
Plano, TX.- Chúa Nhật 
ngày 10 tháng 2 năm 2019 
Hội Đồng Hương Tam Kỳ 
đã tổ chức Mừng Xuân Kỷ 

Hợi tại nhà hàng Zander’s 
House. Năm nay là năm thứ 
hai chính thức Hội Đồng 
Hương Tam Kỳ tổ chức họp 

mặt đầu năm. Những năm 
trước tuy không chính thức ở 
bên ngoài nhưng đã có họp 
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Arlington, TX.- Ủy Ban 
Bảo Tồn Tượng Đài Chiến 
Sĩ Việt Mỹ đã quyết định 
thay đổi vào giờ chót ngày 
Lễ Thượng Kỳ vì ảnh hưởng 
thời tiết; xác suất mưa khá 
cao vào Chủ Nhật ngày 10 

tháng 02 năm 2019 theo như 
đã thông báo trước đây và 
chọn ngày Thứ Bảy, trước 
một ngày với sự tin tưởng 
cơ hội mưa ít hơn để buổi 
lễ được trọn vẹn trong ngày 
đầu năm mới. Nhưng rất tiếc 

“không cầu mưa nhưng mưa 
vẫn tới” làm cho gần một 
trăm người “thổn thức đội 
mưa” chào quốc kỳ, hình ảnh 
thật cảm động trước Tượng 
Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thành 
phố Arlington.

“Đã tới phải đứng chào 
lá quốc kỳ thân yêu, linh 
hồn của những tử sĩ vị quốc 
vong thân”. Đó là lời nói 
của ông cựu Chủ Tịch Cộng 
Đồng Người Việt Quốc Gia 
Dallas Phạm Quang Hậu, 

người đang mang một cơn 
bệnh nan y được ái nữ đưa 
từ Dallas chống gậy đứng 
cùng vợ đội mưa tham dự 
lễ thượng kỳ đầu năm. Với 
ông không có nơi nào địa thế 
linh thiêng hơn tại Tượng 

Đài Việt Mỹ. Lá cờ biểu hiện 
sự mầu nhiệm gần gũi giữa 
người sống và người đã nằm 
xuống. Như ý nguyện của 
ông Nguyễn Cúc đã ao ước 
được dự lễ thượng kỳ lần 

LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ

Vào thời khắc thiêng 
liêng giao thừa, chào năm cũ 
qua đi, đón năm mới đang 
đến, người ta như chạm 
được vào hơi thở của mùa 
xuân; qua mùi hương trầm 

từ bên trong chánh điện, 
từ bảo tháp, từ các tượng 
Phật chung quanh. Những 
ánh mắt thành kính của của 
người già, và gương mặt nô 
nức đón xuân của người trẻ 

thể hiện không khí của mùa 
Xuân.

Năm nay, Chùa Đạo 
Quang cử hành lễ Giao thừa 
sớm hơn mọi năm. Mười giờ 

GIAO THỪA CHÙA ĐẠO QUANG HỘI ĐỒNG HƯƠNG TAM KỲ 
TỔ CHỨC MỪNG XUÂN KỶ HỢI

GIẢI TÚC CẦU DALLAS 2019
VIET RADIO DALLAS 

1480 đã chính thức phát sóng 
ngày 30 Giao Thừa năm Kỷ 
Hợi… Nhiều thính giả đã bắt 
đầu làm quen với làn sóng 
mới. Một món ăn tinh thần 
mới!

Với chủ trương đồng hành 
cùng thính giả trong các 
chương trình đang thực hiện 
và sẽ thực hiện để cùng đồng 
cảm về những suy nghĩ, thao 
thức về cuộc sống, cộng đồng 
và quê hương. Chúng tôi quan 
niệm rằng tôn giáo, cộng đồng 
và hội đoàn là hậu phương 
đem lại sự đoàn kết thương 
yêu và gìn giữ nếp sống dân 
tộc. Những hoạt động, sinh 
hoạt hay tổ chức của tôn 
giáo, cộng đồng, hội đoàn 

đều được phổ biến miễn phí 
dưới mọi hình thức. Chúng tôi 
không nhận lệ phí bất cứ nào 
từ thông báo, thư mời của quý 
vị yêu cầu chúng tôi phổ biến.

Chúng tôi cũng sẽ dành 
thời lượng phát thanh chương 
trình Cộng Đồng, Hội Đoàn, 
Hội Ái Hữu Đồng Hương để 
làm nhịp cầu tạo sự thông 
cảm và hiểu biết. Chúng tôi 
mong mỏi được sự góp ý của 
quý thính giả đồng hương để 
sự phục vụ của chúng tôi hữu 
hiệu hơn. Chúng tôi cũng xin 
đón nhận sự ủng hộ của quý 
cơ sở thương mại, văn phòng 
các dịch vụ chuyên môn qua 
hình thức quảng cáo. Giá cả 
rất hợp lý! Nếu quý vị cùng đi 
với chúng tôi bao gồm VIETV 

Dallas 55.5, VIET Radio 
1480AM và Báo Người Việt 
Dallas sẽ được giảm 15% 
theo giá biểu chung, hoặc có 
thể quảng cáo 2 trong ba bộ 
phận này đều có giá đặc biệt.

Các bạn trẻ yêu nghề 
truyền hình, truyền thanh xin 
liên lạc với chúng tôi để thực 
hiện những điều mơ ước của 
mình. Chúng ta sẽ làm việc 
như một gia đình cùng xây 
dựng, thăng tiến trong tinh 
thần phục vụ đồng hương.

Các bạn có thể liên lạc 
về đài như theo thông báo 
“Tuyển nhân viên” hoặc liên 
lạc số điện thoại (469) 878-
9969

Xin trân trọng và cám ơn
THÁI HÓA LỘC

Mưa rơi trên áo - trên tóc - trên vai người tham dự 
lễ cháo cờ đầu năm tại Tượng Đài Việt-Mỹ

Bàn thờ tổ quốc đèn không thắp sáng
và hương nhang không tỏa ra

Bác sĩ Đàng Thiện Hưng thắp hương
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Nhận được tin 

Cụ ông GIUSE NGUYỄN ĐỨC GIỎI 
Sinh ngày 25 tháng 05, 1931 tại Thanh Hóa, Việt Nam 

Vừa tạ thế ngày 6 tháng 2, 2019 tại Houston, Texas 
Hưởng thọ 87 tuổi

▪ Buổi cầu nguyện và thăm viếng vào Thứ Năm và Thứ Sáu ngày 14 và 15 tháng 2 từ 03 pm giờ đến 8 pm
▪ Thánh lễ vào Thứ Bảy ngày 16 tháng 2 lúc 10g30 sáng 

tại nhà thờ St Peter Vietnamese Catholic Church (Nhà thờ Thánh Phêrô Dallas),
10123 Garland Rd., Dallas Texas 75218

Chúng tôi thành thật chia sẻ nỗi mất mát người thân này đến với tang quyến, 
Đặc biệt anh chị Dziễm Nguyễn và Nga Nguyễn. 

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cho Linh Hồn cụ ông Giuse
Mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn này. 

Vợ chồng Trần Lộc và Thủy
Mike Wilfong

Và toàn thể ban giám đốc cùng nhân viên của nhà quàn/nghĩa trang Restland - Dallas
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Ngày linh mục Augustinô Nguyễn Huy Tưởng kỷ niệm 25 thụ phong linh mục được tổ chức tại Hội trường nhà thờ Good Shepherd thành phố Garland tiểu bang Texas ngày 11 tháng 11 năm 
1995 và cũng trong ngày này Thầy Phó Tế Đa Minh Đinh Minh Hải được truyền chức linh mục tại Thánh đường Dòng Chúa Cứu Thế  Mỹ Holy Ghost Church thành phố Houston, tiểu bang Texas…

Linh mục Nguyễn Huy Tưởng có duyên với linh mục Đinh Minh Hải và đã gặp nhau tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha Tưởng là người đã từng lo lắng và chăm sóc không chỉ riêng linh 
mục Trịnh Đức Hòa như trong bài tiễn biệt ở Giáo xứ Thánh Phêrô trước ngày cử hành Thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Những tình cảm ân cần dành cho các Thầy Dòng Chúa 
Cứu Thế trong đó có linh mục Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hiện tại là linh mục Nguyễn Phi Long và nhiều chủng sinh đã trở thành linh mục hôm nay. Ngài đã lo từng gói mì, chai nước mắm, 
miếng thịt bò mà trước đây tôi đã nhắc tới. Trong thời gian lúc bấy giờ có nhiều Thầy đang học ở chủng viện, ăn uống không được đầy đủ nhưng cũng chính trong thời gian này nhiều gia đình H.O 
đến định cư. Câu chuyện “miếng thịt bò” mà ông Tân phục vụ trong nhà thờ cho một gia đình H.O. đã bị Cha Tưởng “lấy lại” từ một gia đình H.O đem cho mấy Thầy Dòng Chúa Cứu Thế ăn đủ sức 
để học. Câu chuyện ấy đem đến nỗi buồn hôm nay, ngày Cha Tưởng nằm xuống không thấy một linh mục nào của Dòng Cứu Thế gởi một lời chia buồn đến gia đình người quá cố! Uống nước nhớ 
nguồn – Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, truyền thống văn hóa của người Việt Nam không còn nữa… Chúng tôi ghi lại hai bài viết sau đây về ngày Ngân Khánh kỷ niệm 25 linh mục của Cha Augustinô 
Nguyễn Huy Tưởng và ngày truyền chức của Cha Đa Minh Đinh Hải như một sự trùng hợp đặc biệt, một sự sắp đặt của Bề Trên khởi nguồn một bi kịch tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…
                  ● THÁI HÓA LỘC

Được tin

Cụ ông PhanXiCô 

PHẠM VĂN ĐẠO 
Sinh ngày 5 tháng 5, 1933 Tại Ninh Bình, Việt Nam 

Vừa được Chúa gọi về ngày 8 tháng 2, 2019
tại Richardson, Texas 

Hưởng thọ 86 tuổi 

Lễ thăm viếng và cầu nguyện được tổ chức tại
nhà quàn Sparkman Funeral Home, 
1029 S. Greenville Ave, Richardson

vào Thứ Năm và Thứ Sáu (14 và 15 tháng 2) 

Sau thánh lễ an táng tại 
Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào 8am Thứ Bảy, 

Thi hài sẽ được mang về an táng tại nghĩa trang Restland

Xin được chia sẻ niềm bùi ngùi, thương nhớ, trước giờ chia tay
của Bà quả phụ Phạm Văn Đạo cùng tang quyến. 

Đặc biệt là các ông Phạm Hoàng Nghị, Phạm Thụy Điển
và chị Phạm Thị Hồng Loan 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ 
đón nhận linh hồn PhanXiCô 

về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê Trời. 

Ông Trần Lộc cùng toàn thể ban điều hành
nghĩa trang / nhà quàn Restland

Nhận được tin buồn

Cụ Bà LÊ QUANG SINH 
Nhũ danh MARIA TRƯƠNG THỊ VÀNG 

Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1928 tại Đức Hòa – Long An- Việt Nam 
Đã mệnh chung lúc 6 giờ 13 phút chiều

ngày 12 tháng 02 năm 2019 
Tại Garland, TX 

Hưởng Thượng Thọ 91 tuổi 

Linh cữu được quàn tại Restland Funeral Home, 
13005 S. Greenville Ave., Dallas, TX 75243.

- Lễ Phát Tang vào ngày Thứ Sáu, 15 tháng 02 năm 2019
lúc 10 giờ sáng, sau đó là chương trình Cầu nguyện và thăm viếng 

từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. 

- Thánh Lễ An Táng vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 02
lúc 10 giờ sáng tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 

Nghi thức hỏa táng sẽ cử hành sau và an nghỉ tại 
Nhà Bình An GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Chúng tôi xin thành kính chia buồn trước sự ra đi của
cụ bà Maria với cụ ông Như Hoa Lê Quang Sinh

và chị Jemie Thu Trang Lê. 

Xin Chúa sớm đưa Linh hồn cụ bà Maria vào chốn trường sinh
và ủi an tang quyến vượt qua nỗi đau mất mát người thân này 

Vợ chồng Trần Lộc - Thu Thủy cùng các anh chị em
trong Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại

● Thiên Bình
Lời mở xin được xác định ngay 

rằng đây là một đề tài “thời sự” rất 
cần nêu lên trong sinh hoạt cộng 
đoàn Dân Chúa. Nhưng nó lại đề 
cập đến nhiều khía cạnh quan trọng 
như Tín Lý, Luân Lý, Giáo luật rất 
cần viện dẫn nhiều tác phẩm và văn 
kiện trong Giáo Hội. Cũng phải 
trích nhiều ý kiến của các Thánh, 
Giáo phụ và trưng ra nhiều sự kiện 
xảy ra đây đó…

Nếu vậy, bài viết sẽ quá dài, 
không thích hợp cho tập báo. 
Thành ra, đành phải mời quý bạn 
đọc tự tìm, đọc thêm số tài liệu 
liên quan có sẵn trong “Cẩm nang 
Giáo luật thực dụng” (theo Bộ Luật 
1983 Codex Juris Canonici) của 
linh mục Bùi Đức Tiến (ấn hành 
18-8-1991) mời xem phần III và 
phần IV (trang 23-41) và xem 
Chương IV Tập II về Các Cha Sở 
(từ trang 100 đến 114) mời xem 
cuốn giáo lý mới áp dụng cho toàn 
Giáo Hội. Cách riêng mời xem Văn 

kiện Cộng Đồng Vatican II: Sắc 
lệnh về chức vụ và đời sống các 
linh mục (Presbyterorum Ordinis) 
và Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo dân 
(Apostolicam Actuositatem). Hai 
Sắc lệnh trên có trong  “Thánh 
Cộng Đồng Chung Vatican II do 
Giáo Hoàng Học Viện PioX Đà Lạt 
Việt Nam phát hành  tháng 10 năm 
1980. Cũng rất nên đọc tác phẩm 
“Tìm hiểu ơn Thiên Triệu” của Cha 
Nguyễn Tri  n O.P. nữa. Những tác 
phẩm trên giúp chúng ta hiểu rõ về 
linh mục, giúp chúng ta, giáo dân, 
biết phải đối xử sao với các Ngài.

Bài này “xin khoanh lại” trong 
chủ đề “Bênh Hay Chống”. Trước 
khi trả lời câu hỏi trên, thiết tưởng 
cần phải đặt thêm mấy câu hỏi khác 
giúp chúng ta phân giải. Đó là “Ai 
bênh hoặc chống?” “Bênh hoặc 
chống ai?”, “Bênh cái gì, chống cái 
nào?, “Bêng hay chống thế nào?”

“Ai bênh hoặc chống?:
“Ai” đây là “Tín Hữu”  không 

nói đến “Ai: là một người ngoài 

Kitô giáo nhất là người có sẵn  chủ 
trương nghịch cùng Hội Thánh, 
hoặc vô thần.. “Tín Hữu bao gồm 
tất cả những người đã lãnh nhận 
Bí tích Rửa tội. Do đó, tất cả các 
giáo sĩ, giáo dân đều là những tín 
hữu, những người tin theo Chúa 
Kitô (Christifidelis).”, “… được kết 
thành Dân Chúa và do đó, họ tham 
dự theo từng cách thế riêng vào 
chức vụ Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương 
giả của Đức Kitô…” Sách cẩm 
nang G.L. đã dẫn, trang 29. Đọc 
thêm Can.204 và Hiến Chế “Ánh 
Sáng Muôn Dân – lumen Gentium 
14”). Ta nhớ: Giáo phụ Tertulien đã 
viết gọn (từ thế kỷ III) “Giáo dân 
là Kitô khác – Christianus – Alter 
Christus”.

