mộng Điệp theo đạo Phật nên cụ 
mong có một cháu trai để sau này 
khi cụ khuất bóng thì mẹ con bà 
Mộng Điệp sẽ lo phần hương khói 
cho cụ, cũng như trông nom lăng 
mộ các tiên đế.

Năm 1953, bà Mộng Điệp được 
Quốc trưởng Bảo Đại uỷ nhiệm 
đem thanh kiếm báu và chiếc kim 
ấn nhà Nguyễn sang Pháp. Nhân 
dịp này, bà mang luôn cả Phương 
Thảo lẫn người con riêng Bùi Hữu 
Hưng theo. Tại Pháp, bà trao trả 
ấn kiếm cho cựu hoàng hậu Nam 
Phương và Bảo Long. Sau đó, bà 
lại sinh tiếp cho Ông Bảo Đại hai 
người con trai đặt tên là Bảo Hoàng 
và Bảo Sơn. Bảo Hoàng sinh năm 
1954 nhưng vắn số, chỉ sống được 
một tuổi, đến năm 1955 thì qua đời 
vì bệnh. Còn Bảo Sơn sinh năm 
1955, lớn lên được đi học ở những 
trường danh tiếng, đỗ đạt và có địa 
vị trong xã hội. Nhưng đến năm 
1987 đi du lịch ngoại quốc, khi tắm 
biển không may bị sóng lớn đánh 
va đầu vào ghềnh đá nên tử nạn khi 
mới 32 tuổi. Từ đó bà Mộng Điệp 
chỉ còn lại người con gái là Phương 
Thảo. Phương Thảo kết hôn với một 
người Pháp khá giàu, nhưng cô này 
bị bệnh tim nên theo bà Mộng Điệp 
thì cũng mấy lần “sống dở chết dở” 
song cũng may là cô vẫn còn sống 
cho tới nay. Tuy nhiên, sau khi mất 
cả ba người con trai (một với bác sĩ 
Phán và hai với ông Bảo Đại), chỉ 
còn lại người con gái, nhưng cô này 
cũng không sống gần với mẹ, nên 
càng ngày bà Mộng Điệp càng cảm 
thấy cô đơn.

Bà sống lẻ loi trong căn nhà 
thuộc hạng trung bình nằm trong 
một dãy chung cư trên đường 
Neuilly, quận 12, Paris. Cho nên 
hễ có thân hữu hay khách quen đến 
thăm thì bà vui lắm. Có lần vợ chồng 
tôi cùng bà Lan Phương đến thăm 
(bà LP chủ quán Đào Viên, quận 13, 
nay đã nghỉ hưu, vốn rất thân với 
bà Mộng Điệp). Quá vui vì gặp lại 
người quen để hàn huyên, bà Mộng 

“Cái thằng Nguyễn Đắc Xuân nó xin tôi kể. Nhưng khi viết lại, nó viết sai nhiều lắm!” – Bà Mộng Điệp.
Những năm cuối đời cựu hoàng Bảo Đại. Những nỗi long đong và kết thúc bi thảm của ấn kiếm triều Nguyễn
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FAMILY & COSMETIC DENTISTRY

155 N. Plano Rd. Richardson, TX 75081
(Khu chôï Albertson, beân caïnh Phôû Baéc goùc Beltline & Plano)

972-479-1181

°Nha khoa toång quaùt
°NHa khoa thaåm myõ
°Nha khoa nhi ñoàng
°Laáy tuûy raêng
°Giaûi phaåu nha khoa
°Laøm caùc loaïi raêng giaû
°Trò beänh nöùu raêng
°Taåy traéng raêng
°Implant
°Nhoå raêng khoân

Nhaän Medicaid
Insurance
Chip
Credit Card

BAÙC SÓ NHA KHOA

Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Nha Y Döôïc Saøi Goøn Vieät Nam
University of Southern California, School of Dentistry
Hoäi vieân American Dental Association (ADA)
Texas Dental Association (TDA)
Dallas County Dental Society (DCDS)

COÙ CHÖÔNG TRÌNH TRAÛ GOÙP KHOÂNG TIEÀN LÔØI
ÑÖÔÏC DISCOUNT NEÁU CHÖÕA TRÒ NHIEÀU

KINH NGHIEÄM - TAÄN TAÂM
KYÕ LÖÔÕNG - DUÏNG CUÏ 
KHÖÛ TRUØNG TOÁI ÑA

$300

$150

Zoom 2 
Whitening

Taåy raêng traéng
Home Bleaching

nguyeân haøm

Giôø laøm vieäc: 
Thöù hai, ba, tö, naêm, baûy

vaø Chuû Nhaät
töø 9:00 am ñeán 6:00pm

Arapaho

Beltline
Walnut
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MY
DENTAL
CLINIC

Saigon Block cần tuyển dụng nhân viên Chạy Bàn, có kinh nghiệm,
làm việc toàn thời gian hay bán thời gian. Liên lạc: 214-575-6400

Member FDIC

Được phép rút một lần
(7 ngày sau khi mở account) mà không bị trả thêm lệ phí

*Tối thiểu $1,000.00 để mở account
*Sau khi rút một lần, lệ phí có thể sẽ được tính cho những lần rút sau, trước khi đến thời hạn
*APY = Annual Percentage Yield. 

Xin gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết

 Mua nhà, tái tài trợ và đầu tư
 Chương trình đặc biệt cho mua nhà (xin gọi để biết thêm chi tiết)
 Single family, condo, units and townhomes.

 Cho vay theo chương trình của chính phủ 
      như SBA và USDA (B&I)
 Cho vay thương mại và địa ốc
 Business line of credit

Nicole Nguyen, Assistant Branch Manager

1.25
The rate is effective as of May 31, 2017 and subject to change without notice.

Vâng, chúng tôi nghiễm nhiên nhận chồng 
chúng tôi là “các ông cải tạo” như người miền 
Nam vẫn kêu với tấm tình trân quý, để phân 
biệt với những người tù hình sự. Vâng, những 
người đàn ông ở miền Nam mà đang đi tù 
Cộng Sản mới là những người xứng đáng với 
đàn bà con gái miền Nam ở lứa tuổi tôi. Chị 
em chúng tôi gọi đó là “tấm bằng tù cải tạo” 
của các ông để chọn gửi cuộc đời, dù là trao 
gửi vào một nơi bất định….

Minh Hòa -Virginia

Tôi quen anh năm 17 tuổi, khi còn cắp 
sách đến trường. Lúc ấy anh là sinh viên sĩ 
quan năm thứ ba, hai mươi tuổi đời, nhưng 
dạo đó trong mắt tôi anh thật chững chạc, lại 
tài hoa, và cũng không thiếu… si mê.