Bênh hoặc chống “Ai”:
“Ai” đây là linh mục là thừa 

tác viên được trao chức Thánh để 
có quyền tế lễ và tha tội (Lumen 
Gentium số 28) , là cộng tác viên 
của Giám mục (như Kinh Tiền Tụng 
lễ phong chức linh mục), linh mục 

được tham dự vào quyền bính mà 
chính Chúa Kitô đã dùng để kiến 
tạo thánh hóa và cai quản TH N 
THỂ NGƯỜI…, được Chúa Thánh 
Thần xức dầu. Như thế, các Ngài 
nên giống Chúa Kitô. Linh mục đến 
nỗi có quyền thay mặt Chúa Kitô là 
ĐẦU và hành động “xem Lumen 
Gentium số 10 và “Sắc lệnh về linh 
mục, Chương I). Ta cũng  cần suy 
gẫm tiếp mấy lời trong Sắc lệnh đã 
dẫn.”… linh mục được tuyển chọn 
ngay giữa dân Chúa, nhưng không 
phải để tách biệt khỏi dân ấy hoặc 
khỏi bất cứ một người nào, mà để 
hoàn toàn tận hiến làm công việc 
của Chúa đã chọn họ làm…, là 
người ban phát một đời sống  khác 
đời sống thế tục… không thể phục 
vụ… nếu lại sống sa cuộc sống và 
hoàn cảnh của con người. (Đức Cố 
Giáo Hoàng Phaolô VI – qua thông 
điệp Ecclesiam Swam – 1964 đã 
viết rằng Giáo hội không chống thế 
gian, nhưng là kết hợp với thế gian.) 
Cũng có một câu định nghĩa rất thời 

danh: “Linh mục là Chúa Kitô thứ 
II  - Sacerdos –alter Christus.” Đức 
Cố Giám Mục Paulô Bình đã nhiều 
lần khuyên các linh mục phải “Vẽ 
lại khuôn mặt Chúa Kitô nơi chính 
mình”. Cha Đinh Cao Huấn (giảng 
1986) rằng: “linh mục là loại người 
không giống ai giữa thế gian, từ 
thiên chức, đời sống và cả cái áo 
dòng đen… nên dễ được thương và 
cũng dễ bị chống! Nhất là ta hãy 
suy lời Cha Thánh Joan Vinanney 
– bổn mạng của các cha sở - nói về 
vai trò và khả năng siêu phàm của 
linh mục…” nếu Chúa định chúc 
dữ cho một họ Đạo nào thì Ngài 
chỉ cần gửi tới đó một Linh Mục 
khô khan (!) Lần kia, một vị Giám 
mục xin Cha Thánh góp ý phải làm 
thế nào để phục hồi đạo đức của địa 
phận Ngài, thì cha sở xứ ARS nói 
gọn một câu: “Xin Đức Cha cho 
một linh mục có ĐỨC TIN (1)” Ôi! 
Một linh mục khô khan (có thể) làm 
cả họ đạo mất linh hồn! Một linh 
mục có ĐỨC TIN đã đủ để chấn 
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hưng lòng đạo đức cả giáo phận !!!) Cũng 
có một câu có ý nghĩa như sau: “Linh mục 
thánh thì giáo dân đạo đức, linh mục đạo đức 
thì giáo dân tốt, linh mục tốt thì giáo dân bình 
thường, một linh mục bình thường thì họ đạo 
suy!” Chính vì thế mà Cộng Đồng dạy đại ý  
rằng: Linh mục nên giảng điều mình tin, nhất 
là phải sống như điều mình giảng! (câu này 
tôi trích dẫn từ bài giảng của một cha phó cũ 
của xứ đạo tôi tại Gia Định, Việt Nam năm 
1991). Tôi còn nhớ và xin tặng quý bạn đọc 
một định nghĩa của cố Hồng Y Agagianian 
Bộ Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo nói tại 
nhà khách phi trường  Tân Sơn Nhất năm 
1959: “Linh mục là bị ăn – Prêtre, c’est un 
home mange (ngài không những trao ban 
Thánh Thể Chúa Jêsu cho ta, nhưng chính 
là còn phải thành một thứ lương thực nuôi 
dưỡng tín hữu!)

Linh mục đáng mến thương, đáng bênh 
chừng nào! Nhưng cũng bị chống không ít! 
Từ mọi phía. Vì “Thập mục sở thị, thập hữu- 
Mười mắt cùng nhìn vào!”. (Mời đọc  bài 
“làm dâu trăm họ” của Nguyễn Đình Trưởng 
trong Người Việt Dallas thứ năm ngày 5 tháng 

11 năm 1998 và đã đăng lại trong loạt bài 
“Linh mục Nguyễn Huy Tưởng trong cuộc 
đời trần thế”. “ Vì tôi là linh mục “, bài hát đó 
làm cho cha nào xúc động không? Đọc “Tóc 
mây” của Lệ Hằng, độc giả thương hay coi 
nhẹ cha Duy (của cô Kim nào đó) Quý vị có 
đọc cuốn Bão Biển phát hành VNCS không? 
Hay là quý vị nghĩ sao về cuộc đời của linh 
mục Ralph (sau thành Hồng Y) trong phim 
“Những con chim ẩn mình chờ chết”. Chính 
kẻ viết này vì sợ chức linh mục quá mà nhất 
quyết xin hoàn tục!(câu trả lời duy nhất với 
cha Đốc D.C.V là: “Con thấy sao mà chỉ có 
mỗi mình cha sở xứ ARS được phong thánh 
thôi vậy? Con xin về, làm một giáo dân tốt 
hơn là một linh mục không đủ thánh thiện!’

Ấy đấy, chức linh mục cao trọng muôn 
trùng! Ngài được truyền phép Mình Máu 
Thánh Chúa Kitô (mà Mẹ Maria cũng không 
được trao quyền!) Viết về linh mục không 
bao giờ đủ được – numquam satis! Cho nên 
, chỉ xin “khoanh lại” nơi hai chữ  Bênh và 
Chống.

(Tiếp kỳ tới)

     

Được tin buồn
 

CỤ GIUSE NGUYỄN ĐỨC GIỎI 
Vừa từ trần, chúng tôi, những người bạn thân hữu với Cụ Giuse vô cùng thương tiếc về sự ra đi của cụ.

Xin chân thành phân ưu cùng CỤ BÀ VÀ QUÝ TANG QUYẾN
Nguyện xin lòng nhân từ và thương xót của Chúa sớm đưa Linh Hồn GIUSE về hưởng NHAN THÁNH NGƯỜI

ĐỒNG PHÂN ƯU:

HỘI VAMAS MỪNG XUÂN KỶ HỢI - 2019

Để toàn thể Hội Viên và Quý vị Thiện Nguyện có dịp họp mặt vui 
chơi Ngày Xuân, Ban Điều Hành Hội sẽ tổ chức: ĐẠI HỘI MỪNG 
XU N KỶ HỢI - 2019

Địa Điểm: Hội Trường VAMAS (VAMAS CENTER)
2300 W. Walnut Street
Garland, TX. 75042
Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Chúa Nhật, 
ngày 17 tháng 2 năm 2019
Chương trình mừng Xuân gồm có: Tiệc liên hoan (ăn trưa); 

chương trình văn nghệ giúp vui chủ đề Xuân Quê Hương với những 
nhạc phẩm đơn ca, hợp ca và vũ điệu Xuân Dân tộc Việt Nam, các 
màn vũ vui, nhộn nhịp…

Ban Điều Hành Hội VAMAS:
Xin kính mời toàn thể hội viên VAMAS (và phu nhân hoặc phu 

quân) về dự ĐẠI HỘI MỪNG XU N KỶ HỢI
Kính chúc quý vị một Mùa Xuân KỶ HỢI An Khang, Thịnh 

Vượng.
Ban Điều Hành Hội VAMAS.

Hệ thống VIETV 55.5
& VIETV RADIO 1480AM

Cần tuyển vị trí:
▪ Sales cho VIET RADIO 1480Am

   và VIETV Dallas 55.5
▪ Radio Host cho VIET RADIO 1480AM 
▪ News Anchor cho VIETV Dallas 55.5

Điều kiện:
▪ Ngoại hình dễ nhìn

▪ Thành thạo Anh Việt
▪ Đọc, nói lưu loát

Vui lòng gửi resume đến email:
yvonne.nguyen@vietv.com

hoặc gọi điện thoại; 214.300.2000
hoặc trực tiếp đến 

Đài truyền hình VIETV 55.5 
Địa chỉ: 

1301 E. Arapaho Rd Ste 203, 
Richardson, TX 75081

ÔB VŨ ĐÌNH THẬP ▪ ÔB VŨ ĐÌNH TÍNH ▪ ÔB NGUYỄN VĂN GIẢN
ÔB NGUYỄN VĂN GIAO ▪ ÔB NGUYỄN VĂN TÍN ▪ ÔB TRẦN XUÂN CA
ÔB LÊ VĂN NAM ▪ ÔB HOÀNG PHÚC THÀNH ▪ ÔB HOÀNG GIA ĐÍCH

ÔB HÀ TÂM THÁI ▪ BÀ CỐ PHẠM THỊ LIÊN ▪ BÀ NGUYỄN THỊ NHUẦN
BÀ HOÀNG THỊ PHƯƠNG ▪ BÀ TRẦN HẢI ▪ CÔ PHẠM NGỌC ANH

BÀ NGUYỄN THỊ VỰNG ▪ BÀ NGUYỄN THỊ THIỆP ▪ BÀ TRẦN THỊ HOA
BÀ LÊ THỊ XUÂN ▪ CÔ NGUYỄN KIM HƯƠNG ▪ CÔ NGUYỄN KIM HOA 

CÔ PHẠM THỊ TÙNG ▪ CÔ HOÀNG VÂN ▪ ANH HOÀNG TỤNG
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Dallas, TX.- Cụ Nguyễn Đức 
Giỏi đã ra đi ngày 06 tháng 02 
năm 2019; đúng vào ngày Mùng 
2 Tết năm Kỷ Hợi. Nhưng trong 
lúc lâm chung, mọi người trong 
gia đình đều có mặt bên Cụ. Anh 
Nguyễn Dziễm là hiền tế của Cụ 
cho biết Nhạc phụ của anh đã tỉnh 
táo trong giây phút cuối cùng. Đặc 
biệt người đã từng đầu ấp tay gối, 
hoa khôi một làng xưa miền Bắc 
nhiều ngày nằm bệnh viện cũng kịp 
thời đến với Cụ. Anh Hoàng Gia 
Đích Hội Trưởng VAMAS đã đứng 
trước linh cữu nhắc trong lời tiễn 
biệt cùng tang quyến, anh nhắc đến 
những gì mà Cụ đã để lại cả về tinh 
thần lẫn vật chất:

“Sự ra đi của Cụ Giuse Nguyễn 
Đức Giỏi đã làm cho mọi người 
chúng ta hết sức đau buồn, thương 
tiếc…!!! Nhưng chúng ta là những 
người có niềm Tin vào Thiên Chúa 
thì đây là con đường duy nhất mà 
Chúa đưa Cụ Giuse về nước Người.

Tôi rất hân hạnh đã được quen 
biết cụ Giỏi 20 năm trước đây; 
trong lúc biến cố Giáo Xứ ĐMHCG 
đã xảy ra.

Tôi được biết cụ là một người 
hết sức nhiệt tình, hăng hái trong 
công việc CHUNG, công việc phục 
vụ cho mọi người; cũng như việc 
đấu tranh cho sự CÔNG BẰNG, 
CÔNG CHÍNH; hoặc việc gây 
quỹ… cho Hội.

Năm 2002, chúng ta đã mua 
được 2 căn nhà để làm TRUNG T 
M SINH HOẠT, nhưng chỉ 2 căn 
nhà trống trơn, không bàn, không 
ghế, không có vật dụng gì cả; cũng 
như vì nhà đã cũ kỹ, nên đòi hỏi 
phải sửa chữa rất nhiều..

Trong 3 năm liền sau đó, Cụ 
Giỏi đã làm việc liên tục, cùng với 
các Ông chở về từng chiếc ghế, 
từng cái bàn hoặc những vật dụng 
có thể xài được từ những nơi như 
trường học, nhà thờ họ không cần 
hoặc bỏ đi thì chúng ta xin về để 
xài tạm.

Công việc sửa chữa, tân trang 
cũng đòi hỏi rất nhiều công, Ông cụ 
Giỏi đã làm được tất cả, từ thợ điện, 
thợ mộc, thợ nề, thợ ống nước, ống 
gas,… lát gạch nền nhà, sửa chữa 
tường gạch, tường trong nhà…

Ông cụ Giỏi đã đứng ra điều 
khiển và cùng với mọi người X Y 
DỰNG NHÀ BẾP MÀ CHÚNG 
TA ĐANG XÀI HÔM NAY.

Gây quỹ là việc mà chúng ta 
phải mỗi năm ít nhất cũng 2-3 lần:

▪ Mỗi dịp Tết, bán Bánh 
Chưng, Bánh Tét đã gói hàng ngàn 
bánh, Cụ Giỏi là người rất khéo tay 
và lại rất thông minh, Ông đã sáng 
chế cái khuôn để giúp cho việc 
gói bánh chưng cũng như bánh tét 
nhanh chóng hơn. 

Đặc biệt nhất là việc sáng chế 
ra dàn ép bánh chưng của Cụ là 
tuyệt nhất, sau này rất nhiều nơi đã 
học và làm theo như của dàn của 
cụ. 

Tên Cụ là Giỏi, quả thật Cụ là 
người đúng như tên của mình vậy!!

Cha Tưởng có lần đã nói: Đúng 
là trai tài, gái sắc vì Bác Gái hồi 
đương thời là HOA KHÔI trong 
làng mà Ông Cụ cố ngoại đã gả Bà 
cho Cụ Giỏi.

▪ Năm 2004, trong dịp gây quỹ 
Gala, Hội có cho xổ số trúng xe 
Lexus ES, đã gần đến ngày xổ số 
mà vé chưa bán được bao nhiêu, sợ 
lỗ nên Cụ cùng với cụ Bà và các bà 
cụ khác phải đứng dưới trời nóng 
97- 98 độ trước cửa các chợ mà bán 
vé số, vé tiệc cho người qua lại…

Trong  dịp này, Cụ đã làm 
một dàn xổ số rất đặc biệt, có một 
không hai, dàn có đủ 6 lồng cầu và 
quay rất chính xác và công bằng.

Cụ Giỏi cũng chú tâm rất nhiều 
đến thế hệ trẻ trong việc giữ gìn 
ngôn ngữ và phong tục tập quán 
của Dân tộc VN, Cụ đã tham gia 
và rất tích cực trong việc tổ chức 
Trung Thu cho các em HS Văn 
Lang, trong năm 2004, VL đã có 
Tết Trung Thu có đến cả ngàn 
người tham dự.

Ông cụ Giỏi là người rất đơn 
giản, lúc nào cũng vui vẻ, dễ tính 
và đầy lòng yêu thương mọi người.

Chúng ta đã rất may mắn đã 
có được Cụ Giỏi trong những ngày 
đầu thành lập Hội và chắc chắn 

chúng ta không quên sự đóng góp 
phần rất lớn trong việc Xây dựng 
Hội VAMAS của chúng ta.

Mọi người chúng ta hãy đến 
viếng Cụ để tỏ lòng kính trọng, biết 
ơn Cụ.

Chúng ta hãy tiếp tục cầu 
nguyện cho linh Hồn Giuse để 
nhờ lòng nhân từ và thương xót 
của Chúa cho sớm về hưởng nhan 
Thánh Người…”

Tiếp theo lời anh Hoàng Gia 
Đích, anh Nguyễn Dziễm đã kể đôi 
nét về cuộc đời của nhạc phụ. Như 
một phần tóm gọn trong cuốn sách 
lễ. Chúng tôi muốn nhân dịp này 
muốn kể rõ hơn về hoài bão to lớn 
của Cụ. Một người thanh niên Việt 
Nam kiên cường không chấp nhận 
bạo quyền Cộng Sản và những bất 
công. Cụ là một Kitô Hữu thuận 
thành có đức tin vững mạnh, giữ 
vững Đức Vâng Lời nhưng không 
chấp nhận sự bất công và đi ngược 
lại truyền thống văn hóa dân tộc. 
Đó là điều mà anh Hoàng Gia 
Đích chưa nói rõ trong biến cố GX 
ĐMHCG. Chúng tôi sẽ trình bày 
rõ ràng hơn trong cuốn sách “Linh 
Mục Nguyễn Huy Tưởng trong 
cuộc đời trần thế” sẽ gởi đến thân 
hữu nhân dịp kỷ niệm ngày ra đi 
của Linh mục Nguyễn Huy Tưởng. 

Hôm nay trong ngày đưa tiễn 
Cụ về với Cha Trên Trời, chúng tôi 
muốn gởi đến những người thương 
yêu Cụ nỗi lòng của người thanh 
niên Việt Nam yêu nước Nguyễn 
Đức Giỏi đã chấp nhận tù đày để 
tránh đấu cho công chính và quyền 
làm người. Cụ đã để lại một gia tài 
quá lớn; đó là cuốn Hồi Ký, tập tài 
liệu quý giá về Cuộc Đấu Tranh Ba 
Làng! Cụ đã khẳng định: Đối với 
người Công Giáo không có Tự Do 
Tín Ngưỡng dưới chế độ Cộng sản. 
Cụ kể lại: “Người dân Ba Làng sống 
trong vùng cai trị Cộng sản vào thời 
Pháp-Việt chiến tranh từ năm 1945 
đến năm 1954, đã chứng kiến biết 
bao nhiêu cuộc bắt bớ, tàn sát dã 
man, đối tượng là những người có 
uy tín trong thôn làng, những người 
bất đồng chính kiến. Tôi còn nhớ 
chỉ trong một đêm Cộng sản bố ráp 
đến từng nhà gõ cửa bắt đi gần bốn 
chục người dân Ba Làng, mà không 
ai biết mình có lỗi lầm gì?

Trước sự lo lắng hoang mang 
như vậy, hàng trăm thanh niên lo sợ 
rồi đây sẽ đến lượt mình bị bắt oan, 
nên họ phải rời bỏ gia đình chạy ra 
Hà Nội, Hải Phòng, nơi có tự do 
được bảo vệ bởi lực lượng Quốc 
Gia để trốn tránh các cuộc bắt bớ 
vô cớ của Cộng Sản. Khi đến được 
Hà Nội, Hải Phòng, miền đất tự do 
nhưng lại là vùng xa lạ, không kiếm 
được công ăn việc làm để sống,  có 
nhiều người đã gia nhập quân đội 
Pháp hoặc xin vào Cảnh sát Quốc 
Gia. Thấy thế Cộng sản sợ đồng 
bào tiếp tục chạy trốn thêm nữa 
và sẽ gia nhập hàng ngũ lực lượng 
chống cộng… Cụ đã viết lại tập tài 
liệu “Cuộc đấu tranh Ba Làng” để 
lại đời sau cho con cháu biết cha 
ông mình đã anh dũng đấu tranh 
gian khổ mới thoát khỏi chế độ độc 
tài Cộng sản. Nếu không viết lại thì 
cuộc đấu tranh anh dũng này sẽ đi 
vào quên lãng!”

Vì được chia sẻ khi Cụ bắt đầu 
viết tập tài liệu này với chúng tôi, 
trước khi sách được in và ra mắt tại 
San Jose, Bắc California. Cụ chưa 
bao giờ viết văn, không nghĩ mình 
sẽ hoàn thành tập tài liệu này trên 
100 trang. Chúng tôi kính phục về 
sự kiên trì và cố gắng thực hiện cho 
kỳ được tập tài liệu quý giá này của 
Cụ dù tuổi tác đã cao. 

Chúng tôi hy vọng gia đình Cụ 
cho phép chúng tôi phổ biến và gởi 
đến quý độc giả đồng hương trong 
thời gian sắp tới. Trong tâm tình 
giờ phút chia tay vĩnh biệt này, tôi 
mong rằng những người thương 
yêu Cụ không những là thân quyến 
mà những người nhỏ lệ tiếc thương 
Cụ hãy dành một chút thời gian đọc 
lại tâm huyết của Cụ trong tập tài 
liệu đặc biệt này!

Kim Dinh



15/2/2019                    SỐ 1307                   trang 7A

3212 N Jupiter Rd. #202 Garland, Texas 75044 ª Quảng cáo: 469-878-9969 ª Fax. (469) 914-5273 • Website: www.VietDallaspost.com ª E.Mail: nvdallasus@gmail.com

cuối trong đời ở tuổi cửu thập tại Trụ sở Cộng Đồng 
Dallas đúng vào Mồng Một Tết Kỷ Hợi…

Cơn mưa tiếp tục và càng lúc càng đe dọa “tan 
hàng” vì nhiều người không có dù, không có áo mưa 
mang theo như ông Tổng Giám Đốc Kevin Ngô của 
VIETV và VIET RADIO NETWORK trên đường đến 
từ Houston. Nhưng ban tổ chức và mọi người không lùi 
bước và buổi lễ đã bắt đầu lúc 12 giờ 15 phút. 

Không lên đèn, không cùng thắp được nhang lên bàn 
thờ tổ quốc theo nghi thức thường lệ nhưng gần một 
trăm người đứng dưới mưa đã hướng lòng cầu nguyện 
những anh linh anh hùng vị quốc vong thân, những 
người bạn đồng minh đã hy sinh bảo vệ miền Nam Việt 
Nam. Họ đã thể hiện và chứng minh tấm lòng biết ơn 
của họ, sự kiên trì và chịu đựng trong một hoàn cảnh 
thời tiết khắc nghiệt vì lá cờ linh thiêng. Toán Quốc 
Quân Kỳ vẫn hiên ngang làm tròn nhiệm vụ một cách 
khâm phục như chiến hữu Thông mặc quân phục binh 
chủng Không Quân, tuổi già sức yếu vẫn kiên cường. 
Có vài giọt lệ hòa với nước mưa cùng với cơ thể run 
rẩy vì lạnh giá! 

Nghi thức thượng kỳ đã diễn ra trọn vẹn của một 
buổi lễ thượng kỳ đầu năm với đầy đủ ý nghĩa.  

Kim Dinh    

(tiếp theo trang 1A)

LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ

hơn, các Sư đã tề tựu trước Chánh 
Điện và số đông Phật tử đã ngồi 
chờ đợi sẵn, bên ngoài Chùa vẫn 
còn tiếp tục dòng người kéo về và 
hình như nơi nào khuôn viên Chùa 
cũng có người. Nếu tất cả mọi 
người cùng vào Chánh Điện chắc 
có lẽ không có chỗ chen chân. Ban 
họp ca của Chùa cũng bắt đầu cất 
tiếng hát, nội dung ca ngợi mùa 
Xuân. Các em trong đoàn múa trên 
tay cầm hai đóa sen chuẩn bị cho 
vũ điệu mừng Xuân bắt đầu khai 
mạc lễ Giao Thừa. Đoàn lân Chùa 
Đạo Quang cũng đã sẵn sàng tiến 
vào Chánh điện…

Năm nay không có sự hiện diện 
của Đức Tăng Thống Thích Pháp 
Nhẫn, vị cao tăng của Phật Giáo 
Nguyên Thủy tại địa phương. Hòa 
Thượng Thích Pháp Nhẫn Trú trì 
Chùa Đạo Quang là vị cao tăng 
nhất. Hai đài Truyền hình VIETV 
Dallas 55.5 và SBTN Dallas cũng 
có mặt để ghi lại một số hình ảnh 
đặc biệt Giao Thừa năm nay tại 
Chùa.

Với quan niệm đầu năm đi lễ 

chùa, đền để xin được ban lộc, và 
may mắn, người dân đi về Chùa rất 
đông, phần lớn vào chùa lễ cầu xin 
trong ngày đầu năm để quanh năm 
được bình an, làm ăn phát tài phát 
lộc. Nhiều người chọn hướng xuất 
hành đầu năm sao cho hợp ý, hợp 
tuổi mình, và việc xuất hành đến 
chùa là một lựa chọn tốt nhất.

Hòa thượng Thích Tịnh Đức 
cho biết: “Tết là một phong tục cổ 
truyền của dân tộc, Chùa mở rộng 
cửa đón chào khách thập phương 
đến lễ đầu năm. Vào giây phút giao 
thừa, sẽ có ba hồi chiêng trống Bát 
Nhã ngân vang. Ngoài sân chùa 
là các Phật tử, thanh niên nam nữ 
cùng thắp nén hương cầu mong sự 
bình an, sức khoẻ, cầu phúc, cầu 
may.

Thoáng ánh nến kỳ ảo, sưởi ấm 
cho những người đón xuân nơi cửa 
Phật. Sau giờ phút thiêng liêng, tất 
cả  bỗng như lắng lại, sự im lắng 
tiễn một năm cũ qua đi, đón chào 
một năm mới đã đến. Hồi chuông 
linh diệu cứ mãi ngân vang.

Sau khi làm lễ xong, Hòa 

(tiếp theo trang 1A)

Thượng gửi lời chúc mừng năm 
mới tới mọi người, mọi nhà, và 
phát lộc cho mỗi người một bao lì 
xì nhỏ, một chiếc bánh xinh xinh. 
Mọi người quây quần xung quanh 
chúc thầy một năm mới đến.

Cảnh vật đương thắm sắc xuân. 

Đón chào xuân về bằng giây phút 
an bình trong ngôi chùa quen 
thuộc, ai trở về cũng mang theo 
mình những nhành lộc của mùa 
xuân. Đi giữa đất trời giao hoà 
căng tràn nhựa sống, bạn có biết, 
ngày mùng một đầu năm chính là 

ngày đản sinh của Đức Phật Di Lặc 
với biểu tượng của sự vui vẻ, tưng 
bừng, hoan hỷ.

Nguyên Nhật

Garland, TX.- Chiều nay thứ hai 
ngày 11 tháng 02 năm 2019, Hội 
Đồng Quản Trị Cộng Đồng đã tổ 
chức buổi họp đầu tiên, thành lập 
ban tổ chức Giải Túc Cầu Mùa Hè 
Năm 2019. Hiện diện trong buổi 
họp có ông Nguyễn Văn Tường cố 
vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc 
Gia Dallas, Bà Jennifer Nguyễn 
Chủ tịch Tổ Chức Đa Văn Hóa 
thành phố Garland, ông Jason Lý 

Chủ tịch Cộng Đồng đương nhiệm, 
ông Lâm Phú thành viên Hội Đồng 
Quản Trị. Về báo chí truyền thông 
có báo Bút Việt, Báo Kiến Thức, 
Báo Trẻ, Báo Người Việt Dallas và 
Đài VAE Live… 

Mở đầu ông Jason Lý cho biết 
quyết tâm của Hội Đồng Quản Trị 
sẽ tổ chức Giải Túc Cầu vào mùa 
hè năm lấy tên là Giải Độc Lập 
và sẽ tổ chức vào dịp lễ Độc lập 

Hoa Kỳ vào hai ngày 6 & 7 tháng 
7 năm 2019. Anh Jimmy là người 
điều hành Câu Lạc Bộ Bóng Tròn 
tại Dallas gồm có 6 đội, tiếp theo 
lời ông Jason Lý trình bày kế hoạch 
cùng phương thức tổ chức. Các chi 
tiết như sân, trọng tài, giải thưởng. 
Anh cũng cho biết đã liên lạc được 
16 đội các nơi và các  đội đã nhận 
lời.

Bà Jennifer Nguyễn đề nghị để 

có sự yểm trợ thành phố Garland 
cần phải thay đổi ngày tổ chức. Có 
thể tổ chức trước hoặc sau một tuần 
của Lễ Độc Lập Hoa Kỳ vì những 
giới chức trong thành phố không 
tham dự được. Tất cả những người 
tham dự đồng ý và anh Jimmy có 
nhiệm vụ liên lạc với các đội và cho 
biết kết quả vào tuần tới. Mọi người 
cùng thảo luận về tài chánh, làm thế 
nào để gây quỹ để có số chi phí từ 

mười ngàn trở lên. 
Qua kết quả buổi họp đầu tiên 

thành phần ban tổ chức chưa được 
thành lập, tuy nhiên tất cả đều ghi 
nhận của các anh chị em báo chí, 
người trưởng ban tổ chức phải là 
thành viên của Hội đồng Quản Trị 
nhất thiết không phải là Chủ tịch 
hay phó Chủ tịch Cộng Đồng. Buổi 
họp chấm dứt vào lúc 8 giờ tối cùng 
ngày. 

(tiếp theo trang 1A)



                    SỐ 1307                    15/2/2019trang 8A

3212 N Jupiter Rd. #202 Garland, Texas 75044 ª Quảng cáo: 469-878-9969 ª Fax. (469) 914-5273 • Website: www.nguoivietdallas.com ª E.Mail: nvdallasus@gmail.com

THÔNG BÁO
TRUNG TÂM SINH HOẠT CAO NIÊN VN TẠI GARLAND TX

Sau hơn 10 năm hoạt động, ngày Thứ Sáu 11 tháng 01 năm 2019 
sau buổi lễ Mừng Sinh Nhật của Quý Vị Thành Viên – Ban Quản Trị 
và Điều Hành đã Thông Báo Tin Buồn đến các Thành Viên và Nhân 
Viên:

KỂ TỪ NGÀY 14 THÁNG HAI NĂM 2019
TRUNG TÂM SẼ NGƯNG HOẠT ĐỘNG 

Lý do:
Chủ nhân Building không chịu sửa chữa và không tái ký Hợp Đồng 

(Hợp Đồng đã chấm dứt Tháng Hai năm 2019) - (Chủ nhân định cư 
ở ngoại quốc).

Ban Điều Hành đã cáo lỗi vì sự bất tiện của các Thành Viên và yêu 
cầu tới ghi tên tại hai Trung tâm Bạn.

Văn phòng sẽ tiếp tục mở cửa để giải đáp nếu ai có nhu cầu. Thời 
gian từ 10:30AM tới 12:30PM – Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần 
cho tới ngày 14 tháng Hai năm 2019.

Đặng Tự Do
 
Theo thông cáo của 

Phòng Báo Chí Tòa Thánh, 
ngày 14 tháng Hai, 2019, 
Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã bổ nhiệm Đức Hồng 
Y Kevin Joseph Farrell, 
tổng trưởng Bộ Giáo dân, 
Gia đình, và Đời sống làm 
Hồng Y Nhiếp Chính.

Khi một vị Giáo Hoàng 
qua đời hay tuyên bố thoái 
vị, Giáo Hội rơi vào tình 
trạng trống ngôi Giáo 
Hoàng. Tất cả các vị lãnh 
đạo các cơ quan trung ương 
Tòa Thánh đều bị ngưng 
chức, ngoại trừ vị Hồng Y 
Nhiếp Chính. 

Theo Tông hiến 
“Universi Dominici 
Gregis” (Mục tử của toàn 
thể đoàn chiên Chúa) do 
Đức Gioan Phaolô 2 ban 
hành năm 1992 về những gì 
phải tuân giữ trong thời kỳ 
Tòa Thánh trống ngôi Giáo 
Hoàng, trong vai trò là vị 
chủ tịch của Tông Phòng, 
vị Hồng Y Nhiếp Chính 
chăm sóc, quản lý tài sản 
cũng như các quyền lợi của 
Tòa Thánh trong khi trống 
ngôi Giáo Hoàng. Ngài 
điều hành các công việc 
bình thường và đệ trình lên 
Hồng Y đoàn những gì quan 
trọng cần được phê chuẩn.

Trong trường hợp vị 
Giáo Hoàng qua đời, vị 
Hồng Y Nhiếp Chính là 
người thông báo chính thức 
tin này cho Đức Hồng Y 

giám quản Rôma, và Đức 
Hồng Y Giám quản Đền 
thờ Thánh Phêrô. Sau khi 
nghe ý kiến của 3 Hồng Y 
trưởng của 3 đẳng Giám 
Mục, Linh mục và Phó tế, 
ngài sẽ ấn định tất cả những 
gì liên hệ tới việc an táng 
Đức Giáo Hoàng quá cố; 
cũng như việc quay phim, 
chụp ảnh làm tài liệu. 

Hồng Y Nhiếp Chính 
có nhiệm vụ niêm phong 
phòng làm việc và phòng 
nghỉ ngơi của Đức Giáo 
Hoàng, và phá hủy chiếc 
nhẫn Ngư Phủ thường đeo 
trên tay vị Giáo Hoàng. 

Ngài ấn định ngày 
bắt đầu các phiên họp của 
Hồng Y đoàn để chuẩn bị 
bầu giáo hoàng mới. Đức 
Hồng Y cũng lo liệu những 
gì cần thiết để chuẩn bị việc 
bầu Giáo Hoàng. 

Hồng Y Nhiếp Chính 
cũng là người nhận lời 
tuyên thệ của các Hồng 
Y về việc giữ bí mật liên 
quan tới mật nghị bầu Giáo 
Hoàng.

Vị tiền nhiệm của Đức 
Hồng Y Kevin Joseph 
Farrell là Đức Hồng Y Jean 
Louis Tauran. Ngài được 
Đức Thánh Cha Phanxicô 
bổ nhiệm là Hồng Y Nhiếp 
Chính vào ngày 20 tháng 
12, 2014 và tuyên thệ nhậm 
chức vào ngày 9 tháng 3, 
2015.

Tuy nhiên, Đức Hồng 
Y Jean Louis Tauran đã qua 
đời ngày 5 tháng 7, 2018■
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mặt tại các tư gia của anh chị em 
Tam Kỳ, theo lời anh Ngô Trường 
Sanh.