Anh nhất định đòi cưới tôi ngay sau khi ra 
trường, nói rằng Thầy Mẹ anh sẽ ưng ý, không 
thể phản đối. Tôi hình như có hơi ngạc nhiên 
và hơi… sợ sợ, vì tuổi 18, 19 thời đó còn nhỏ 
lắm, chẳng biết gì, chỉ biết rằng tôi hình như 
cũng… yêu anh nhiều lắm.  Tôi còn nhớ, tuy 
còn nhỏ và ngây thơ lắm, nhưng những ngày 
giữa năm thứ tư của anh, từng đêm tôi đã thổn 
thức một mình. Cảm giác lúc ấy là chỉ sợ mất 
anh vào nơi gió cát mịt mù mà biết bao người 
trai đã ra đi không hẹn ngày về.  Và tôi nhất 
quyết lấy anh, tuy anh làm phiền lòng Ba Má 
tôi không ít, khi anh dứt khoát từ chối mọi 
công lao chạy chọt của song thân tôi ngay từ 
truớc ngày anh tốt nghiệp. Gia đình tôi ngần 
ngại, nhưng tôi là con gái út, được cưng nhất 
nhà, vả lại cả nhà ai cũng quý mến anh…

Thế là tôi rời ghế nhà trường năm 19 tuổi, 
lên xe hoa mà tưởng như đang trong giấc 
mộng tình yêu thời con gái. Rồi thì giã từ quê 
huơng Đà lạt yêu dấu, giã từ những kỷ niệm 
yêu đương trên từng con dốc, từng vạt nắng 
xuyên cành trong hơi lạnh thân quen, từng hơi 
thở thì thầm trong ngàn thông thương mến, 
tôi theo anh về làm dâu gia đình chồng ở Sài 
Gòn. Tôi chưa hề được chuẩn bị để làm dâu, 
làm vợ, đầy sợ hãi trong giang sơn nhà chồng, 
còn chưa biết ứng xử ra sao, nhưng được cha 
mẹ và các em chồng hết lòng thương mến.

Các chú em chồng nho nhã luôn luôn 
hoan hô những món ăn tôi nấu nướng.

Tuần trăng mật thật vội vã nhưng vô cùng 
hạnh phúc, chỉ vỏn vẹn trong thời gian anh 
nghỉ phép ra trường, rồi trình diện đơn vị mới. 
Mùng sáu tết Tân Hợi 1971, Sư đòan Dù của 
anh đi mặt trận Hạ Lào. Hôm ra đi anh vui 
tưng bừng như con sáo sổ lồng, trong khi tôi 
thẫn thờ… Anh siết tôi thật chặt, không cho 
tôi khóc, nói rằng ra đi trong giòng nước mắt 
vợ hiền là điều xui rủi.

Tôi vội vã gượng cười, để rồi từng đêm 
thổn thức một mình trong căn phòng lạnh 
vắng, run rẩy lắng nghe từng tin chiến sự 
miền xa. .. Thư anh từ mặt trận toàn những 
điều thương nhớ ngâp tràn, pha lẫn những 
lời như những tràng cười say sưa của người 
tráng sĩ đang tung mình trên lưng ngựa chiến. 
Mẹ chồng tôi chẳng vui gì hơn tôi. Hai mẹ 
con buôn bán xong thường đi lễ chùa, khấn 
nguyện. Bà cụ bảo tôi “phải khấn cho nó bị 
thương nhẹ để mà về, chứ vô sự thì lại không 
được về, vẫn còn bị nguy hiểm”… Tôi càng 
hoang mang, thảng thốt, quỳ mãi trong khói 
hương với đầy nước mắt, chẵng khấn được 
câu nào… Má tôi trên Đà lạt cũng vội lặn lội 
lên tận cốc xa, thỉnh cho được tượng ảnh Bồ 
Tát Quán thế Âm để chồng tôi về sẽ đeo vào 
cổ.

Sau trận đầu tiên ở Hạ Lào anh trở về 
với cánh tay trái treo trước ngực. Tôi run run 
dội nước tắm cho anh để nước khỏi vào vết 
thương, mà không giấu được nụ cười đầy 
sung sướng, pha lẫn… đắc thắng, cảm ơn Trời 
Phật linh thiêng…

Rồi anh lại ra đi. Tây Ninh, Cam Bốt, 
cùng những địa danh trong các dòng tin chiến 
sự mà tôi thuộc nằm lòng. Trảng Bàng, Trảng 
Lớn, Suông, Chúp, Krek, Đam Be… Anh đi 

toàn những trận ác liệt một mất một còn với 
quân thù quái ác. Vừa lành vết thương là lại 
ra đi. Tôi thành người chinh phụ, thao thức 
từng đêm, vùi đầu vào gối khóc mùi trong lời 
khấn nguyện Phật Trời che chở cho sinh mạng 
chồng tôi. Còn anh, anh cứ đi đi về về trong 
tiếng cười vui sang sảng, hệt như các bạn 
chiến đấu trong cùng đơn vị, mà nay tôi vẫn 
còn nhớ tên gần đủ: các anh Tường, Hương, 
Trung, Dũng, Sinh, Chiêu, anh Sĩ, anh Tâm, 
anh Quyền….

Mỗi lần trở về bình an là một lần cả nhà 
mở hội, và mỗi khi nhận lệnh đi hành quân là 
một lần tôi thờ thẫn u sầu trong lúc anh hăng 
hái huýt gió vang vang khúc hát lên đường. 
Con người ấy không biết sợ hãi là gì, không 
cần sống chết ra sao, và không hề muốn nghe 
lời than vãn, chỉ thích nụ cười và những lời 
thương yêu chiều chuộng. Anh nói không biết 
tại sao anh có niềm tin kỳ lạ là không có việc 
hiểm nguy nào hại đựơc thân anh. Tôi chỉ còn 
biết chiều theo ý chồng, không bao giờ dám 
hé môi làm anh buồn bực, vì thời gian gần 
nhau quá ngắn ngủi, tôi chỉ lo cho anh những 
phút giây hạnh phúc hiếm hoi của người lính 
chiến, không muốn để anh bận lòng vì những 
nỗi lo âu. Lấy chồng hơn hai năm sau mà tôi 
vẫn chưa có cháu, vì anh cứ đi, đi mãi đi hoài, 
những ngày gần nhau không có mấy.

Rồi mùa hè đỏ lửa nổ ra. Anh nhảy vào 
An Lộc, lăn lóc đánh dập đánh vùi với địch 
quân đông gấp bội trong gần ba tháng trời, 
mất cả liên lạc bưu chính, ở nhà không hề 
nhận một chữ một lời. Người hạ sĩ quan hậu 
cứ mỗi tháng ghé lại gia đình thăm hỏi đều 
phải vẫy tay tươi cười ngay từ đầu ngõ. Anh 
về được đúng một tuần, thì lại lên đường đi 
Quảng Trị. .. Rồi anh lại bị thương ở cửa ngõ 
Cổ thành, trở về trong phòng hồi sinh Tổng 
y viên Cộng Hòa. Trên đướng tới bệnh viện 
cùng với gia đình, tôi ngất xỉu trên xe của 
người anh chồng…

Nhưng rồi anh vẫn đứng dậy, lại khoan 
khoái cất bước hành quân. Ôi, không biết tôi 
mang nợ anh từ tận tiền kiếp xa xôi nào, mà 
tôi yêu thương cái con người chỉ biết miệt mài 
say mê chiến trận. Tôi chỉ biết ước nguyện 
của anh là trở thành một tướng Patton của Việt 
Nam, “Rồi nước mình sẽ phải tự chủ hơn lên, 
mấy năm nữa phải khác hẳn đi chứ. Nền nếp 
quân đội sẽ phải thay đổi. Anh sẽ làm Tư lệnh 
đại đơn vị, để anh điều động liên quân chủng, 
cả thiết giáp, máy bay, đánh giặc như Patton 
cho mà coi. Cam bốt, Hạ Lào Trung Thượng 
Lào ăn nhằm gì… Hà hà” Tôi chỉ ậm ừ vì 
chẳng hiểu gì, khi anh thì thầm bên tai tôi vào 
một đêm tôi dần thiếp đi trong đôi cánh của 
hạnh phúc, một lần anh về phép hành quân…

Sinh cháu gái đầu lòng năm 1973 ở Đà 
Lạt, anh về thăm mẹ con tôi và trường cũ, 
xong lại bay đi trấn thủ đường ranh giới 
ngưng chiến ở vùng Tây Nam Huế...