Cũng theo lời anh Ngô Trường 
Sanh, người điều hợp chính trong 
buổi hợp mặt năm Kỷ Hợi cho biết 
số đồng hương Tam Kỳ tham dự lần 
này là 250 người và các thân hữu 
gần 50 người. Không khí thật vui 
tươi, thức ăn đầy đủ thoải mái đặc 
sản Tam Kỳ. Trong dịp này, chúng 
tôi được chị Võ Ngọc Anh, người 

bảo trợ chính cho chương trình chia 
sẻ chị không phải là gốc Tam Kỳ 
mà là nguyên quán Bình Định. Cha 
mẹ lập nghiệp Tam Kỳ khi chị vừa 
mới ra đời, nhưng chị đã xem Tam 
Kỳ là quê hương chính lấy chồng 
Bình Định là anh Trần Quang 
Hồng! Tam Kỳ và Bình Định là 
hồng huyết cầu và bạch huyết cầu 
trong thân thể chị… 

Trong lời phát biểu đầu tiên, đại 
diện ban tổ chức anh Ngô Trương 

Sanh như một lời chào mừng và 
cám ơn đồng hương cùng thân hữu 
Tam Kỳ: “ Lần thứ hai nhóm thân 
hữu Tam Kỳ  hợp mặt đón mừng 
Xuân Kỷ Hợi tại thành phố Plano. 
Mặc dù thời tiết bên ngoài không 
được ấp áp nhưng chúng ta vẫn cố 
gắng tìm đến với nhau sau những 
tháng ngày ròng rã với cơm áo. Từ 
một vài gia đình chúng ta đã tìm 
đến nhau mỗi dịp Xuân về tại nhà 
thân hữu hay nhà hàng tại một địa 
điểm nào đó. Hôm nay trong hội 
trường lớn này chúng ta đã tiếp đón 
trên 2,3 trăm người. Đây là một sự 
kết nối rất lớn của các bạn trẻ. Hạnh 
phúc đến với chúng ta như một ân 

huệ. Tết đến là dịp để chúng ta tiễn 
biệt những cái cũ đi và những điều 
không may năm vừa qua, ta đón 
năm mới mang niềm hy vọng mới. 
Cùng với ý nghĩa đó, ban tổ chức 
gởi đến quý đồng hương Tam Kỳ 
và các thân hữu lời chúc: Tân Niên 
sung túc – Lắm phúc nhiều duyên 
– Trong túi nhiều tiền – Tâm hồn 
thoải mái.

Năm mới xin kính chúc quý 
ông, quý bà, quý cha, quý mẹ, quý 
cô, quý cậu một năm tràn đầy hạnh 
phúc – Xin chúc mọi nhà một năm 
an vui thịnh vượng – Cám ơn anh 
chị Hồng – Anh đã bảo trợ cho 
chương trình  hôm nay, cám ơn các 
bà nội trợ, các anh chị em trẻ  đã 
hết mình để chúng ta có đêm hội 
ngộ hôm nay”. Một phát biểu cũng 
rất đáng chú ý của cô Uyên là dâu 
Tâm Kỳ - Cô cho biết “Trai Tam 
Kỳ gan và lỳ…” nhưng chúng tôi 
chưa được các chàng trai Tam Kỳ 
xác nhận.  Riêng cảm nghĩ về ngày 
Tết cô cho rằng: “tết vô cùng  ý 
nghĩa và thiêng liêng đối với những 
người Việt xa quê. Những trái tim 
cùng hướng về quê mẹ . Tết là 
khoảng không gian và thời gian mà 
ai trong chúng ta cũng muốn quay 
về . Thời khắc mà chúng ta được 
gần nhau, chia sẻ với nhau niềm 
hạnh phúc  cũng như khó khăn 
trong cuộc sống…”

Trong lời cảm tạ, anh Trần 

Quang Hồng chàng rể Tam Kỳ 
cũng đề cao sự gánh vác của tuổi 
trẻ thuộc thế hệ thứ ba: “Hôm nay 
sự tổ chức thành công không phải 
thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai mà 
là thế hệ thứ ba. Các em đã tốn rất 
nhiều công sức để đem lại sự thành 
công đêm hôm nay. Tôi là rể Tam 
Kỳ. Tôi biết Tam Kỳ là một thành 
phố rất nhỏ nhưng đã làm một 
chuyện lớn hôm nay. Tôi cảm phục 
vợ tôi và đồng hương Tam Kỳ đã 
tạo niềm tin lớn cho thế hệ mai sau. 
Cám ơn nhóm XO đã góp tay cho 
đêm tổ chức… Cám ơn tất cả mọi 
người..” 

Cũng xin được nhắc lại, Tam 
Kỳ là thành phố tân lập, thủ phủ 
Tỉnh Quảng Nam, trên đường quốc 
lộ IA, cách Đà Nẵng về hướng 
Nam 70km. Năm 1962 Tỉnh Quảng 
Nam tách ra bởi Sắc lệnh 162-NV 
ngày 31 tháng 7 năm 1962, Tam Kỳ 
trở thành thị xã của Tỉnh Tân Lập 
Quảng Tín 

 Trong thời chiến tranh, di dân 
từ khắp vùng lân cận qui tụ về, 
nơi đây sinh hoạt đạo khá sầm uất, 
nhưng nay toàn thành phố chỉ còn 
duy nhất Nhà thờ Tam Kỳ. Đây là 
Nhà thờ hạt của Giáo hạt Tam Kỳ, 
và trong địa bàn Giáo xứ Tam Kỳ 
ngày nay, có đến 17 họ đạo nằm rải 
rác. Tin Mừng đã chính thức được 
gieo vãi nơi đây gần 80 năm, nhưng 
Tam Kỳ vẫn là một vùng đất màu 
mỡ đầy hứa hẹn cho công cuộc rao 
giảng Tin Mừng trong Giáo phận. 
Không biết thế hệ thứ ba có còn 
nhớ đến những địa danh nổi tiếng 
và lịch sử của Tam Kỳ hay không? 
Hay chỉ biết hai chữ Tam Kỳ theo 
lời của người đi trước. Bốn câu liễn 
đối thời danh còn lại ngày nay có 
ai còn nhớ:

- Nhật nguyệt vô tư chiếu 
  Càn Khôn tại thử gian
- Vạn quốc đại đồng thiên tác 

chủ 
  Tam Kỳ hiệp nhất đạo duy quy.
Kim Dinh

 

(tiếp theo trang 1A)

1. Áo dài gái Tam Kỳ

2. Cháu Nội ông Trần Quang 
Hồng múa võ - không biết võ 
Tàu hay võ Ta

3. Rể Tam Kỳ Trần Quang 
Hồng

4. Quang cảnh ngày hội ngộ

5. Người trong gia đình của 
chị Võ Ngọc Anh
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Phạm Trần

Đảng và nhà nước Cộng sản 
Việt Nam đã chu toàn nghĩa vụ bề 
tôi trung thành với Trung Cộng sau 
40 năm chiến tranh biên giới 1979-
2019.

Bằng chứng này được thể hiện 
qua 3 hành động:

Thứ nhất, Tuyên giáo của đảng 
không lên lịch, ra đề cương tuyên 
truyền và chỉ thị tổ chức kỷ niệm 
cấp nhà nước như đã làm đối với 
“kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng 
chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây 
Nam và cùng quân dân Campuchia 
chiến thắng chế độ diệt chủng Pol 
Pot (7/01/1979 - 7/01/2019).”

Cũng không thấy có các bài viết 
nghiên cứu của giới học giả Cộng 
sản, hay bình luận trên các kênh 
báo chí-truyền thông chính thức 
như Nhân Dân, Quân đội Nhân 
Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và 
Việt Nam Thông tấn xã về cuộc 
chiến 1979 như họ đã làm đối với 
cuộc chiến biên giới Tây nam và ở 
Campuchia (1975-1989).

Hơn nữa, khi kỷ niệm 40 năm 
chiến tranh Campuchia, báo Nhân 
Dân, cơ quan ngôn luận chính thức 
của đảng CSVN đã có bài Xã Luận 
ngày 07/01/2019 gọi là: “Biểu 
tượng sáng ngời của tình đoàn kết 
quốc tế thủy chung giữa hai dân tộc 
Việt Nam - Cam-pu-chia.”

Bài viết tự khen chiến thuật 
đánh bại quân Pol Pot-Khmer đỏ: 
“Thắng lợi to lớn đó là sự tổng hòa 
của nhiều nhân tố, trước hết là sự 
lãnh đạo nhạy bén, sáng suốt của 
Đảng Cộng sản Việt Nam; sự chỉ 
đạo tập trung, kiên quyết và chính 
xác của Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc 
phòng. Đó còn là thắng lợi của nghệ 
thuật huy động sức mạnh tổng hợp 
toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh 
yêu chuộng hòa bình và công lý của 
nhân dân thế giới, trước hết là của 
nhân dân và các lực lượng vũ trang 
yêu nước Cam-pu-chia.”

Ngược lại, trong lần kỷ niệm 40 
năm chiến tranh chống Tầu xâm 
lược năm 1979, báo-đài Việt Nam 
đã im hơi lặng tiếng không dám 
hé răng, dù công khai ca tụng dân-
quân Việt Nam đã đánh bại cuộc 
tấn công hoàn toàn bất ngờ của 
600,000 quân Trung Cộng.

TÊN HÚY TRUNG QUỐC
Thứ hai, trong khi sách Sử mới 

của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
Cộng sản Việt Nam phát hành ngày 
18/8 (2017) và nhiều báo, từ năm 
2918 đã được Ban Tuyên giáo cho 
phép viết về cuộc chiến và gọi cuộc 
tấn công của quân Tầu vào 6 Tỉnh 
biên giới 1979 gồm Quảng Ninh, 

Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên 
(Hà Giang, Tuyên Quang), Hoàng 
Liên Sơn (Lào Cai và Yên Bái) và 
Lai Châu là “cuộc chiến tranh xâm 
lược” thì trong chính thức, nhà 
nước CSVN vẫn chỉ dám gọi đó là 
“cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới 
phía Bắc của Tổ quốc.”

Tuy vậy Trung Quốc, thủ phạm 
đã xâm lược Việt Nam từ ngày 
17/02 đến 05/03/1979, sau đó tiếp 
tục bắn phá lẻ tẻ và nã pháo mở 
đường cho cuộc tấn công chiếm đất 
lần 2 từ năm 1984 đến 1989 nhắm 
thẳng vào Vị Xuyên (Hà Giang), đã 
không hề được nói tới trong buổi 
lễ gọi là “cuộc gặp mặt đại biểu là 
thương binh, bệnh binh và gia đình 
liệt sỹ tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 
năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên 
giới phía Bắc của Tổ quốc.”

Bài tường thuật ngày 
23/01/2019 của báo Đại Đoàn Kết, 
Cơ quan thông tin của Mặt trận 
Tổ quốc (MTTQ) cho biết Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội đã 
phối hợp với Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an, Báo Nhân dân, Trung 
ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
và Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội tổ 
chức buổi lễ nhỏ này tại Hà Nội.

Cuộc lễ được tổ chức trong 
phạm vị bộ, ngành và ít được quan 
tâm trong dư luận, nhưng đây là lần 
đầu tiên trong 40 năm, đảng và nhà 
nước CSVN mới dám làm việc này. 
Liệu từ nay, việc làm tương tự có 
lan ra trong cả nước và được tiếp 
tục hay không thì chưa biết. 

Chỉ thấy trong phát biểu tại 
buổi gặp mặt, Chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn 
đã không nhắc đến Trung Quốc là 
nước đã chủ động đem quân tấn 
công Việt Nam trước. Ngược lại, 
ông Mẫn đã:”Bày tỏ lòng tri ân 
các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống 
để bảo vệ biên cương Tổ quốc và 
khẳng định: Đảng, Nhà nước, nhân 
dân không bao giờ quên công lao 
của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã 
chiến đấu, hy sinh để giành thắng 
lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ 
biên giới phía Bắc. Sự hy sinh, 
cống hiến to lớn của các anh hùng 
liệt sỹ, thương binh, gia đình liệt sỹ 
mãi mãi khắc ghi trong trái tim mỗi 
người Việt Nam.”

Nếu không phải là người Việt 
Nam, không ai biết ông Mẫn muốn 
nói đến “cuộc chiến đấu bảo vệ 
biên giới phía Bắc” đã chống lại 
quân thù nào ?

Việc ông Trần Thanh Mẫn cố ý 
tránh né không lên án Trung Cộng 
đã xâm lăng, không chỉ đích danh 
nước láng giềng là thủ phạm gây 
chiến và đã để lại thảm họa cho 

hàng trăm ngàn dân Việt Nam của 
6 Tỉnh biên giới, thực ra không mới 
mà chỉ nhắc lại cho mọi người thấy 
dù nay hòa bình biên giới Việt-
Trung đã vãn hồi, nhưng phía Cộng 
sản Việt Nam rất sợ bị Trung Cộng 
lên án chỉ biết nuôi hận thù mỗi khi 
nhắc đến cuộc chiến đẫm máu biên 
giới 40 năm về trước.

Vậy tại sao phía CSVN lo bị 
Trung Cộng lên án, đổ tội trong khi 
Việt Nam là nạn nhân của Đặng 
Tiểu Bình, lãnh tụ chủ chiến hận 
thù Việt Nam đã đem quân đánh 
Pol Pot-Khmer đỏ, đàn em của 
Trung Hoa thời bấy giờ ?

Việt Nam sợ vì Tầu là nước lớn, 
đông người và nhiều quân, vũ khí 
đạn dược hơn Việt Nam. Trung 
Cộng cũng từng là ân nhân của đảng 
CSVN trong 30 năm chiến tranh 
chống Pháp giành độc lập và xâm 
lăng Việt Nam Cộng hòa, nhưng 
gọi là “chống Mỹ cứu nước”!

MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ
Thứ ba, quan trọng hơn, vì tại 

Hội nghị nối lại bang giao Việt-
Trung tại Thành Đô (Tứ Xuyên) 
năm 1990, theo các tin loan truyền 
trên Internet chưa bị bên nào cải 
chính, thì Việt Nam đã phải chấp 
nhận yêu cầu của Trung Cộng 
không được khơi lại cuộc chiến 
biên giới 1979 để ổn định bang 
giao.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng 
Vĩnh, nguyên Đại sứ CSVN tại 
Trung Hoa, đã có lần tiết lộ điều 
cam kết này của Phái đoàn Việt 
Nam.

Tuy vậy Bách khoa Toàn thư mở 
không viết gì về thỏa hiệp này mà 
chỉ cho biết:”Hội nghị Thành Đô 
(hay gọi là Mật ước Thành Đô) là 
cuộc hội nghị thượng đỉnh Việt-
Trung trong hai ngày 3-4 tháng 9 
năm 1990, tại Thành Đô, thủ phủ 
tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) giữa 
lãnh đạo cao cấp nhất hai Đảng 
Cộng sản và Nhà nước Việt Nam 
- Trung Quốc. Cuộc họp mặt này 
nhằm mục đích bình thường hóa 
quan hệ giữa hai nước và hai Đảng. 
Cho đến nay, nội dung và các thỏa 
thuận trong cuộc họp của đôi bên 
vẫn chưa được công bố.

Thành phần tham dự:
• Phía Việt Nam gồm có Tổng 

bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, và 
Cố vấn Ban chấp hành Trung ương 
Đảng Phạm Văn Đồng,

• Phía Trung Quốc có Giang 
Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng 
sản Trung Quốc cùng với Lý Bằng, 
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung 
Quốc.”

Vậy liệu phía Cộng sản Việt 
Nam còn có những thỏa hiệp bí 
mật bất lợi nào với Trung Cộng tại 
Thành Đô mà người dân chưa biết 
? Chỉ thấy rõ một điều là từ năm 
1999lãnh đạo CSVN đã nhượng 
bộ Trung Cộng nhiều về biên giới, 
lãnh thổ và ở Biển Đông đã khiến 
người ta tin vào lời của Thiếu tướng 
Nguyễn Trọng Vĩnh, 103 tuổi, vẫn 
thường cảnh giác âm mưu thôn tính 
Việt Nam của Bắc Kinh.

Bẳng chứng trong suốt 40 năm 
qua, những việc tổ chức kỷ niệm 
Cuộc chiến chống Tầu xâm lược 
biên giới tháng 2/1979, hay các lần 
kỷ niệm quân Tầu chiếm Hoàng Sa 
của Việt Nam ngày 19/01/1974 và 
đánh chiếm Gạc Ma và 6 Bãi, Đá 
khác của Việt Nam ở Trường Sa 
tháng 3/1988, đã không được nhà 
nước khuyến khích và thường bị 
ngăn chặn hay phá đám ở Hà Nội 
và Sài Gòn.

Thay vào đó, chỉ có các cuộc 
thăm viếng lẻ tẻ của thân nhân, của 
các cựu chiến binh hay đồng đội cũ 
tại các địa phương dành cho người 
quá cố và các chiến sỹ vô danh đã 
bỏ mình vì Tổ quốc.

Đặc biệt, trong khi cho phép 
một số báo-đài viết về trận chiến 
Gạc Ma (Trường Sa) chống quân 
Tầu đánh chiếm và ca tụng hy sinh 
của 64 tử sỹ của Quân đội Nhân 
dân thì đảng và nhà nước đã lạnh 
nhạt với cuộc chiến đấu chống xâm 
lược Tầu đẫm máu và can trường 
của Hải quân Việt Nam Cộng hòa 
tại Hoàng Sa năm 1974. Hy sinh 
của 74 Quân nhân VNCH cũng đã 
bị Đảng lãng quên hèn hạ.