Tháng tư năm 1975, đơn vị anh đóng 
quân ở Thủ Đức, chuẩn bị tử chiến với quân 
thù. Chú em chồng là sĩ quan chuyển vận tàu 
HQ505.  Tàu ghé Sài Gòn để chuẩn bị đi công 
tác Phú Quốc. Chồng tôi bảo cả gia đình, gồm 
Thầy Mẹ, các chú và cả mẹ con tôi, xuống 
tàu đi Phú Quốc lánh nạn chiến sự, rồi khi 
yên sẽ lại trở về. Tôi tưởng anh cũng định 
ra đi, nhưng anh quắc mắt nói tại sao anh lại 
phải bỏ đi lúc quân lính của anh vẫn còn chưa 
nao núng, «bọn nó làm gì thắng nổi khi cả Sư 
Đoàn Dù đầy đủ bung ra phản công, cho nó ăn 
một cái Mậu thân nữa thì mới hết chiến tranh, 
quân Dù đánh giặc một chấp bốn là thường, 
còn trận cuối này là xong.» Anh hăng say như 
sắp xung trận, nhưng rồi anh quay lưng lại, 
run giọng bảo tôi hãy bế con theo xe của ông 
anh ra bến tàu. Đến nước đó tôi không còn gì 
sợ hãi, ôm con nhảy xuống, nhất định đòi ở 
lại. Vợ chồng sống chêt có nhau...

Ba lần toan vượt thoát từ đầu đến giữa 
tháng 5 đều thất bại não nề. Anh lên đường đi 
trại tập trung vào tháng 6, khi tôi đang mang 
bầu cháu thứ nhì… Bé Dung ưỡn người đòi 

theo bố. Anh quay lại, vẫy tay cười với mẹ 
con tôi. Vẫn nụ cười ấy, anh vẫn chẳng nệ âu 
lo sống chết là gì, nhưng còn mẹ con em, anh 
ơi??? …

Gia đình nhà chồng tôi thiệt có phước, hầu 
hết đã theo tàu HQ505 đi Phú Quốc rồi sang 
Mỹ, kể từ hôm tôi ôm con ở lại với chồng. Gia 
đình tôi từ Đà lạt chạy về Sài Gòn, sống chen 
chúc quây quần đùm bọc lẫn nhau. Hàng quán 
của gia đình chồng tôi bị tịch biên hết. Tôi 
nhất định giữ chặt ngôi nhà của cha mẹ chồng 
để lại, đuổi mấy cũng không đi.  Chị ruột tôi 
bỏ dấn vốn ra mua được ngôi nhà khác, vì ông 
chồng ôm vợ bé chạy mất, nhà cửa xe cộ bị 
tịch biên hết.  Tôi và các anh chị em tôi chạy 
vạy đủ điều để lo sinh kế, nuôi con thơ cha già 
mẹ yếu. Chồng tôi mịt mù tăm tích, chỉ có đôi 
ba lá thư viết về từ trại Long Giao. Lên Long 
Giao cũng không gặp. Anh bị đưa ra Bắc.

Năm đó tôi tròn 25 tuổi, dung nhan tuy 
tiều tụy nhưng vẫn khiến nhiều kẻ phải suýt 
soa dòm ngó. Biết bao người mai mối thì thầm 
bên tai tôi, thôi hãy lo cuộc đời mới, sĩ quan 
ngụy đi Bắc chẳng có ngày về... Bao nhiêu 
nỗi khổ đau dồn nén đôt nhiên bùng nổ. Tôi 
vùng lên như một con cọp cái: bác thử nghĩ 
coi cả bọn cả lũ tụi nó đó có đáng xách dép 
cho chồng tôi không!!! Rồi ba mẹ con tôi ôm 
nhau khóc vùi trong tủi hận.

Không, không, một ngàn vạn lần không. 
Quanh tôi chỉ còn toàn rác rưởi. Vâng, những 
người đàn ông ở miền Nam mà đang đi tù 
Cộng Sản mới là những người xứng đáng với 
đàn bà con gái miền Nam ở lứa tuổi tôi. Chị 
em chúng tôi gọi đó là “tấm bằng tù cải tạo” 
của các ông để chọn gửi cuộc đời, dù là trao 
gửi vào một nơi bất định…. Còn gì nữa mà 
chọn lựa! Thà vậy, đành thôi. Tôi đã là vợ 
anh, tôi vẫn tôn thờ anh trong tim óc, làm sao 
khỏi lợm giọng trước bọn người lường lọc, 
bướm ong, hèn hạ ... Chị em tôi buôn bán từ 
thuốc lá đến bánh cuốn, bánh ướt, bánh mì, 
thuốc tây, thuốc nam, kiêm luôn cắt chải gội 
uốn tóc, làm móng tay … nhưng luôn tránh 
chỗ công quyền và nơi phồn hoa nhan nhản 
những con mắt hau háu của bọn ăn cướp và 
bọn trở cờ.  Mấy anh chị em tôi đồng lòng, 
đùm bọc lẫn nhau, nên áo rách nhưng một tấm 
lòng son tôi vẫn vẹn với câu thề…

Vượt qua được thời gian khó khăn cực 
khổ nhất lúc ban đầu, sau ba mẹ con tôi được 
gia đình chồng từ Mỹ chu cấp, tuy không 
dư dả nhưng cũng đủ gửi quà ba tháng một 
lần, rồi lại dành dụm cho môt chuyến thăm 
nuôi….

Anh từ miền cực bắc bị đưa về Thanh 
Hóa chừng một năm, thì tôi xin được giấy 
phép đi thăm nuôi. Tôi và chị tôi chạy đôn 
chạy đáo mua đủ một trăm năm chục ký quà 
để tôi đem ra Bắc cho chồng. Bà cụ buôn bán 
quen ngoài chợ lại nhờ đem thêm năm chục 
ký thăm dùm con trai, vì con dâu cụ đã vượt 
biên. Cháu Dung đã lên 6, em Long nó 4 tuổi 
và chưa lần nào thấy được mặt cha. Tôi đem 
cả hai con đi cho anh gặp đứa con trai.

Xuống ga Thanh Hóa, cả đoàn quân 
khuân vác vây quanh gọi mời giục giã. Tôi 
và mấy chị cùng thăm chồng chia nhau giữ 
chặt hàng hóa không cho ai khiêng vác, rồi tự 
mình kéo lê kéo lết đi thuê nhà trọ. Có người 
đã đi về kể rằng cứ sơ ý là bị vác hàng chạy 
mất. Chúng tôi cũng phải chia nhau ở lại nhà 
trọ coi chừng hàng và đi chợ. Tôi nhờ một chị 
mua thêm được ký mỡ, về rang tóp mỡ ngoài 
sân nhà trọ. Nghe con khóc, tôi vội vã chạy 
vô nhà. Chưa kịp dỗ con thì nghe tiếng ồn ào. 
Quay ra, hai kẻ cắp đã bưng chảo tóp mỡ ù té 
chạy, chị bạn rượt theo không kịp. Tôi khóc 
thầm tiếc hoài, cứ nghĩ những tóp mỡ kia 
đáng lẽ đã giúp chồng mình đỡ bao đói khát.

Xe đò đi Thanh Cẩm chật ních những 
bà thăm chồng. Chúng tôi năm người lớn và 
hai cháu xuống ngã ba Nam Phát để vô Trại 
5. Tôi lê từng bao hàng rồi lại quay lui kéo 
lê bao khác, chừng hơn nửa cây số mới đến 
trạm xét giấy tờ vào trại, hai cháu còn quá nhỏ 
chẳng muốn chúng đụng tay . Cô Út thiệt giỏi, 
xong phần mình lại xông xáo giúp hết người 
nọ tới người kia.

Xong giấy tờ, chờ một lát thì một người 
tù hình sự đánh xe trâu đến. Hàng hóa và hai 
con tôi được lên xe trâu, tôi và chị Phước, chị 
Điệp cùng hai mẹ con cô Út lẽo đẽo theo sau. 
Đường đi xuyên trại xuyên rừng dài tám cây 
số. Chúng tôi chưa biết lúc trở ra mới càng 
thê thảm.

Chân tay rã rời, tới chiều tối mới thấy 
cổng trại 5 Lam Sơn. Đêm xuống bé Dung 
còn phải phụ tôi gom lá mía cho tôi vội nấu 
hết gạo thành cơm, nắm lại từng vắt, vì nghe 
nói công an không cho tù chính trị đem gạo 
sống vô, sợ các anh âm mưu trốn trại. Đêm 
chờ sáng để thăm chồng, nhìn hai con thơ 
ngây ngủ say sưa vì mỏi mệt, tôi rời rã vô 
cùng nhưng không sao ngủ được. Hằng trăm 
hình ảnh chồng tôi nhảy múa trong đầu… 
Chồng của tôi, người lính dù hăng hái húyt 
sáo mỗi khi nhận lệnh hành quân ấy, nay đã 
ra sao???

Sáng, đến lượt ra nhà thăm nuôi ngong 

ngóng chờ chồng, tôi không được phép ra 
khỏi cửa căn buồng nhỏ xíu, kê một bàn gỗ 
dài và hai ghế băng dọc hai bên. Đột nhiên 
một ông lạ hoắc đứng lù lù ngay cửa. Tôi ngỡ 
ngàng chưa biết điều gì. Cô nữ công an nhìn 
chòng chọc, hằn học, đợi chờ như con gà chọi 
sắp tung đòn. Tôi không thể hiểu người con 
gái Bắc cỡ cùng tuổi tôi kia thù hằn tôi điều 
gì. Tôi ngó lại, lát sau cô ta coi sổ xong, mới 
nói đây là anh Đức mà bà cụ nhờ tôi đi thăm 
dùm. Mất nửa tiếng giao quà và kể chuyện gia 
đình cho anh Đức nghe, tôi được biết chỉ còn 
một tiếng rưỡi gặp chồng. Thế là tôi bắt đầu 
ôm mặt khóc, càng lúc càng nức nở vì tủi cực, 
không thể nào cầm được. Trên thế giới này có 
ai phải lặn lội hằng ngàn cây số để chỉ được 
gặp chồng có một giờ ba mưới phút không hả 
Trời?!!

Hai cô công an lớn tiếng dọa dẫm, những 
là phải động viên học tập tốt, không lau sạch 
nước mắt thì không cho ra thăm… Nhưng 
kìa, ai như chồng tôi vừa bước ra khỏi cổng 
trại. Tôi không còn nhớ quy định luật lệ gì 
nữa, vùng đứng dậy chạy nhào ra như một tia 
chớp. Hai đứa nhỏ vừa khóc vừa chạy theo. 
Hai công an nữ bị bất ngờ không cản kịp, 
đứng nhìn.

Tôi chạy tới ôm anh, và càng khóc dữ, đôi 
chân khụyu xuống, không còn sức lực. Trời 
ơi, chồng tôi ốm yếu đến nỗi tôi ôm không 
trọn một vòng tay. Người anh nhỏ thó hẳn lại, 
chỉ có đôi mắt sáng với tia nhìn ngay thẳng là 
vẫn hệt như ngày nào, nhưng nay đượm nét u 
buồn khiên tôi đứt ruột.  Anh vẫn không nói 
được lời nào, chỉ bặm môi nhìn tôi nhìn con 
thăm thẳm. Tôi biết anh đang cố trấn tĩnh, vì 
không muốn rơi nước mắt trước mặt công an.  
Anh dìu tôi và dắt con trở vào nhà thăm nuôi. 
Anh nắm chặt tay tôi, đưa vào chiếc ghế băng. 
Cô công an lạnh lùng chỉ anh bước sang chiếc 
ghế đối diện, rồi ngồi sừng sững ở đầu bàn, 
cứ chăm chăm nhìn vào sát tận mặt tôi. Anh 
khuyên tôi ở nhà ráng nuôi dạy con cho giỏi. 
Rồi thật nghiêm trang, anh bảo tôi phải đưa 
con  đi vùng kinh tế mới, về tỉnh Mỹ Tho chỗ 
bác Chánh với chú Cương và cô Huyền đã tự 
nguyện đi khai hoang rồi, đang chờ vợ chồng 
mình lên lao động sản xuất. Tôi hơi sững sờ, 
rồi chợt hiểu, đang khóc lại suýt bật cười hân 
hoan, khi thấy nét khôi hài tinh anh của chồng 
tôi vẫn còn nguyên vẹn. Bác Chánh là tên 
gọi của Thầy Mẹ chúng tôi, chú Cương và cô 
Huyền chính là chú Cường, chú em chồng đã 
đưa cả nhà xuống tàu HQ 505 đi lánh nạn. Cô 
công an có vẻ rất đắc ý, nhắc tôi:

-  Chị phải nói gì động viên anh ý đi chứ.
Anh nhìn mắt tôi, cười thành tiếng. Tôi 

chợt cười, nhưng lại chợt giận hờn.
Tôi cúi mặt giận dỗi:
-  Em không đi đâu hết, em chờ anh về đã 

rồi muốn đi đâu cũng được …
Tôi lại khóc, hai tay nắm chặt tay anh, chỉ 

sợ phải xa rời. Cô công an cứ quay nhìn hết 
người nọ đến người kia, lên tiếng:

-  Chị này hay nhỉ! Phải đi kinh tế mới, 
lao đông tốt thì anh ấy mới chóng được khoan 
hồng chứ! Trại giáo dục anh ý tiến bộ thế đấy, 
còn chị thì cứ…. Chỉ được cái khóc là giỏi 
thôi!!