QUỐC SỬ CỦA AI ?
Giờ đây, sau 44 năm đảng Cộng 

sản cai trị cả nước, nhà nước khoe 
sẽ tập hợp các nhà khoa học để 
hoàn thành năm đề án gồm: Bộ 
Lịch sử Việt Nam; Bách khoa toàn 
thư; Địa chí quốc gia; Hệ tri thức 
Việt số hoá; Dịch thuật và phát huy 
giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh 
điển phương Đông.

Bộ Lịch sử Việt Nam, hay Quốc 
sử sẽ có hơn “300 nhà sử học đầu 
ngành trong cả nước cùng tham 
gia biên soạn” , theo báo Vietnam 
Express, ngày 12/02/2019.

Báo này viết tiếp:”Thông báo 
về tiến độ triển khai bộ quốc sử, 
PGS Trần Đức Cường, Chủ tịch 
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho 
biết, đề án này gồm 25 tập thông 
sử; 5 tập biên niên sự kiện; cơ sở dữ 
liệu lịch sử Việt Nam. 

Đề án có sự tham gia của 
khoảng 300 nhà khoa học, trong đó 
có chuyên gia đầu ngành về lịch sử 
dân tộc từ cổ đại đến hiện đại; lịch 

sử Đảng, cách mạng, quân sự, an 
ninh, văn hóa, khảo cổ học...

Theo ông Cường, bộ quốc sử 
nhằm xây dựng nhận thức mới 
về lịch sử Việt Nam toàn bộ, toàn 
diện; được lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước đồng ý từ năm 2014. Cố GS 
Phan Huy Lê (tổng chủ biên bộ 
quốc sử) từng nhấn mạnh phải viết 
toàn bộ, toàn diện, khách quan. Vì 
vậy, đây là bộ quốc sử đồ sộ nhất 
từ trước đến nay, lần đầu tiên đề 
cập đến nhiều "khoảng trống lịch 
sử" vốn được coi là "nhạy cảm" 
như cải cách ruộng đất, Nhân văn 
- Giai phẩm, cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh ở miền 
Bắc, cải tạo tư sản ở miền Nam 
sau 1975, nạn thuyền nhân...” (theo 
VNEXPRESS, ngày 12/02/2019)

Tuy nhiên, nếu viết lại lịch sử 
mà chỉ dựa trên tư duy, quan điểm, 
tài liệu và phân tích của một bên, 
nhất là “bên thắng cuộc” thì “Quốc 
sử” chỉ còn là “Cuốc sử”.

Và liệu cuộc chiến mà người 
Cộng sản đặt tên là “chống Mỹ 
cứu nước”, hay “giải phóng miền 
Nam” có cần được minh bạch với 
cuộc xâm lăng miền Nam của bộ 
đội miền Bắc, cũng như Cuộc thảm 
sát đồng bào Huế của quân Cộng 
sản trong vụ Tết Mậu Thân 1968 sẽ 
có chỗ đứng nào trong lịch sử hay 
không ?

Cũng như nếu chỉ nghe ông Hồ 
Chí Minh nói: "Mối tình thắm thiết 
Việt – Hoa -- Vừa là đồng chí, vừa 
là anh em" mà quên đi tính chính 
danh và sự thật của cuộc chiến 
chống Tầu xâm lược đẫm máu 
tháng 2/1979 và sau đó thì vết nhơ 
Quốc sử sẽ tồn tại muôn đời.

Bởi vì, như Thiếu tướng Lê Mã 
Lương (anh hùng Lực lượng võ 
tranh nhân dân) đã nói :”Sẽ là có 
tội nếu lãng quên một cuộc chiến 
mà chúng ta đã huy động hàng vạn 
chiến sĩ xả thân trong các trận đánh 
ác liệt bảo vệ tổ quốc như hồi năm 
1979-1988. Đã có cả chục ngàn 
người lính và thường dân ngã xuống 
và chừng đó người khác bỏ lại một 
phần thân thể mình suốt dọc biên 
giới phía Bắc hồi năm 1979-1988. 
Khi nói về lịch sử dân tộc, chúng 
ta phải công bằng, không ai được 
phép lãng quên, không ai được cố 
tình lãng quên sự thật này.” (báo 
Tuần Việt Nam, ngày 27/07/2017)

Cũng y như thế, nếu ta suy rộng 
ra Cuộc chiến huynh đệ tương tàn 
do đảng CSVN chủ động và lãnh 
đạo trong 30 năm sẽ có chân nào 
trong Quốc sử ? -/-

Phạm Trần

Quốc Sử Và 40 Năm Cuộc Chiến Việt-Trung
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Caûi baép thaûo Xaø laùch A choy Ñaäu que

Maêng taây Traùi quít ngoïtÑu ñuû

Caù roâ phi

Xöông heo naáu soup

Chaân gioø heo

YÛ vieân meø ñen

Baùnh Mochi

Sôïi buùn khoai taây
Taùo ñoû khoâ

Gia vò naáu laáu

Ñaäu phoäng söõa

Haøng sale coù giôùi haïn vaø chuùng toâi coù quyeàn söûa ñoåi neáu loãi bò in sai

Ñaäu Hoøa Lan

XEM BIEÅU DIEÃN MUÙA LAÂN

VAØO LUÙC 10:00 AM - 02/10/2019

TAÏI CHÔÏ PLANO LEGACY STORE

Caù chimCaù hoá

YÛ vieân ngoït

Döa leo

Traùi nhaõn

VAØO LUÙC 10:00AM - 02/16/2019

TAÏI CHÔÏ W. PLANO COIT STORE

Caù Sea bass caét khuùc

Haøo naáu chín

Toâm coù ñaàu 30/40

Ngheâu haáp bô toûi

Baép boø Boø naïm

Traø söõa mua 1 bôùt 50% cho ly tieáp theo

MÖØNG LEÃ NGUYEÂN TIEÂU

CHÔÏ CHUÙNG TOÂI COÙ BAÙN CAÙC LOAÏI YÛ VIEÂN TAÏI CHOÃ

 CHO NGAØY LEÃ NGUYEÂN TIEÂU

Daám gaïo Shanghai

Chaân gaø

Ñuøi gaø goùc tö Thòt heo ñuøi caét laùt

Baùnh ngoït

Baùnh kem mua 1 bôùt 50% cho caùi tieáp theo
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Tôi là một kiến trúc sư vui 
vẻ, hoạt bát. Cách đây một 

năm, tôi là người vợ hạnh phúc 
nhất. Khi thức dậy cùng người 
mình yêu vào mỗi sáng, chúng 
tôi thường cùng nhau thưởng 
thức một tách trà trong không 
gian yên tĩnh đầu ngày. Chúng 
tôi xây dựng cho mình một thói 
quen: sẽ luôn cố gắng chia sẻ với 
nhau những suy tư và cảm nhận 
chân thật nhất của mỗi người để 
gìn giữ hạnh phúc.

Cuộc sống của chúng tôi êm 
đềm trôi qua cho tới một ngày. 
Trên đường từ bến xe buýt vào 
tới công ty, tôi thấy mọi thứ như 
nhòa đi trước mắt, chỉ còn lại 
những tiếng còi xe inh ỏi. Rồi tôi 
lập tức được đưa vào bệnh viện. 
Ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ 
rất rõ ràng cảm giác khi nghe 
câu kết luận của bác sĩ:

“Đây là một căn bệnh thoái 
hóa nên chúng tôi cũng không 
thể giúp được gì”.

Bác sĩ còn giải thích rất nhiều 
điều nữa, nhưng trong đầu tôi 
chỉ còn đọng lại duy nhất câu 
nói: “Cô sẽ sớm bị mù”.

Tôi không biết các bạn sẽ cảm 
thấy ra sao khi đối diện với sự 
thật này. Còn tôi, tôi đã đầu hàng 
một cách hèn nhát. Tôi khóc, tôi 
cáu bẳn thậm chí nhiều lần gắt 
gỏng, đặc biệt khi chỉ có tôi và 
anh, trong căn nhà hạnh phúc 
của chúng tôi. Tôi đã rất sợ, sợ 
bị rơi vào bóng tối, sợ phải làm 
một người mù và sợ nhất rằng 

tình yêu của anh dành cho tôi 
cũng sẽ không còn. Tôi không 
còn dùng trà vào mỗi buổi sáng 
với chồng nữa. Bởi tôi muốn tất 
cả phải chịu trách nhiệm về căn 
bệnh của mình, đặc biệt là chồng 
tôi. Trước sự thay đổi chóng mặt 
của vợ, chồng tôi không nói gì, 
anh chỉ lẳng lặng quan sát và 
chịu đựng những cơn nóng giận 
vô cớ. Hơn thế anh giúp tôi làm 
mọi công việc nhà bất chấp sự 
phản đối đầy ngang bướng của 
tôi.

Thời gian đó, ông chủ vẫn 
sắp xếp cho tôi một công việc 
nhỏ trong văn phòng. Nhờ đó, 
tôi có thể được ra ngoài vào mỗi 
sáng. Được đi làm đã trở thành 
niềm hạnh phúc nhất của tôi khi 
ấy. Công việc cho tôi cảm giác 
tôi không phải là người thừa, 
tôi được chứng minh sự mạnh 
mẽ của mình và thỏa mãn cái 
tôi đang bị tổn thương ghê gớm. 
Tôi quyết định vẫn đi xe buýt tới 
công ty như tôi luôn làm trước 
đây. Tôi biết mình đã rất quen 
với con đường và tôi cũng đã 
dần thành thục việc sử dụng cây 
gậy cho người mù.

Chồng tôi đề nghị, hãy để anh 
đưa tôi đi làm mỗi sáng và trở về 
đón tôi mỗi buổi chiều. Nhưng 
tôi từ chối, tôi không muốn anh 
phải vất vả như vậy, bởi nơi 
chúng tôi làm việc cách nhau rất 
xa. Chồng tôi không phản đối, 
anh chỉ nói: “Hãy cẩn thận khi 
qua đường nhé, ngã ba đó khiến 

anh lo lắng hơn cả”. Tôi giữ im 
lặng trước lời dặn dò của anh.

Mọi chuyện sau đó diễn ra 
suôn sẻ ngoài mong đợi của tôi. 
Có lẽ sự lo lắng của tôi và chồng 
đều là thái quá. Khi dừng đèn đỏ 
ở ngã ba đầu tiên, tôi nhớ lại lời 
của chồng và bắt đầu cảm thấy 
sợ. Ngay lúc ấy có một giọng nói 
nhỏ nhẹ vang lên:

“Cô ơi, cô có thể dẫn cháu 
qua đường không?”

Tôi quá đỗi ngạc nhiên với 
câu hỏi của cậu bé, hình như cậu 
bé không biết tôi bị mù.

“Cháu à, cô xin lỗi, nhưng 
cô sẽ không bảo đảm an toàn 
được cho cháu vì cô không nhìn 
thấy…” Tôi chưa kịp nói hết câu 
thì cậu bé chen vào.

“Cháu biết cô bị mù, cháu 
xin lỗi ý cháu là cô không nhìn 
thấy, nhưng không sao. Cô là 
người cao lớn, những người lái 
xe sẽ nhìn thấy cô, họ sẽ tránh 
chúng ta. Còn cháu sẽ dắt cô qua 
đường, cháu sẽ làm đôi mắt cho 
cô ở ngã ba này nhé.”

Trước lời nói ngây thơ của 
cậu bé, tôi thấy mũi mình cay 
cay. Chuyển gậy dò đường sang 
tay phải, tôi chìa bàn tay còn lại 
để nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. 
Cậu bé nắm tay tôi thật chặt. Cái 
siết tay của cậu khiến tôi có thêm 
rất nhiều tự tin.

Hóa ra tôi vẫn còn có ích, 
vẫn có thể giúp đỡ một ai đó chứ 
không hoàn toàn là “đồ vô dụng” 
như tôi luôn nghĩ về mình sau 
khi không còn nhìn thấy. Bên 
trong tôi bất giác thấy lại được 
niềm vui.

Cậu bé quả là một người dẫn 
đường tài tình, chúng tôi đã qua 
đường an toàn và dường như 
không làm một người lái xe nào 
nổi giận. Khi chia tay ở ngã ba, 
cậu bé nói:

“Cháu hy vọng mai cô sẽ lại ở 
đây nữa, vì sáng nào cháu cũng 
phải đi qua ngã ba này để đến 
trường. Cảm ơn cô nhiều nhé. 
Giờ cháu đi học đây.”

Cậu bé chào tôi và chạy đi 
nhanh như một cơn gió. Trước 
khi đi, cậu bé quay lại, nói thật 
to:

“Hẹn cô ngày mai nhé, cháu 
sẽ chờ cô đấy”. Cậu bé khiến nụ 
cười trở về trên môi tôi, đôi má 
tôi cũng ửng hồng.

Một cảm giác ấm áp khiến 
những căng thẳng bao ngày qua 
tan mất. Có lẽ ai đó nhìn thấy tôi 
lúc ấy sẽ phải thắc mắc: Cô gái 
mù ấy sao lại cười rạng rỡ thế?

Không để tôi thất vọng, ngày 
hôm sau và ngày hôm sau nữa, 
cậu bé vẫn xuất hiện và chúng tôi 
đã trở thành đôi bạn “chinh phục 
ngã ba” từ đó. Đôi lúc chúng tôi 
còn nán lại nói chuyện với nhau. 

Tôi đã biết cậu bé thiên thần ấy 
(chí ít là với tôi) tên là Jimmy. 
Jimmy nhỏ người, mặt nhiều tàn 
nhang, tóc màu hung và có một 
cái mũi hơi kỳ lạ. Đó là dáng 
vẻ mà cậu bé tả về mình cho tôi 
nghe.

Nhờ Jimmy bé nhỏ, tôi dần 
lấy lại niềm vui trong cuộc sống 
của mình. Tôi cũng đã có thể đối 
đãi dịu dàng trở lại với chồng, 
không còn nặng nề với anh nữa. 
Nhưng cảm giác muốn mở lòng 
để chia sẻ với chồng vẫn chưa 
trở về.

Niềm vui của tôi chỉ kéo 
dài được một tháng. Sáng hôm 
đó, khi ở ngã ba tôi không thấy 
Jimmy, cậu bé đến muộn chăng? 
Tôi chợt hiểu ra rằng hình như 
những đứa trẻ đã kết thúc năm 
học và Jimmy sẽ không đến 
trường ngày hôm nay. Tôi chưa 
biết làm thế nào để qua đường 
khi không có người hoa tiêu nhỏ 
bé, tiếng lanh lảnh quen thuộc 
vang lên: “Cô James chờ cháu.”

“Cháu đấy à, cô mừng quá, cô 
cứ nghĩ là cháu sẽ không đến”.

“Cháu không thể để cô một 
mình qua đường được. Đó là lời 
hứa danh dự. Nhưng cháu sắp 
theo bố mẹ về quê với ông bà 
rồi. Cô biết mà, trường học đã 
nghỉ hè và hôm nay là ngày cuối 
cùng cháu ở đây”.

Tôi cảm thấy lo lắng và hơi 
buồn, nhưng cố trấn tĩnh. Tôi hỏi 
Jimmy về “lời hứa danh dự” của 
cậu bé, điều khiến tôi cảm thấy 
rất tò mò.

“Cháu đã hứa với một người. 
Nhưng chú ấy không cho cháu 
nói điều này với cô.” Chúng tôi 
cùng nhau băng qua đường trong 
im lặng. Nhưng khi tới nơi, cậu 
bé níu tay tôi lại, hỏi rằng tôi 
có thể đi với cậu bé một chút 
không? Tôi đồng ý và chúng tôi 
thả bộ cùng nhau trong một công 
viên gần đó. Hóa ra cậu bé muốn 
kể cho tôi nghe về lời hứa danh 
dự của mình.

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp 
nhau, đã có một người đàn ông 
nhờ cậu bé dắt một phụ nữ xinh 
đẹp nhưng bị mù qua đường. 
Người đàn ông ấy giải thích với 
cậu bé rằng, đó là vợ chú. Cô 
ấy vừa bị mất đi đôi mắt và chú 
không thể yên tâm để cô ấy một 
mình đi qua con phố đông đúc 
này. Nhưng chú cũng không thể 
tự tay dắt cô sang đường, vì cô 
đang đóng cửa tâm hồn mình với 
chú.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Cậu 
bé tiếp tục kể. Cậu bé đã đồng 
ý giúp người đàn ông lạ mặt 
đó. “Không chỉ một lần, cháu 
không biết tại sao nhưng khi 
nghe chú ấy kể về cô, cháu nhớ 
đến cách bố cháu nói về mẹ, đầy 

yêu thương. Vì thế, cháu đã hỏi 
chú ấy có cần cháu giúp những 
ngày tiếp theo không. Đôi mắt 
của chú ấy lúc đấy rạng rỡ như 
mắt cháu lúc được đi chơi hay ăn 
kem vậy”.

“Đó là lý do vì sao sáng nào 
cháu cũng ở đây chờ cô?”