Anh không nhịn được, lại cười khanh 
khách và nói:

-  Đó em thấy chưa, cán bộ ở đây ai cũng 
tiến bộ như vậy hết, em phải nghe anh mới 
được… Em cứ thấy anh bây giờ thì biết chính 
sách Nhà nước ra sao, cũng đừng lo gì hết, 
ráng nuôi dạy con cho nên người đàng hoàng 
đừng học theo cái xấu, nghe…

Tôi dở khóc dở cười, chỉ nắm chặt tay 
anh mà tấm tức, dỗi hờn. Anh gọi hai con 
chạy sang ngồi hai bên lòng. Cô nữ công an 
do dự, rồi để yên, lại tiếp tục nhìn sững vào 
mặt tôi. Anh ôm hôn hai cháu, nói chuyện 
với hai cháu. Đôi mắt chúng tôi chẳng nỡ rời 
nhau. Mắt tôi nhòa lệ mà vẫn đọc được trong 
mắt anh những lời buồn thương da diết. Tội 
nghiệp hai con tôi đâu biết chỉ được gần cha 
trong giây lát nữa thôi.

Tôi như một cái máy, vừa khóc vừa lay 
lay bàn tay anh, nhắc đi nhắc lại, em sẽ đợi 
anh về, anh đừng lo nghĩ gì nghe, em sẽ đợi 
anh về, em nhất định đợi anh mà.. anh về rồi 
mình cùng đi kinh tế mới… anh ráng giữ gìn 
sức khỏe cho em và con nghe… Em thề em sẽ 
đợi anh về…. Em không sao đâu… Anh đừng 
lo nghĩ, cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe nghe, em 
thề mà, anh nghe…

Tôi chợt thấy chồng tôi nhòa nuớc mắt. 
Cô công an lúng túng đứng dậy, bỏ ra ngoài 
nhưng lại trở vào ngay, gõ bàn ra hiệu cho 
người ở ngoài. Người nữ công an kia chẳng 
biết núp ở đâu, lập tức xuất hiện, báo hết giờ 
thăm… Vợ chồng tôi lại ôm chặt nhau ở đầu 
bàn bên kia ngay trước cửa phòng, bất chấp 
tiếng gõ bàn thúc giục.  Anh nắm chặt hai bàn 
tay tôi, chỉ nói được một câu:

-Anh sẽ về đưa em và con đi, không thể 
quá lâu đâu, đừng lo nghe, cám ơn em … đã 
quyết đợi anh về… Rồi anh nghẹn ngào…

Tôi bị ngăn lại ngay cửa nhà thăm nuôi, 
cháu Dung chạy ù theo cha, cu Bi nhút nhát 

đứng ôm chân mẹ cùng khóc . Tôi ôm cây 
cột gỗ nhìn dáng anh chậm chạp buớc tới hai 
cánh cổng gỗ to sầm, mà không thể nào ngưng 
tiếng khóc.

Anh ngoái đầu nhìn lại hoài, bước chân 
lảo đảo, chiếc xe cút kít một bánh mấy lần 
chao nghiêng vì hàng quá nặng…

Sáng hôm sau tôi như người mất hồn. Các 
chị bạn cũng chẳng hơn gì . Mấy chị em và 
bà bác dắt díu nhau ra, mới biết không được 
về lối cũ, mà phải đi vòng bên ngoài trại cả 
gần hai chục cây số nữa để trở lại chỗ ngã ba 
Nam Phát.

Đường xuyên rừng, rồi lại ra đồng trống, 
nắng hanh chang chang như muốn quật ngã 
ba mẹ con tôi. Cu Bi mệt lắm, có lúc ngồi bệt 
xuống, áo quần mồ hôi ướt nhẹp. Tôi phải 
đứng giữa nắng đem thân mình che nắng cho 
hai con, dỗ dành chúng, rồi lại bế cu Bi, lầm 
lũi bước thấp bước cao. Bà bác và hai chị 
cùng cô Út cứ phải đi chậm lại chờ mẹ con 
tôi. Bao nhiêu cơm gạo đã giao cho chồng hết, 
chúng tôi không còn gì ăn uống. Dọc dường 
mua được mấy cây mía, tôi róc cho các con 
ăn cho đỡ đói. Hai đứa không khóc lóc một 
lời. Bé Dung thiệt ngoan, luôn miệng dỗ em 
cố gắng. Bụng đói, chân mỏi rã rời trong lúc 
chiều cứ xuống dần. Đám người lang thang 
trong những cánh rừng tre nứa âm u, trên miền 
đất không một chút tình thương. Ai cũng lo 
sợ, dớn dác nhìn trước ngó sau, tự nhiên túm 
tụm lại mà đi, càng mệt lại càng như muốn 
chạy. Tôi bế cu Bi, mỏi tay quá lại xoay ra 
cõng cháu, vừa mệt vừa đói vừa sợ, lếch thếch 
vừa đi vừa chạy, không biết sẽ ngã gục lúc 
nào. Cháu Bi nhìn thấy mẹ mệt quá, đòi tuột 
xuống, rồi lại hăng hái tiến bước. May sao, 
đến hơn 6 giờ chiều, trời gần tối hẳn, thì trở 
lại được ngã ba Nam Phát. Hai công an dắt xe 
ra đạp về nhà, dặn chúng tôi ở đó đón xe đò 
ra Thanh Hóa.

Đám người ngồi bệt xuống bên đường. 
Lâu lắm mới có một xe chất đầy người chạy 
qua, nhưng đều chạy thẳng, không ngừng. Đã 
hơn chín giờ đêm. Dáng cô Út cao mảnh rắn 
chắc đứng vẫy xe in lên nền trời đêm đầy sao 
như một pho tượng thần Vệ Nữ. Một xe lớn có 
hai bộ đội chở đầy tre nứa, từ xa chiếu đèn pha 
sáng lòa trên dáng người con gái đảm đang ấy, 
từ từ dừng lại. Chúng tôi xúm lại hứa trả thật 
nhiều tiền, rồi bà bác cùng hai con tôi được 
lên ngồi ca bin, còn tôi với hai chị và cô Út 
đẩy kéo nhau leo lên ngồi nghiêng ngả trên 
tre nứa, tay bám, chân đạp chặt vô thành xe, 

qua năm tiếng đồng hồ trên con đường đất dằn 
xóc kinh hồn, nhiều lần tưởng đã văng xuống 
đất. Hai bộ đội tử tế, không lấy tiền, chỉ ăn hai 
tô cháo lòng mà chúng tôi mời mãi. Ra đến 
Thanh hóa là hai giờ sáng. Các chị đi thăm 
chồng xuống tàu đêm thật đông, thăm hỏi tíu 
tít, trả lời không kịp. Khi ấy sao mà chị em 
chúng tôi thương nhau quá sức.

Vé về Nam không có, phải mua vé ra Hà 
Nội rồi mới đi ngược trở về. Đêm hôm sau 
mới đến ga Hàng Cỏ, mấy bà con ra đường 
đang ngơ ngác thì các chị đằng xa đã đôn đáo 
vẫy chào, kéo chúng tôi tới chỗ… lề đường, 
đầy những chiếu với tấm ni lông, nơi tạm 
trú mà các bà «vợ tù cải tạo» gọi là… Hotel 
California.

Vâng, chúng tôi nghiễm nhiên nhận 
chồng chúng tôi là “các ông cải tạo” như 
người miền Nam vẫn kêu với tấm tình trân 
quý, để phân biệt với những người tù hình sự. 
Cho nên danh từ thường đi theo với ý nghĩa 
nào mà người ta hiểu với nhau, không còn giữ 
được nguyên cái nghĩa mà nó được đặt cho vì 
mục đích chính trị sâu xa.

Ngủ lề đường nhưng chẳng ai thấy khổ, vì 
gần nhau thấy ấm hẳn tình người đồng cảnh. 
Các chị em thì thầm trò chuyện suốt đêm, kẻ 
thì khóc rấm rứt, người lại cười khúc khích. 
Tôi vừa ôm con ngủ gật vừa quạt muỗi cho 
hai cháu, hình ảnh chồng tôi quay cuồng mãi 
trong đầu, khi anh nói, khi anh cười, lúc anh 
đầy nước mắt… Sau những nguồn cơn cực 
nhọc và xúc động mạnh này, về nhà tôi bị 
thương hàn nhập lý, rụng hết mái tóc dài, gần 
trọc cả đầu, tôi đã trối trăn cho bà chị nuôi 
dạy hai cháu, tưởng không còn được thấy mặt 
chồng tôi lần nữa…

…Chín năm sau, đúng ngày giỗ đầu Ba 
tôi, anh đột ngột bước vô nhà. Tôi suýt té xỉu 
vì vui mừng, cứ ôm chặt anh mà.. khóc ngất. 
Anh cười sang sảng:

-  Cái chị này chỉ được cái khóc là giỏi 
thôi, phải động viên cho chồng đi sang Mỹ đi 
chứ … Hà hà..

Các chị em tôi từ Đà Lạt tất bật xuống 
thăm. Vừa xong ngày đám giỗ thì cả nhà đã 
vui như hội. Tất nhiên tôi là người mừng vui 
nhất….

Hạnh phúc đã trở về trong vòng tay tôi. 
Tôi sẽ ôm thật chặt lấy nguồn hạnh phúc này, 
không bao giờ để cho đi đâu xa mất nữa…
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Điệp để quên nồi cá đang kho trên 
bếp khiến bị cháy khét khói um nhà. 
Bà phải mở hết các cửa cho khói và 
mùi cá cháy thoát ra, làm khổ lỗ 
mũi các ông Tây bà Đầm hàng xóm! 
Trên tường phòng khách đã từ nhiều 
năm có treo bức họa chân dung vị 
vua trẻ đang ngồi, khoảng mười 
sáu, mười bẩy tuổi, mặc hoàng bào. 
Bà Mộng Điệp bảo rằng bức chân 
dung này do một nữ họa sĩ người 
Pháp vẽ. Nhưng không hiểu tại sao 
nó lại bị đem bán ở một chợ trời. 
May mắn có người báo cho bà biết 
nên bà vội tới ngay và cố mua cho 
bằng được bức họa. Kể từ ngày đó 
bức họa vẫn có vị trí trang trọng 
trên bức tường ở phòng khách.

Trở lại với thanh kiếm và chiếc 
bảo ấn. Theo các tài liệu của phe 
Việt Minh, hai bảo vật này đã được 
vua Bảo Đại trao tận tay Trần Huy 
Liệu, trưởng một phái đoàn gồm ba 
người đại diện Hồ Chí Minh mà hai 
người kia là Nguyễn Lương Bằng 
và Cù Huy Cận, trong buổi lễ thoái 
vị tổ chức tại cửa Ngọ môn ngày 
30/8/1945. Hồ Chí Minh ra lệnh 
phải đem gấp về Hà Nội để kịp 
khoe ra trước công chúng vào ngày 
lễ 2/9/1945 của họ. Thế rồi sau đó 
hai bảo vật quốc gia này biến mất, 
không ai nghe hay biết là chúng 
nằm ở đâu, hoặc do cơ quan hay 
nhân vật nào chịu trách nhiệm bảo 
vệ. Mãi tới năm 1952 khi toán công 
binh của quân đội Pháp bất ngờ 
tìm thấy, thì người ta mới hiểu cớ 
sự. Thì ra, đêm 19/12/1946 xảy ra 
cuộc đụng độ lớn giữa quân Pháp 
với quân Việt Minh và lực lượng 
thanh niên sinh viên ở Hà Nội. Vào 
khoảng 20 giờ, nhà máy đèn bị phá, 
điện tắt hết và súng nổ nhiều nơi 
trong thành phố. Trước tình hình 
nguy ngập, Hồ Chí Minh cùng một 
số cơ sở quan trọng của Việt Minh 
phải lén lút rời Hà Nội, chạy lánh 
vào tỉnh lỵ Hà Đông và những vùng 
phụ cận. Và trên đường hoảng loạn 
chạy trốn, chẳng biết ai đã ra lệnh 
đem chôn kiếm và ấn. Hai báu vật 
quốc gia bị bỏ vào trong một cái 
thùng bằng sắt tây, loại có dung tích 
20 lít nguyên thuỷ để đựng dầu hôi 
(người Bắc gọi là dầu lửa), thường 
được dân chúng dùng làm thùng 
gánh nước. Thanh kiến dài nên bị bẻ 
gập đôi. Và thùng sắt tây được bịt 
kín bằng nhựa đường, rồi chôn. Bởi 
vậy mà sau này có những tài liệu 
và một số người nói rằng ấn kiếm 
bị sơn đen. Có tài liệu lại nói rằng 
chúng có màu đen vì rỉ sét! Thực 
ra, hai bảo vật đều làm bằng vàng, 
ngọc, và thép, toàn là những chất 
không thể nào rỉ sét được. Chính bà 
Mộng Điệp bảo rằng chỉ cái thùng 
sắt tây bị mít kín bằng nhựa đường 
mà thôi. Điều này dễ hiểu và hợp 

lý, vì chính cái thùng bằng sắt tây là 
vật dễ rỉ sét nên cần sơn và phủ kín 
bằng nhựa đường (chất nhựa tráng 
mặt đường, màu đen, asphalt). Chứ 
còn hai báu vật không thể rỉ thì 
đâu cần phải sơn đen để chống rỉ 
và ngụy trang. Lý do ngụy trang 
lại càng ngây thơ! Vì khi kẻ nào đó 
tìm thấy cái thùng, tất nhiên họ phải 
phá cái thùng để xem nó chứa cái 
gì bên trong. Thế thì cái thùng đã 
bị phá tất phơi bầy hai báu vật, nên 
còn ngụy trang cách nào được nữa?

Sự kiện thanh kiếm bị bẻ gẫy 
rồi nhét vào cái thùng sắt tây cùng 
cái ấn mà đem chôn, cho thấy những 
người Việt Minh (tức là cộng sản lộ 
mặt sau này) rất xem thường những 
bảo vật mang tính lịch sử và văn 
hoá dân tộc. Khi cần tuyên truyền 
thì họ cố tìm cách chiếm đoạt báu 
vật. Đến khi cần chạy thoát thân thì 
họ bẻ kiếm rồi chôn vùi cùng bảo 
ấn một cách vô trách nhiệm. Cho 
nên chính Nguyễn Đắc Xuân một 
người chuyên tuyên truyền rẻ tiền 
cho chế độ theo kiểu bịt mũi ăn 
phân và khen ngon, cũng đã phải 
viết trên Tạp Chí Sông Hương ngày 
4/3/2010 trong bài “Cặp ấn kiếm 
triều Nguyễn — Kết thúc chặng 
đường bị lãng quên” như sau:

“…từ đấy toàn dân Việt Nam 
đinh ninh quốc ấn và quốc kiếm 
đã được những người có trách 
nhiệm (người viết gạch dưới) gìn 
giữ như những món quốc bảo của 
dân tộc.”