“Vâng, nhưng không chỉ chờ 
cô, cháu chờ cả chú ấy nữa. Chú 
ấy ngày nào cũng đi qua đường 
với chúng ta mà. Chú chỉ lặng 
lẽ đi cạnh cô, cách cô một đoạn 
để cô không cảm thấy sự có mặt 
của chú ấy. Chỉ khi cô cháu mình 
sang đường an toàn chú ấy mới 
đi làm”. “Thật vậy sao?” Tôi 
không còn biết nói gì hơn. “Cháu 
không định nói chuyện này cho 
cô nghe. Nhưng ngày mai cháu 
đi rồi. Cháu sợ cô sẽ thấy hoang 
mang vì không có cháu. Thêm 
nữa cháu sợ cô vẫn giận chú”. 
“Vậy hôm nay chú ấy có đi cùng 
chúng ta không, Jimmy?”

Chồng tôi đã đứng đó từ 
bao giờ. Anh đã lắng nghe câu 
chuyện của cô cháu tôi. Tôi 
không biết khuôn mặt anh lúc 
ấy như thế nào.. Chỉ biết có một 
bàn tay to lớn, ấm áp và rất quen 
thuộc nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ 
nhàng dắt tôi đi hết quãng đường 
từ công viên tới văn phòng.

Sau ngày hôm ấy, tôi đồng 
ý để chồng chở đi làm, và buổi 
chiều tôi đi xe buýt về, anh đã 
nhờ được một người bạn trong 
công ty đưa tôi ra bến xe. Tôi 
còn được biết, công việc mà ông 
chủ sắp xếp cho tôi chính là nhờ 
anh đã tới gặp và thuyết phục 
ông.

Đó là câu chuyện tình yêu 
mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. 
Những ngày tháng vừa qua đã 
khiến tôi nhận ra rằng: Trong 
cuộc sống nhiều đau khổ này, 
tình yêu thực sự hiện hữu, và 
nó mang một sức mạnh chữa 
lành thật to lớn. Khi nghĩ về sự 
nhẫn nại của anh suốt thời gian 
cùng tôi và Jimmy sang đường, 
khi cảm nhận được rằng trái tim 
chan chứa thiện niệm của anh 
luôn nghĩ cho cảm giác của tôi, 
nghĩ đến việc làm thế nào để tôi 
an toàn và hạnh phúc nhất, tôi 
mới hiểu ra thế nào là thực sự 
yêu một ai đó.

Chia sẻ câu chuyện này cũng 
là cách tôi muốn anh biết: Từ tận 
đáy lòng, tôi biết ơn tình thương 
và những điều anh đã dành cho 
tôi. Và hơn thế, anh và Jimmy bé 
nhỏ đã cho tôi hiểu và học được 
rằng yêu thương một người là 
dành cho người đó sự bao dung, 
nhẫn nại và những điều thiện 
lành nhất mỗi ngày■

Về việc hỗ trợ và ra mắt cuốn phim “Through Our Eyes” 
của Đạo Diễn Fred Koster 01/02/2019 

Kính gửi: 
▪ Quý Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo 
▪ Quý Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Hạt Tar-

rant County, và vùng phụ cận 
▪ Quý Hội Đoàn Cựu Quân Nhân 
▪ Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể Người Việt Quốc Gia 
▪ Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí 
▪ Quý Thân Hữu và Đồng Hương 

Kính thưa toàn thể quý vị: Cuốn phim “The Vietnam 
War” của đạo diễn Ken Burns, được chiếu trên đài truyền 
hình PBS và trên nhiều mạng lưới phim ảnh của Hoa Kỳ, 
là một sự xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa (QLVNCH), gây tác hại đến kiến thức lịch sử của 
các thế hệ tương lai, và đang tạo làn sóng phẫn nộ cho người 
Việt tị nạn khắp nơi tại hải ngoại. 

Do đó, chúng tôi xin trân trọng thông báo và kính mời 
quý vị cùng tiếp tay trong công cuộc đem lại sự công bằng 
cho lịch sử cuộc chiến Việt Nam và nêu cao tinh thần chiến 

đấu anh dũng của quân đội VNCH đã bị truyền thông phản 
chiến xuyên tạc sai lạc không những trong suốt hậu bán thế 
kỷ 20 mà cho đến bây giờ. Qua sự hợp tác với một số tổ 
chức và cá nhân người Việt quốc gia, các cựu chiến binh 
Mỹ, Hội Cựu Chiến Binh Bảo Vệ Sự Thật Lịch Sử (Vietnam 
Veterans for Factual History - VVFH) cùng đạo diễn Fred 
Koster đang thực hiện một bộ phim phản bác lại những điều 
sai lầm của phim The Vietnam War, đưa ra sự thật của cuộc 
chiến và vinh danh QLVNCH. 

Ngoài việc chiếu bộ phim “Through Our Eyes” - xin tạm 
dịch là “Qua Cái Nhìn của Chúng ta (VNCH)” - tại các rạp 
chiếu phim, nhóm làm phim sẽ thực hiện các DVD làm tài 
liệu giáo khoa với những bài giảng được biên soạn cho các 
môn học liên quan đến chiến tranh VN, sẽ được phân phát 
miễn phí trong các trường học trên toàn nước Mỹ và công 
chúng. Điều này sẽ giúp các thế hệ trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ có 
được tài liệu trung thực, giúp hiểu rõ sự thật về cuộc chiến 
Việt Nam mà hàng triệu người quốc gia đã hy sinh xương 
máu. Đây là công trình biên soạn và thực hiện công phu giúp 
đem lại chính nghĩa cho VNCH và danh dự cho QLVNCH. 

Xin mời toàn thể quý vị đến tham dự buổi chiếu một 
phần của cuốn phim “Through Our Eyes” sẽ được tổ chức: 

Vào Lúc: 6:00 PM, Thứ Bảy Ngày 23 tháng 3 
Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐ Người Việt Quốc 

Gia Dallas (3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044) 

Chúng tôi xin kêu gọi quý hội đoàn và đồng hương ủng 
hộ công trình quan trọng này. 

Mọi chi phiếu xin đề: VVFH (Memo: Vietnam War) và 
gởi về đài Saigon Dallas 1600AM, địa chỉ: 10935 Estate Ln 
Suite 180, Dallas TX 75238. 

Chúng tôi sẽ công bố tên của quý ân nhân và kết quả 
hàng tuần trên đài. 

Để tìm hiểu thêm về dự án này, quý vị có thể vào: www.
usavn.org và tại địa phương xin liên lạc với Bà Thu Nga 
(214-293-6584)  hay Ts. Phan Quang Trọng (210-724-
7130). 

Thay Mặt Ban tổ chức:
 
Ông Nguyễn Hữu Duyệt 
Liên Hội Trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH

Bà Thu Nga 
Giám Đốc Đài truyền hình SBTN/TX
Đài phát thanh Saigon Dallas 1600AM

Ông Phạm Văn Nam 
Thứ trưởng Bộ Kinh Tế TB Massachusetts
Đại diện VVFH và KosterFilms, LLC 
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Bạn đã uống cà phê nhiều, bạn 
biết muốn pha một ly cà phê tuyệt 
vời đâu có khó.

Cà phê loãng nước nhưng đậm 
mùi thơm, cà phê mít đặc quánh mà 
vô vị, hãy chọn một tỷ lệ pha trộn 
thích hợp là đã đi được 70% đoạn 
đường rồi.

Muốn kẹo thêm nữa há? Muốn 
hưởng cái cảm giác chát chát, tê tê 
đầu lưỡi phải không?

Dễ mà, thêm vào chút xác cau 
khô là xong ngay ! Bạn muốn có vị 
rhum, thì rhum; bạn thích cái béo 
béo, thơm thơm của bơ, cứ bỏ chút 
britain vào.

Bạn hỏi tôi nước mắm nhĩ để 
làm gì à?

Chà, khó quá đi, nói làm sao cho 
chính xác đây! Thì để cho nó đậm 
đà.

Đậm làm sao? Giống như uống 
coca thì phải có thêm chút muối cho 
mặn mà đầu lưỡi ấy mà. Uống chanh 
đường pha thêm chút rhum cho nó ra 
dáng tay chơi.

Như kẻ hảo ngọt nhưng vẫn cắn 
răng uống cà phê đen không đường 
cho lập dị.

Thèm đá muốn chết nhưng 
cứ chốn bạn nhậu thì nằng nặc đòi 
uống chay không đá cho giống khác 
người, cho đẳng cấp.

Tôi không biết, không tả được, 
mời bạn hãy thử và tự cảm nhận lấy.

Bạn đòi phải có tách sứ, thìa 
bạc; bạn nói phải nghe nhạc tiền 
chiến, phải hút Capstan (dộng vài 
phát hết gần nửa điếu và rít đỏ đầu), 
Ruby hay Bastos xanh mới đã đời, 
thú vị phải không?

Bạn đã có đủ những gì bạn cần, 
sao lại cứ thích đi uống cà phê tiệm?

Tôi không trách bạn đâu. Cà 
phê ngon chỉ mới được một nửa, 
nhưng chúng ta đâu chỉ cần uống cà 
phê, chúng ta còn ghiền “uống” con 
người tại quán cà phê; “uống” không 
khí và cảnh sắc cà phê; “uống” câu 
chuyện quanh bàn cà phê và nhiều 
thứ nữa.

Vậy thì mời bạn cùng tôi trở lại 
không khí cà phê Sài Gòn những 
năm cuối 1960 và đầu 1970.

Sài Gòn những năm giữa thập 
niên 1960 đến đầu thập niên 1970 
tuổi trẻ lớn lên và tự già đi trong 
chiến tranh. Những “lưu bút ngày 
xanh” đành gấp lại; những mơ mộng 
hoa bướm tự nó thành lỗi nhịp, vô 
duyên. Tiếng cười dường như ít đi, 
kém trong trẻo hồn nhiên; khuôn 
mặt, dáng vẻ tư lự, trầm lắng hơn 
và đầu óc không thể vô tư nhởn nhơ 
được nữa. Những điếu thuốc đầu tiên 
trong đời được đốt lên; những ly cà 
phê đắng được nhấp vào và quán cà 
phê trở thành nơi chốn hẹn hò để dàn 
trải tâm tư, để trầm lắng suy gẫm. Có 
một chút bức thiết, thật lòng; có một 
chút làm dáng, thời thượng.

Đối với một thanh niên tỉnh lẻ 
mới mẻ và bỡ ngỡ, Sài Gòn lớn lắm, 
phồn vinh và náo nhiệt lắm. Phan 
Thanh Giản đi xuống, Phan Đình 
Phùng đi lên; hai con đường một 
chiều và ngược nhau như cái xương 
sống xuyên dọc trung tâm thành phố 
giúp định hướng, tạo dễ dàng cho 
việc di chuyển. Cứ như thế, cái xe 
cọc cạch, trung thành như một người 
bạn thân thiết lê la khắp Sài Gòn, 
Chợ Lớn, Gia Định.

Những ngày này, tôi là khách 

thường trực của quán Cà phê Thu 
Hương đường Hai Bà Trưng. Quán 
nằm ở một vị trí đẹp, chiếm ba lô đất 
ngó chéo qua phía trại hòm Tobia; 
nơi đây có một căn phòng hẹp vừa 
đặt quầy thu tiền, vừa là chỗ ngồi 
cho những ai thích nghe nhạc với 
âm thanh lớn, phần còn lại là một 
sân gạch rộng, có mái che nhưng 
không ngăn vách, từ trong có thể 
nhìn rõ ra đường qua những song 
sắt nhỏ sơn xanh với một giàn hoa 
giấy phủ rợp. Ngồi đây có thể nghe 
được văng vẳng tiếng nhạc vọng ra 
từ bên trong; cảm được chút riêng 
tư cách biệt, nhưng đồng thời cũng 
có thể nhận ra được sức sống bừng 
lên mỗi sáng, dáng vẻ mệt mỏi, u ám 
mỗi chiều đang lặng lờ chảy qua trên 
đường phía ngoài.

Chủ quán ở đây là một người 
đặc biệt: Khó chịu một cách dễ 
thương. Hình như với ông, bán cà 
phê chỉ như một cách tiêu khiển và 
pha cà phê là một nghệ thuật kỳ thú. 
Ông hãnh diện với tên tuổi của Thu 
Hương và muốn bảo vệ nó. Bạn là 
khách uống cà phê phải không? Xin 
cứ ngồi yên đó. Cà phê được bưng 
tới, ông chủ sẽ ngồi đâu đó quan sát 
và sẽ xuất hiện đúng lúc cạn phin, sẽ 
bỏ đường, khuấy đều cho bạn và sẽ 
lịch sự “xin mời” khi mọi việc hoàn 
tất. Ly cà phê như vậy mới là cà phê 
Thu Hương, đó là cung cách của Thu 
Hương, đặc điểm của Thu Hương.

Trong lãnh vực kinh doanh quán 
cà phê, có người dùng âm thanh; có 
người dùng ánh sáng và cảnh trí; có 
người nhờ sự duyên dáng của tiếp 
viên; có người dùng phẩm chất của 
cà phê để hấp dẫn khách. Ông chủ 
Thu Hương đã chọn cách cuối cùng, 
cách khó nhất và ông đã thành công.

Khách đến với Thu Hương là ai?
Nhiều lắm, nhưng dù từ đâu họ 

đều có điểm giống nhau là tất cả đều 
trẻ và đều có vẻ “chữ nghĩa” lắm; 
“ông”, “bà” nào cũng tha tập cours 
quằn tay, cộng thêm các tập san Sử 
địa, Bách khoa, Văn và vân vân…

Bạn thường ăn phở gà Hiền 
Vương, phở Pasteur; bạn thường đi 
qua đi lại liếc liếc mấy bộ đồ cưới 
đẹp ở nhà may áo dài Thiết Lập, 
vậy bạn có biết cà phê Hồng ở đâu 
không? Thì đó chứ đâu, gần nhà 
may Thiết Lập, cách vài căn về phía 
đường Nguyễn Đình Chiểu, ngó xéo 
qua mấy cây cổ thụ ở bờ rào Trung 
tâm Thực nghiệm Y khoa (Viện Pas-
teur).

Tôi phải hỏi vì tôi biết có thể 
bạn không để ý. Quán nhỏ xíu hà, 
với lại cái tên Hồng và tiền diện của 
nó trông ủ ê cũ kỹ lắm, chứ không 
sơn phết hoa hòe, đèn treo hoa kết gì 
cả. Từ ngoài nhìn vào, quán như mọi 
ngôi nhà bình thường khác, với một 
cái cửa sổ lúc nào cũng đóng và một 
cánh cửa ra vào nhỏ, loại sắt cuộn 
kéo qua kéo lại. Quán hẹp và sâu, 
với một cái quầy cong cong, đánh 
verni màu vàng sậm, trên mặt có để 
một ngọn đèn ngủ chân thấp, với cái 
chụp to có vẽ hình hai thiếu nữ đội 
nón lá; một bình hoa tươi; một con 
thỏ nhồi bông và một cái cắm viết 
bằng thủy tinh màu tím than.

Phía sau, lúc nào cũng thấp 
thoáng một mái tóc dài, đen tuyền, 
óng ả, vừa như lãng mạn phô bày 
vừa như thẹn thùng, che dấu.

Cà phê Hồng, về ngoại dáng, 

thực ra không có gì đáng nói ngoài 
cái vẻ xuề xòa, bình dị, tạo cảm giác 
ấm cúng, thân tình và gần gũi; tuy 
nhiên, nếu ngồi lâu ở đó bạn sẽ cảm 
được, sẽ nhận ra những nét rất riêng, 
rất đặc biệt khiến bạn sẽ ghiền đến 
và thích trở lại.

Hồi đó nhạc Trịnh Công Sơn đã 
trở thành một cái “mốt”, một cơn 
dịch truyền lan khắp nơi, đậu lại 
trên môi mọi người, đọng lại trong 
lòng mỗi người. Cà phê Hồng đã tận 
dụng tối đa, nói rõ ra là chỉ hát loại 
nhạc này và những người khách đến 
quán – những thanh niên xốc xếch 
một chút, “bụi” một chút (làm như 
không bụi thì không là trí thức)- đã 
vừa uống cà phê vừa uống cái rã 
rời trong giọng hát của Khánh Ly. 
Không hiểu do sáng kiến của các cô 
chủ, muốn tạo cho quán một không 
khí văn nghệ, một bộ mặt trí thức 
hay do tình thân và sự quen biết với 
các tác giả mà ở Cà phê Hồng lâu 
lâu lại có giới thiệu và bày bán các 
sách mới xuất bản, phần lớn là của 
hai nhà Trình Bày và Thái Độ và của 
các tác giả được coi là dấn thân, tiến 
bộ. Lại có cả Time, Newsweek cho 
những bạn nào khát báo nước ngoài.