Vậy ai là người có trách nhiệm? 
Thì đó chính là người đã ra lệnh cho 
Trần Huy Liệu vào Huế lấy ấn kiếm 
của vua Bảo Đại, và cũng chính 
người đó có ra lệnh thì kẻ khác mới 
dám bẻ gẫy thanh bảo kiếm chứ?

Theo bà Mộng Điệp, khi tìm 
thấy cái thùng chứa báu vật, người 
Pháp thông cáo tìm người thân cận 
với ông Bảo Đại để trao trả. Vì 
ông Bảo Đại cùng mẹ con bà Nam 
Phương đều ở cả bên Pháp, nên tại 
Việt Nam chỉ còn có bà Mộng Điệp. 
Do đó họ trao cho bà trong một buổi 
lễ tổ chức ở Đà Lạt. Bà Mộng Điệp 
thì có nhìn thấy ấn và kiếm bao giờ 
đâu, nên phải mời bà cụ Từ Cung 
từ Huế lên Đà Lạt để chứng kiến. 
Sau đó bà sai người tìm thợ hàn 
thật giỏi để hàn lại thanh kiếm, rồi 
mài dũa chỗ hàn làm cho bóng mịn 
như mới. Kiếm và ấn được trao trả 
cho bà từ năm 1952, nhưng tới năm 
1953 khi tình hình chiến sự quá rối 
ren nên Quốc Trưởng Bảo Đại ở lỳ 
bên Pháp không đặt chân về Việt 
Nam. Ông bảo bà Mộng Điệp mang 
sang Pháp cho ông ấn kiếm và một 
số đồ cổ quí giá. Trong chuyến đi 
này, bà đem theo cả hai người con 
là Bùi Huy Hưng 9 tuổi, và Phương 
Thảo 7 tuổi.

Trong căn phòng khách nơi 
trên tường có bức họa chân dung 
nhà vua đang nhìn xuống, bà Mộng 
Điệp kể tiếp về cuộc sống của cựu 
hoàng ở Pháp. Lúc đầu khi chưa 
bị truất phế và vẫn được Bẩy Viễn 
(tức Lê Văn Viễn, tướng cưóp khét 
tiếng, làm chủ các sòng bạc Đại Thế 
Giới, Kim Chung và khu mại dâm 
Bình Khang ở Chợ Lớn, được Bảo 
Đại phong thiếu tướng, cho chỉ huy 
công an cảnh sát Saigon-Chợ Lớn) 
cung phụng tiền bạc mỗi ngày rủng 
rỉnh, nên ông sống rất phong lưu, 
xài tiền như rác. Ông có du thuyền, 
máy bay, và lâu đài ở miền Nam 
nước Pháp. Nhưng sau khi bị truất 
phế, Bẩy Viễn bỏ chạy sang Pháp 
thì ông không còn nguồn cung cấp 
tài chính nữa. Thấm thoát tất cả đều 
mất hết. Rồi ông bắt đầu cuộc sống 
vô định, gần như bệ rạc. Bà Nam 
Phương và đàn con từ lâu đã không 
thèm ngó ngàng tới ông, coi như đồ 
bỏ đi. Hồi đầu bà Mộng Điệp còn 
cho người theo dõi, nhưng ông tỏ ý 
bất bình, nên dần dà cũng thôi. Chỉ 
khi nào có chuyện gì khiến cảnh 
sát Pháp phải tìm người thân của 
ông để liên lạc, thì lúc đó bà mới 
biết. Ví dụ có lần ông sống với một 
cố gái ăn sương ở khu đèn đỏ gần 
Moulin Rouge, nơi giải trí nổi tiếng 
thế giới ở Paris. Buổi tối, cô đầm 
này đi ra đường đón khách, còn ông 
Bảo Đại đang lên cơn sốt nằm một 
mình trong căn phòng tồi tàn. Bất 
ngờ gendarme (tức cảnh sát) Pháp 
xông vào khám phòng. Họ bắt được 
ma tuý dấu dưới nệm. Ông bị còng 
tay. Rồi ông khai ra là cựu hoàng 
của Việt Nam. Đám cảnh sát phải 
gọi về Tổng hành dinh báo cáo. Tại 
đây cấp thẩm quyền xác nhận có 
một cựu hoàng đế của Việt Nam tên 
là Bảo Đại thật, và ra lệnh ém nhẹm 
vụ này đi, để giới truyền thông khỏi 
làm rùm beng lên, chẳng đẹp gì cho 
người Việt Nam. Rồi họ báo cho bà 

Mộng Điệp để cho người đến lãnh 
ông về.

Ông tiếp tục sống bệ rạc như 
vậy khoảng chục năm cho tới khi ở 
với Monique Baudot, người sau này 
chính thức thành vợ ông. Người phụ 
nữ này nguyên quán vùng Lorraine, 
sát biên giời Đức (nên có một số 
người tưởng là người Đức), trẻ hơn 
ông Bảo Đại tới 30 tuổi (sinh năm 
1946). Monique Baudot là người 
rất tầm thường, ham danh và lý tài. 
Sở dĩ cô gặp ông Bảo Đại là vì có 
thời ông Bảo Đại đang sống lêu bêu 
thì được một mạnh thường quân 
thuê cho một căn chung cư trong 
một cao ốc trên đường Fresnel 
Quận 16 để ở. Và cô Monique 
(tên Anh là Monica) đang làm bồi 
phòng tại đó. Có lần ông bị bệnh. 
Monique nghe nói ông là một cựu 
hoàng đế của Việt Nam, nên tận tụy 
săn sóc và lấy lòng ông. Vốn đang 
sống cô đơn nay có người quan tâm 
và chăm nom nên cựu hoàng cảm 
động. Rồi hai người ở với nhau 
nhưng cũng chưa chính thức về mặt 
pháp lý. Tuy vậy Monique kiểm 
soát cựu hoàng rất khắt khe và đi 
đâu cũng khoe mình là “Princesse 
Vĩnh Thụy”!

Sự tầm thường và tham lam của 
Monique khiến cho những người 
Việt Nam nào có dịp tiếp xúc với 
bà cũng phải nhăn mặt. Một buổi 
tối, cựu hoàng gọi điện thoại cho 
bà Lan Phương chủ nhà hàng Đào 
Viên:

– Tôi thèm nem rán 
(chả giò) quá. “Mệ” có thể 
đem cho tôi một ít không?” 
– Thưa Ngài, tôi sẽ đem tới ngay để 
Ngài xơi ạ.

Rồi bà Đào Viên sai nhân viên 
chiên ngay một khay chả giò, đóng 
cửa nhà hàng sớm, rồi lái xe đem 
tới … dâng Ngài ngự. Nhưng bà 
Monique đón lấy khay chả giò, lạnh 
lùng bảo:

– Tôi đã làm trứng chiên cho 
ông ấy rồi. Tối nay phải ăn trứng 
đã. Chả giò để đến mai!

Một lần cụ Hoàng Bá Vinh mời 
cựu hoàng đi ăn nhà hàng (cụ Vinh 
ngày trước rất thân với nhà Ngô, 
đã từng giúp ông Diệm rất nhiều 
khi ông còn long đong). Monique 
thấy bà Vinh mang cái ví đầm thuộc 
loại sang và đắt tiền, ngồi ăn mà cứ 
ngó lom lom ra vẻ thèm thuồng. Bà 
Vinh hỏi:

– Bà có thích cái ví này không?
Dĩ nhiên Monique thích quá! 

Hôm sau bà Vinh đi mua cho mụ 
một cái ví tương tự. Monique hớn 
hở như đứa trẻ được gói kẹo.

Vẫn cụ Hoàng Bá Vinh kể 
rằng trong một lần họp mặt có 
mấy người, trong đó có cựu tướng 
Trần Văn Đôn. Khi có một cuộc 
tranh luận nhỏ với vài người, mụ 
Monique văng ra một câu thật tục 
tĩu không biết đã học được ở đâu:

– Vous êtes tous des bú c… 
(Các anh toàn là đồ “bú c…”)

Tướng Đôn đã xáng cho mụ 
một bạt tai, ngay trước mặt ông Bảo 
Đại.

Tuy ăn ở với Monique từ năm 

1971 nhưng mãi tới 1982 cựu hoàng 
mới chịu làm hôn thú, vì bị mụ dồn 
ép quá. Việc này khiến Bảo Long 
giận lắm. Và cựu hoàng cũng xin 
rửa tội để theo đạo Công giáo, tuy 
rằng từ xưa ông vẫn giữ đạo Phật, 
vì luật nhà Nguyễn qui định nhà 
vua phải giữ đạo Phật của tổ tiên.

Cặp ấn kiếm bà Mộng Điệp 
đem sang năm 1953 do cựu hoàng 
hậu Nam Phương giữ. Sau khi 
bà qua đời năm 1963 thì chuyển 
qua Bảo Long giữ. Đến khi cựu 
hoàng viết cuốn hồi ký Le Dragon 
d’Annam” (Con Rồng An-nam) 
năm 1982, muốn mượn cái ấn để 
đóng vào cuối mỗi chương cho 
cuốn sách thêm trang trọng. Nhưng 
Bảo Long không cho mượn. Thế là 
cha con càng xung khắc, đối xử với 
nhau chẳng còn chút tình nghĩa gì 
nữa. Rồi cựu hoàng kiện Bảo Long 
để đòi lấy lại ấn kiếm. Kết quả toà án 
Pháp xử cựu hoàng được giữ cái ấn, 
còn Bảo Long giữ thanh kiếm. Thật 
là một mối sỉ nhục! Và điều chua 
sót là khi cựu hoàng qua đời, cái ấn 
bằng vàng nặng suýt soát 13kg (bà 
Mộng Điệp xác nhận chính tay bà 
cân) đương nhiên thuộc về quyền 
sở hữu của bà Monique.

Những năm cuối đời, số phận 
của vị hoàng đế cuối cùng triều 
Nguyễn cũng long đong như số 
phận hai bảo vật tượng trưng cho uy 
quyền của ông là cặp ấn kiếm, để 
cuối cùng đều kết thúc trong ê chề.

Cuộc sống của cựu hoàng kể 
từ sau khi bị truất phế, có lẽ chỉ có 
bà Mộng Điệp là biết khá rõ. Bà 
cũng thỉnh thoảng kể lại, nhưng 
phần nhiều chỉ là những khúc ngắn 
gặp khi bà vui chuyện. Chỉ ai có cơ 
duyên lắm mới được bà kể tường 
tận đầu đuôi. Tuy nhiên, cũng có 
khi bà tỏ ra hối hận và bực mình vì 
người ta đem chuyện kể lại mà bóp 
méo sự thật. Một lần bà tỏ ra bất 
bình mà nói:

“Cái thằng Nguyễn Đắc Xuân 
nó xin tôi kể. Nhưng khi viết lại, nó 
viết sai nhiều lắm!”

Điều này không lạ! Bởi vì 
người được gọi là “nhà nghiên cứu” 
này có thói quen sử dụng lối viết 
của một cán bộ tuyên truyền hạ cấp 
để bịa đặt bóp méo sự thật và lịch sử 
một cách trắng trợn, không hề quan 
tâm đến liêm sỉ và tự trọng. Ông ta 
thường dùng lối viết mập mờ như 
“nghe nói… nghe kể …” để người 
đọc muốn hiểu sao thì hiểu. Ví dụ: 
khi tả lại chuyến đi thăm dinh Gia 
Long là nơi ở của TT Ngô Đình 
Diệm và gia đình ông Ngô Đình 
Nhu, Nguyễn Đắc Xuân hạ bút:

“ … khi được vào tham quan, 
chúng tôi đến ngay phòng ngủ của 
bà Lệ Xuân phía gần đường Pasteur. 
Cái phòng này bị dân chúng phá 
tanh banh. Các sĩ quan chỉ cho 
chúng tôi hệ thống kính soi được 
lắp kín bốn mặt tường và họ giải 
thích rằng bà Lệ Xuân lắp hệ thống 
kính như thế để mọi hoạt động thân 
thể riêng tư của bà trong phòng này 
bà có thể ngắm được từ nhiều phía. 
Và người ta cũng hướng dẫn chúng 
tôi rằng phòng riêng của Tổng 
thống Diệm gần phòng riêng của cô 
em dâu. Ông Ngô Đình Nhu muốn 
vào phòng riêng của vợ phải đi qua 
phòng của anh trai ông. Không rõ 
thực hư như thế nào, cho đến bây 
giờ, tôi vẫn chưa hiểu có đúng như 
thế không và tại sao như vậy?”

(Nguyễn Văn Lục, Hai Mươi 
Năm Miền Nam 1955 – 1975, tr. 
148.)

Nguyễn Đắc Xuân nhận xét về 
bà Mộng Điệp:

“Đó là một con người trọng đạo 
nghĩa nhưng rất thẳng tính, dám nói 
thẳng nói thật.”

Vâng, quả thật bà Mộng Điệp 
rất thẳng tính và dám nói thẳng nói 
thật, cho nên bà mới than:

“Cái thằng Nguyễn Đắc Xuân 
nó xin tôi kể. Nhưng khi viết lại, nó 
viết sai nhiều lắm!”

Ghi lại nhân dịp sinh nhật bà 
Mộng Điệp 22/6 và húy nhật 26/6
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“Creating Beautiful Smiles”
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• Làm răng giả
• Khám răng cho trẻ em
• Tẩy răng cho trắng
• Nha khoa thẩm mỹ
• Nha khoa tổng quát
• Giải phẩu Nha khoa
• Trị các bệnh nướu răng
• Trồng răng (Implant)
• Niềng răng (Braces) người lớn và trẻ em
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75 Höôùng daãn: Töø ñòa ñieåm cuõ queïo phaûi 
Jupiter Rd., chaïy thaúng gaëp Renner Rd. 
queïp traùi. Chaïy qua gaàm caàu xa loä 75 
gaëp Custer Pkwy. queïo phaûi, tôùi 
W. President George Bush Hwy 
queïo phaûi (khoâng vaøo xa loä)

Mon - Fri: 9am to 4pm
Sat: 9am to 1pm

MASSAGE CHAIR
iROBOTICS 7

the world #1
medical massage chair

(7th Generation)