Quán có ba cô chủ, ba chị em; 
người lớn nhất trên hai mươi và 
người nhỏ nhất mười lăm, mười sáu 
gì đó. Nói thật lòng, cả ba cô đều 
chung chung, không khuynh quốc 
khuynh thành gì, nhưng tất cả cùng 
có những đặc điểm rất dễ làm xốn 
xang lòng người:

Cả ba đều có mái tóc rất dài, bàn 
tay rất đẹp và ít nói, ít cười, trừ cô 
chị. Những năm 1980, Cà-phê Hồng 
không còn, tôi đã thường đứng lại 
rất lâu, nhìn vào chốn xưa và tự hỏi: 
Những người đã có thời ngồi đây mơ 
ước và hy vọng giờ đâu cả rồi? Còn 
chị em cô Hồng: những nhỏ nhẹ tiểu 
thư, những thon thả tay ngà, những 
uyển chuyển “chim di” giờ mờ mịt 
phương nào?

Viện Đại học Vạn Hạnh mở cửa 
muộn màng nhưng ngay từ những 
năm đầu tiên nó đã thừa hưởng được 
những thuận lợi to lớn về tâm lý, 
cùng với những tên tuổi đã giúp cho 
Đại Học Vạn Hạnh được nhìn vừa 
như một cơ sở giáo dục khả tín, vừa 
như một tập hợp của những thành 
phần trẻ tuổi ý thức và dấn thân.

Tuy nhiên, dường như cái hồn 
của Đại Học Vạn Hạnh được đặt tại 
một tiệm cà phê: Quán Nắng Mới ở 
dốc cầu, ngó xéo về phía chợ Trương 
Minh Giảng. Quán Nắng Mới có 
nhiều ưu thế để trở thành đất nhà 
của dân Vạn Hạnh, trước nhất vì gần 
gũi, kế đến là khung cảnh đẹp, nhạc 
chọn lọc và cuối cùng, có lẽ quan 
trọng nhất là sự thấp thoáng của 
những bóng hồng, có vẻ tha thướt, 
có vẻ chữ nghĩa. Các nhóm làm thơ 
trẻ đang lên và đang chiếm đều đặn 
nhiều cột thơ trên báo chí Sài Gòn 
ngồi đồng từ sáng đến tối để… làm 
thơ. Nhưng đông hơn cả, ấm áp hơn 
cả là những nhóm hai người, một tóc 
dài, một tóc ngắn chờ vào lớp, chờ 
tan trường và chờ nhau. Nắng Mới 
đã sống với Vạn Hạnh cho đến ngày 
cuối cùng. Nắng Mới nay không 
còn. Những con người cũ tứ tán 
muôn phương.

Có một quán cà phê thân quen 
nữa không thể không nhắc đến: 

Quán chị Chi ở gần đầu đường 

Nguyễn Phi Khanh, kế khu gia cư 
xưa cũ, rất yên tĩnh và rất dễ thương, 
nằm phía sau rạp Casino Đa Kao. 
Ở đó có những con đường rất nhỏ, 
những ngôi nhà mái ngói phủ đầy 
rêu xanh, những hàng bông giấy che 
kín vỉa hè, trầm lắng cô liêu và im ả 
tách biệt lắm mà mở cửa ra là có thể 
nghe người bên trái nói, thấy người 
bên phải cười và có cảm tưởng như 
có thể đưa tay ra bắt được với người 
đối diện bên kia đường.

Quán chị Chi độ chín mười 
thước vuông, chỉ đủ chỗ để đặt ba 
bốn chiếc bàn nhỏ. Quán không có 
nhạc, không trưng bày trang trí gì 
cả ngoại trừ một bức tranh độc nhất 
treo trên vách, bức tranh đen trắng, 
cỡ khổ tạp chí, có lẽ được cắt ra từ 
một tờ báo Pháp. Tranh chụp để 
thấy một bàn tay dắt một em bé trai 
kháu khỉnh, vai đeo cặp sách, miệng 
phụng phịu làm nũng, hai mắt mở 
to nhưng nước mắt đang chảy dài 
theo má, phía dưới có hàng chữ nhỏ: 
“Hôm qua con đã đi học rồi mà”. 
Khách đến với chị Chi không phải 
coi bảng hiệu mà vào, cũng không 
phải nghe quảng cáo, mà hoàn toàn 
do thân hữu truyền miệng cho nhau 
để đến, nhiều lần thành quen, từ 
quen hóa thân và quyến luyến trở lại.

Chị Chi có bán cà phê nhưng 
tuyệt chiêu của chị là trà; loại trà 
mạn sen, nước xanh, vị chát nhưng 
có hậu ngọt và mùi thơm nức mũi. 
Trà được pha chế công phu trong 
những chiếc ấm gan gà nhỏ nhắn, 
xinh xinh. Ấm màu vàng đất, thân 
tròn đều, láng mịn, vòi và quai mảnh 
mai, cân đối. Mỗi bộ ấm có kèm 
theo những chiếc tách cùng màu, 
to bằng ngón tay cái của một người 
mập, vừa đủ cho hốp nước nhỏ. Ấm 
có ba loại, được gọi tên ra vẻ “trà 
đạo” lắm: độc ẩm, song ẩm và quần 
ẩm, nhưng hồi đó chúng tôi thường 
“diễn nôm” theo kiểu “tiếng Việt 
trong sáng” thành ấm chiếc, ấm đôi 
và ấm bự. Trà được uống kèm với 
bánh đậu xanh – loại bánh đặc biệt 
của chị Chi- nhỏ, màu vàng óng và 
mùi thơm lừng. Nhắp một ngụm trà, 
khẽ một tí bánh, cà kê đủ chuyện 
trên trời dưới đất, trông cũng có vẻ 
phong lưu nhàn tản và thanh cao 
thoát tục lắm. Quán chị Chi giờ đã 
biến tướng ít nhiều nhưng dù sao 
cũng xin cảm ơn chị và xin đại diện 
cho những anh chị em đã từng ngồi 
quán chị bày tỏ lòng tiếc nhớ đến chị 
và đến những ngày khó quên cũ.

Những năm cuối thập niên 60 
Sài Gòn có mở thêm nhiều quán 
cà phê mới, và thường được trang 
hoàng công phu hơn, có hệ thống âm 
thanh tối tân hơn và nhất là quán nào 
cũng chọn một cái tên rất đẹp, phần 
lớn là dựa theo tên những bản nhạc 
nổi tiếng: Cà phê Hạ Trắng, Lệ Đá, 
Diễm Xưa, Hương Xưa, Hoàng Thị, 
Biển Nhớ, Hoài Cảm, Da Vàng…

Tuy nhiên, ở một con đường nhỏ 
– Hình như là Đào Duy Từ – gần sân 
vận động Thống Nhất bây giờ, có 
một quán cà phê không theo khuôn 
mẫu này, nó mang một cái tên rất lạ: 
Quán Đa La. Đa La là Đà Lạt, quán 
của chị em cô sinh viên Chính Trị 
Kinh Doanh, có lẽ vừa từ giã thác 
Cam Ly, hồ Than Thở để về Sài Gòn 
học năm cuối tại nhà sách Xuân Thu 
hay sao đó, mở ra.

Trường kinh doanh quả là khéo 
đào tạo ra những môn sinh giỏi kinh 
doanh: Tin mấy cô sinh viên mở 
quán thật tình là không được chính 
thức loan báo ở đâu cả; tuy nhiên, 
cứ úp úp mở mở như vậy mà tốt, 
nó được phóng lớn, lan xa, tạo ấn 
tượng mạnh và quán được chờ đón 
với những trân trọng đặc biệt, những 
náo nức đặc biệt. Những cô chủ chắc 
có máu văn nghệ, đã cố gắng mang 
cái hơi hướm của núi rừng Đà Lạt về 
Sài Gòn: Những giỏ lan, nhưng giỏ 
gùi sơn nữ, những cung tên chiến 
sĩ đã tạo cho quán một dáng vẻ ngồ 
ngộ, dễ thương; rồi những đôn ghế, 
những thớt bàn được cưa từ những 
gốc cây cổ thụ u nần, mang vẻ rừng 
núi, cổ sơ đã giúp cho Đa La mang 
sắc thái rất … Đa La.

Ngày khai trương, Đa La chuẩn 
bị một chương trình văn nghệ hết 
sức rôm rả, với những bản nhạc 
“nhức nhối” của Lê Uyên Phương, 
Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà… 
Đa La đông vui, chứng kiến sự nở 
hoa và tàn úa của nhiều mối tình. 

Nhưng Đa La vắng dần những 
người khách cũ và đóng cửa lúc nào 

tôi không nhớ. Cà phê Hân ở Đinh 
Tiên Hoàng, Đa Kao là quán thuộc 
loại sang trọng, khách phần lớn ở 
lớp trung niên và đa số thuộc thành 
phần trung lưu, trí thức. Bàn ghế ở 
đây đều cao, tạo cho khách một tư 
thế ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh 
và bàn nào cũng có đặt sẵn những 
tạp chí Pháp ngữ số phát hành mới 
nhất. Câu chuyện ở Hân chắc là 
quan trọng lắm, lớn lắm; nhìn cái 
cách người ta ăn mặc; trông cái vẻ 
người ta thể hiện là biết ngay chứ gì; 
có lẽ cả thời sự, kinh tế tài chánh, 
văn chương, triết học đều có cả ở 
đây. Một chỗ như vậy là xa lạ với 
dân ngoại đạo cà phê.

Nhưng Hân là một nơi hết sức 
đáng yêu, đáng nhớ của nhiều người, 
dù ngồi quầy là một ông già đeo kính 
như bước ra từ một câu chuyện của 
văn hào Nga Anton Chekov.

Về sau, đối diện với Hân có 
thêm quán cà phê Duyên Anh của 
hai chị em cô Hà, cô Thanh; cô em 
xinh hơn cô chị và được nhiều chàng 
trồng cây si. Hai tiệm cà phê, một 
sang trọng chững chạc, một trẻ trung 
sinh động, đã trở thành một điểm 
hẹn, một đích tới mà khi nhắc đến 
chắc nhiều anh chị em ở trường Văn 
Khoa, trường Dược, trường Nông 
Lâm Súc ngay góc Hồng Thập Tự – 
Cường Để còn nhớ, cũng như nhớ 
món bánh cuốn ở đình Tây Hồ bên 
trong chợ Đa Kao thờ cụ Phan, nhớ 
quán cơm “lúc lắc” trong một con 
hẻm nhỏ đường Nguyễn Bỉnh Kh-
iêm mà nữ sinh viên vừa đi lên căn 
gác gỗ vừa run khi được mấy chàng 
mời cơm.

Bạn nào muốn gặp các nhà văn 
nhà thơ, muốn nhìn họ ngậm ống vố, 
đeo kính cận nói chuyện văn chương 
thì mời đến quán Cái Chùa, anh em 
nào muốn có không khí trẻ trung 
đầm ấm mời đến Hầm Gió; anh 
em nào muốn có chỗ riêng tư tâm 
sự thì cứ theo đường Nguyễn Văn 
Học chạy tuốt lên Gò Vấp, vào quán 
Hương Xưa, ở đó có vườn cây đẹp, 
các cô chủ đẹp và cái cách người ta 
đối đãi với nhau cũng rất đẹp. Cũng 
đừng quên nhắc đến quán Chiêu, 
hẻm Cao Thắng.

Rồi còn cà phê hàng me Nguyễn 
Du, cũng Beatles, cũng Elvis Pres-
ley như ai ; và cả pha chút Adamo 
quyến rũ. Giá ở đây thật bình dân 
nhưng thường xuyên chứng kiến 
những pha so găng giữa học sinh hai 
trường nghề Cao Thắng và Nguyễn 
Trường Tộ.

Chán cà phê thì đi ăn nghêu sò, 
bò bía, ăn kem trên đường Nguyễn 
Tri Phương, góc Minh Mạng hoặc 
bên hông chợ Tân Định.

Phá lấu đã có góc Pasteur-Lê 
Lợi, nhưng chỉ dành cho các bạn có 
tiền.

Rủng rỉnh tí xu dạy kèm cuối 
tháng có Mai Hương (nay là Bạch 
Đằng Lê Lợi). Quán Mù U, hẻm 
Võ Tánh, chỗ thương binh chiếm 
đất ở gần Ngã tư Bảy Hiền dành 
cho những bạn muốn mờ mờ ảo ảo. 
Muốn thưởng thức túp lều tranh mời 
đến cà phê dựa tường Nguyễn Trung 
Ngạn gần dòng Kín, đường Cường 
Để. Rồi quán cà phê Cháo Lú ở chợ 
Thị Nghè của một tay hoạ sĩ tên Vị 
Ý. Cao cấp hơn có La Pagode (đổi 
thành Hương Lan trước khi giải thể), 
Brodard, Givral. Thích xem phim 
Pháp xưa, phim Mỹ xưa và ngồi… 
cả ngày xin mời vào rạp Vĩnh Lợi 
trên đường Lê Lợi để chung vai với 
đám đồng tính nam. Vào Casino Sài 
Gòn có thể vào luôn hẻm bên cạnh 
ăn cơm trưa rất ngon tại một quầy 
tôi đã quên tên. Nhưng rạp Rex vẫn 
là nơi chọn lựa nhiều nhất của SV, cả 
nghèo lẫn giàu. Cuộc sống SV cứ thế 
mà trôi đi trong nhịp sống Sài Gòn.

Nghèo nhưng vui và mơ mộng. 
Tống Biệt hành, Đôi mắt người Sơn 
Tây sống chung với Cô hái Mơ. Đại 
bác ru đêm sánh vai với Thu vàng. 
Ảo vọng và thực tế lẫn vào nhau. Thi 
thoảng lại pha thêm chút Tội ác Hình 
phạt, Zara đã nói như thế! Che Guer-
vara, Garcia Lorca. Tất cả những gì 
tôi nhắc tới là một chút ngày cũ, một 
chút cảnh xưa, một phần hơi thở và 
nhịp sống của Sài Gòn trong trí nhớ. 
Xin tặng anh, tặng chị, tặng em, đặc 
biệt là tặng tất cả những ai tha hương 
có lúc bỗng bàng hoàng nhận thấy, 
dường như một nửa trái tim mình 
còn đang bay lơ lửng ở cà phê Hồng, 
Thu Hương, hay đâu đó ở quê nhà■
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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

3212 N. Jupiter Rd., Suite 106
Garland, Texas 75044

(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

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

ĐẶC BIỆT: NHẬN GỬI QUÀ VỀ SÀI GÒN & CÁC TỈNH TẠI VIỆT NAM  
GIÁ RẺ - AN TOÀN - UY TÍN & NHANH CHÓNG ( 4-5 NGÀY GIAO TẬN NHÀ)

►VÉ  MÁY BAY VỀ VIỆT NAM ON SALE  TẾT NGUYÊN ĐÁN & MÙA HÈ 2019
►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 -  U CH U - ÚC CH U - TOURS PACKAGE

***TIN VUI –LUẬT MỚI  CHO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VIỆT KIỀU TẠI MỸ****
Chuyên lo hồ sơ cho Việt kiều sống tại mỹ có hộ khẩu & chứng minh nhân dân tại VN 
để đứng tên hợp pháp sở hữu chủ chính mình như: nhà cửa, đất đai, bất động sản 
thừa kế tại Việt Nam. Chuyên phụ trách lo làm giấy Ủy Quyền Đồng thừa kế, 
khước từ tài sản, sang nhượng mua bán hợp thức hóa lãnh sự VN tại Mỹ: 
Xin liên hệ cô Hồng Võ 214 709 7078

DỊCH VỤ BÊN MỸ & BÊN VIỆT NAM
CHUYÊN LO HỒ SƠ DU LỊCH THĂM THÂN NHÂN 
TỪ VIỆT NAM - MỸ (UY TÍN & NHANH CHÓNG)

►CHUYÊN LO HỒ SƠ DU HỌC TỪ  VIỆT NAM - MỸ (TỪ LỚP 9-LỚP 12 & ĐẠI HOC) 
(CÓ VP TẠI SAIGON GIÚP LO MỌI THỦ TỤC TỪ A –Z & CÓ CHƯƠNG TRÌNH 
HỖ TRỢ VỀ TÀI CHÍNH BÊN PHÍA VN).
►NHẬN LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘC THÂN CÔNG HÀM NGOẠI GIAO 
(VỀ VIỆT NAM KẾT HÔN)
►NHẬN LÀM HỒ SƠ BẢO LÃNH DIỆN FIANCEE, VỢ CHỒNG, CHA MẸ, 
ANH CHỊ EM ĐOÀN TỤ.
►NHẬN GIA HẠN VÀ LÀM MỚI HỘ CHIẾU VN (CÓ GIÁ TRỊ 10 NĂM)
►NHẬN GIÚP ĐIỀN ĐƠN THI QUỐC TỊCH MỸ & THÔNG DỊCH TIẾNG VIỆT 
(DÀNH CHO NGƯỜI 55 TUỔI, SỐNG Ở MỸ 15 NĂM TRỞ LÊN) 
(ĐẶC BIỆT GIÚP CHO NGƯỜI  LOW INCOME, GIẢM LỆ PHÍ DI TRÚ).
►NHẬN LÀM RE-ENTRY PERMIT KHẨN CẤP (4-6 TUẦN  LÀ CÓ)
►NHẬN LÀM VISA MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM 
(RA VÀO VIỆT NAM THOẢI MÁI KHÔNG GIỚI HẠN)
►NHẬN TRÍCH LỤC & LÀM MỚI GIẤY KHAI SINH VIỆT NAM

Thứ Bảy: mùng 5 Tết (Ngày 9/2/2019)
Grand Prairie: 11 giờ sáng Đoàn Shaolin
Dallas: 1 giờ chiều Đoàn lân Pháp Quang
Chủ Nhật: Mùng 6 Tết (Ngày 10/2/2019)
Dallas: 11:30 sáng Đoàn Shaolin
Grand Prairie: 12 giờ trưa Đoàn lân Pháp Quang

Trước thềm Năm Mới Kỷ Hợi xin kính chúc
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Kể từ khi thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh cho lập phủ Gia Định vào 

năm 1698, đánh dấu sự ra đời của 
thành phố Sài-gòn, đến nay đã hơn 300 
năm. Trong trang sử của chính mình, 
đô thị có thời đã từng là thủ phủ Đông 
Dương dường như đã đi qua đủ những 
thăng trầm, những biến động mang 
tính thời thế, ôm vào lòng những vinh 
nhục trong phút chốc rồi chợt tan biến 
như bọt biển ngoài khơi...

Vùng đất này từng được gọi là 
Prey Nokor, trong mắt triều đình Đại 
Việt, chỉ là một miền hoang hóa thuộc 
phiên bang Chân Lạp. Mãi đến tận 
năm 1620, nhờ cuộc hôn nhân của 
công nữ Ngọc Vạn, con gái thứ hai 
chúa Nguyễn Phúc Nguyên với vua 
Chey Chetta II của vương quốc Chân 
Lạp, sự kiện này đã tạo tiền đề cho 
công cuộc khẩn hoang toàn cõi Nam 

Bộ sau này của Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh.

Đến cuối thế kỷ 18, năm 1788, 
khi Nguyễn Ánh tái chiếm Sài-gòn, 
cũng là lúc người Pháp bắt đầu đặt 
ảnh hưởng sâu rộng của mình và đặt 
những nền móng để xây dựng Sài-gòn 
thành một đại đô thị vào bậc nhất châu 
Á, có thời còn được xem là thành Par-
is của Phương Đông, hay còn gọi là 
Hòn Ngọc Viễn Đông.

Hơn 150 năm sau đó, khi nền 
cộng hòa đầu tiên của miền Nam Việt 
Nam được thành lập (1955), Sài-gòn 
nghiễm nhiên trở thành thủ đô của 
một nhà nước non trẻ, và cũng là 
thành phố lớn nhất nước, là thủ phủ về 
kinh tế, văn hóa và xã hội, được gọi 
bằng cái tên mang đầy màu sắc hiện 
đại "Thành đô Sài-gòn"....

Cho đến hôm nay, Sài-gòn đã hơn 

300 tuổi, nghĩa là biên niên sử của nó 
trùng với các mốc thời gian thành lập 
và phát triển của Hợp chủng quốc Hoa 
Kỳ (USA), đương nhiên, mọi sự so 
sánh đều khập khiễng. Dù vậy, tự bản 
thân Sài-gòn đã là một cái tên không 
thể nào phai mờ, cho dù ở thời điểm 
hiện tại, người ta đặt lại và gọi nó 
bằng một cái tên khác. Điều đó không 
còn quan trọng nữa, ký ức của một đại 
đô thị kéo dài 300 năm không dễ gì 
tàn lụi, cho dù, trong một chừng mực 
nào đó, thành đô ngày xưa đã đổi khác 
rất nhiều...

Album ảnh này bao gồm một số 
ảnh trắng đen / màu được chụp trong 
giai đoạn trước 1975, kèm theo một số 
postcard về Sài-gòn Gia Định không 
rõ người chụp. Cảm ơn các nhiếp ảnh 
gia đã để lại cho Sài-gòn ít nhiều ký 
ức phố thị, mộc mạc và đáng quý...
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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.

S
h

e
rm

a
n

 S
t.

G
re

e
n

v
ille

 A
v
e
.

75
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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

PHONE: 

(972) 998-8287
Cell: (214) 566-1546   |   fAX: (214) 447-7433

Website: www.taxseasons.com
Email: taxseasons@gmail.com
Giờ mở cửa đến ngày 15 tháng 4, 2019
Mon - Fri: 8 AM - 8 PM
Sat & Sun: 9 AM - 5 PM

KHAI THUẾ - BẢO HIỂM - DI TRÚ - ĐIỀN ĐƠN
CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH - MÁY CREDIT CARD
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3555 W. Walnut St. Suite 221   Garland, Texas  75042

972-276-1185

supermarket

3845 N. Garland Ave, suite 700B. Garland, TX 75040
Liên lạc: 469-298-0205 ▪ 469-881-9991 ▪ 469-881-9992

Lớp nhạc do nhạc sĩ An Sơn phụ trách: Hai, Tư & Sáu từ 11am-12pm 
Lớp khiêu vũ do cô Thiên Thanh phụ trách: thứ ba- thứ năm từ 10.30am-11.45am
Lớp thể dục đặc biệt do cô Thùy Trang phụ trách: thứ hai- thứ tư từ 10am-10.30am
Lớp taichi do sư phụ Cho Nguyen phụ trách: thứ ba- thứ năm 10am-10.30am

Các lớp học hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị cao niên
(cho dù không sinh hoạt tại trung tâm).

DOMINO, BIDA, BÓNG 
BÀN, CỜ TƯỚNG, TỨ 
SẮC, KARAOKE, BINGO

GUITAR, KEYBOARD
HÁT, KHIÊU VŨ
THỂ DỤC, 
DƯỠNG SINH

TRUNG TÂM CÓ XE ĐƯA RƯỚC CHO QUÝ VỊ Ở XA
CÓ Y TÁ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO QUÝ VỊ KHI Ở TRUNG TÂM

Chúng tôi
nhận hết
các loại

MEDICAID &
MEDICARE

Giờ mở cửa/ Phục vụ: Thứ Hai- Thứ Sáu: 7.30am-3pm
Ăn sáng: 8.30am-10am ▪ Ăn Trưa: 1.45am-12.30pm ▪ Ăn Xế: 2pm-2.30pmXin liên lạc với trung tâm để biết thêm chi tiết

Quý vị sinh hoạt ở 
Trung Tâm sẽ không bị 

ảnh hưởng các quyền lợi 
như Housing, HomeCare, 

SSI...
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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

(CẦN PHARMACY TECHNICIAN)
813 N. Jupiter Rd.
Garland, TX 75042 
(Khu Chợ Trường Nguyên – 
Bên cạnh Pronail Supply)

1818 E. Pioneer Pkwy., #100,Arlington, TX. 76010 
Phone: (817)303-6868 Fax: (817)303-6867 

Website: www.btplaza.com 
 

Western Union: chuyển tiền về Việt Nam lệ phí chỉ 2% cho 
mỗi $100. Có bán Money Order 
 

Có bán điện thoại V247 

 

SPACE For Lease 
Upscale Bakery/ Food 

Court 
(817)800-3463 

TGB 
Catering 

(214)549-6076 

PHỞ18 
(817)303-2882 

Hải Lê Đông 
Trùng Hạ Thảo & 
Radio FM106.5 

BT COFFEE & 
TEA 

(817)422-9488 

Có các loại đồ biển, tôm hùm, cua canada, crawfish, sò, 
ốc, nghêu, cá sống bơi lượn trong hồ….. 
 

 
SHISEIDO & 
Hello Kitty 
(214)263-1833 

 

(817)460-0990 

SKIN & SPA 
(817)323-3517 

 
Áo Dài 

 Mai Anh 
(214)458-6925 

 

WELLNESS 
CHIROPRACTICE 

(817)303-0300 

GOLDEN 
Chinese BBQ 

(817)795-3772 

Paleteria 
Oasis 

(817)422-9099  
Café 

 4 Mùa 
(214)458-6925 

 N’JOY 
Boba Tea 
(469)585-3439 

 
Tran Law & 

Realty 
(682)323-5621 

 
V-SANDWICH 

 

DealLock 
Massage Chairs & Karaoke 

System 
(682)256-0338 
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Tương tự như người Việt tị nạn cộng sản lâu nay lấy ngày 
30.4.75 làm ngày quốc hận để nhắc nhở nhau đừng quên 

ngày Việt Nam Cộng Hoà bị cộng sản VN cưỡng chiếm, hay 
như ở Mỹ có ngày Lễ Tạ Ơn thì người La Mã từ mấy thế kỷ 
nay đã chọn ngày 14.2 làm ngày Lễ Tình Yêu và từ đó người 
ta cổ xúy, duy trì ngày Lễ Valentine cho đến ngày nay.

Có vài giả thuyết đã được đưa ra để giải thích nguyên 
nhân tại sao có ngày Lễ Valentine. Có giả thuyết cho rằng 
ngày Lễ Valentin là ngày kỷ niệm và tưởng nhớ đến bà hoàng 
Juno là người đã bảo vệ cho hôn nhân và gia đình. Họ đã tặng 
cho người đàn bà những bó hoa, được xem như là biểu tượng 
cho sự biết ơn của người đàn ông.

Một giả thuyết khác thì bảo rằng ngày lễ Valentin là ngày 
kỷ niệm Thánh Valentin cũng vào ngày 14.2, hai thế kỷ sau 
Thiên Chúa là ngày mà Đức Hồng Y (ĐHY) Valentin của 
Terni, một thành phố thuộc miền trung nước Ý, xưa gọi là 
Interamna bị vua La Mã thời đó là Claudius Gothicus xử tử 
hình, lý do Hồng Y Valentin vẫn một lòng giữ vững niềm tin 
đối với Thiên Chúa Giáo. Và sau đó vì có truyền thuyết cho 
rằng ĐHY Valentin đã từng tặng hoa cho những đôi nhân 
tình khi Ngài còn sống nên để nhớ ơn, dân chúng đã chọn 
ngày 14.2 làm ngày Lễ Tình Yêu để tưởng niệm đến ĐHY 
Valentin!

Chúng ta tạm thời không bàn đến nguyên nhân tại sao có 
ngày Lễ Valentine và hãy chấp nhận ngày 14 tháng 2 là ngày 
Lễ Valentine, được gọi là Lễ Tình Yêu và Hoa, vì ngày 14.2 
đã trở thành thông lệ từ hàng trăm năm qua cho người phái 
nam và họ không thể quên được tục lệ là đến ngày lễ này đi 
mua hoa tặng vợ, tặng người yêu hay bạn gái.

Một điều mà tôi nói riêng ghi nhận được kể từ lúc bắt 
đầu sống kiếp sống lưu vong đến nay là sau Tết Dương Lịch, 
kể từ trung tuần tháng Giêng trở đi thì người ngoại quốc từ 
u Châu đến Mỹ và Úc Châu nói chung quảng cáo rất rầm 
rộ ngày Lễ Valentine, "Lễ Tình Yêu". Theo dòng thời gian, 
người đàn ông không phải chỉ mua hoa thôi mà họ còn mua 
nhiều tặng vật khác làm quà tặng cho vợ, cho người yêu lý 
tưởng hay bạn gái của mình. Qua hệ thống Internet hiện đang 
thông dụng thiên hạ quảng cáo rùm beng nhiều loại quà khác 
nhau, tương xứng tùy theo túi tiền của mỗi người, nhưng 
quan trọng hơn hết vấn đề cập đến những bông hoa, những 
bó hoa đủ loại.

Tôi tò mò tìm hiểu và nay xin được phép giới thiệu với 
quy1 đồng hương vài nét đặc biệt về ngôn ngữ của các loài 
hoa liên quan đến ngày lễ này, để nếu ai đã sang ngang, đang 
yêu hay có bạn gái muốn mua hoa tặng có thể tùy theo đó mà 
chọn loại hoa thích hợp.

Nếu bạn mua loại hoa (sau đây) Thì hoa này biểu hiệu cho 
một (sự) …

Hay có nghĩa:
- Acacia
Tình yêu thanh khiết
- Alpine rose
Khi nào chúng ta gặp lại
- Anemone
Vui mừng hay Tin tưởng
- Aster
Không tin sự trung thành (của người yêu)
- Belladonna
Em đẹp nhưng không kém nguy hiểm
- Nettle(Anh đã nhìn thấy) em hay ghen tuông
- Chrysanthemum
Tim anh còn trống vắng
- Dahlia
Tôi đã có người yêu!- Edelweiss Em quá đẹp
- Erica
Tôi thích sự cô đơn
- Feathered pink
Em rất nhẹ dạ
- Lilac
Em cũng trung thành
- Geranium Anh chờ em ở chỗ hẹn cũ
- Bell flower

Tim chúng ta cùng một nhịp đập
- Wallflower
Anh sầu nhớ đến em
- Immortelle
Tình yêu vĩnh cửu
- Jasmin
Em đẹp quyến rũ, mê hồn
- Comflower
Anh (tôi) chưa mất hy vọng
- Crocus
Tôi cần thời giờ để suy nghĩ
- Lime-tree blossom
Hãy mơ đẹp và nghĩ đến anh (tôi)
- Lily
Tin tưởng, trong sạch
- Mayflower
Ngây thơ, vô tội
- Mallow Em lạnh nhạt
- Marguerite
Hãy để anh (tôi) yên
- Myrtle
Chúng ta sẽ làm đám cưới nay mai
- Black nightshade
Em ghen vô lý
- Daffodil / narcissus
Em làm điệu
- Orchid
Em còn ham chơi đối với anh
- Parsley
Anh thích tính ở nhà (hay nội trợ)
- Red Rose
Anh yêu em hơn tất cả
- Yellow Rose
Không trung thành
- Rhododendron
Khi nào chúng mình gặp lại?
- Rosemary
Từ biệt em, anh bỏ cuộc
- Yarrow
Anh kiên nhẫn
- Cattail
Em phải quyết định
- Iris
Anh sẽ tranh đấu vì … em
- Sunflower
Em quá đòi hỏi, đối với anh
- Tulip
Em không có 1 sự cảm xúc chân thật
- Blue viola
Kiên trì chịu đựng
- Forget-me-not
Hãy nghĩ đến anh (tôi)
- Morning glory
Em sẽ thuộc về anh
- Feverfew
Hãy để tôi yên
- Cypress
Anh đau khổ chết đi thôi!
Vậy thì, bạn sẽ chọn hoa để nói giùm những ý tưởng thầm 

kín của bạn và người nhận hoa cũng đừng quá vô tình, cố hiểu 
lời nhắn gửi không lời qua những cành hoa mình nhận được!

Cho tôi được mở ngoặc ở đây. Khi vướng vào đường tình, 
người ta thường hay mơ mộng, nghi ngờ…. Biết bao nhiêu 
văn - thi- nhạc sĩ đã viết văn, làm thơ hay soạn nhạc để vinh 
danh tình yêu cũng có và chua chát vì tình cũng chẳng thiếu.

Tình yêu là một phần không thể thiếu của cuộc sống nên 
chủ đề YÊU được xuất hiện rất nhiều trong văn thơ, phim 
ảnh, âm nhạc... Tâm trạng của "người trong cuộc đang ngụp 
lặn trong bể tình" được nhạc sĩ Nguyễn văn Khánh khéo léo 
diễn tả qua tác phẩm "NỖI LÒNG".

Thủy chung, đau đớn, nhớ nhung… theo tôi đã được tác 
giả gói ghém một cách tài tình:

Yêu ai, yêu cả một đời
Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ...
Khi vướng vào đường tình, chuyện yêu thầm nhớ trộm 

hay yêu đơn cũng chẳng thiếu. Tâm trạng và hình ảnh đó 
chúng ta có thể hình dung qua vần thơ sau đây:

.... Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ái
Nhớ cả một đời tình yêu kia mà người nào hay.
Cho dù đôi khi đoán trước sự trắc trở nhưng tình yêu quá 

mãnh liệt đã không sao lung chuyển nỗi nhớ nhung, vẫy yêu 
say mê, đắm đuối và bất tận:

.... Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
Là đến với đớn đau
Nhưng sao trong ta cứ vẫn thương vẫn nhớ !
....
....
Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài.
Tuy nhiên cũng không thiếu những câu thơ chế giễu, 

khuyên răn về tình yêu, ví dụ như:
Vì người mình yêu hãy làm tất cả
Chứ đừng làm tất cả để có được người mình yêu
Khi đã yêu thì hay vẽ vời, ở đâu cũng có thể nghĩ đến 

người tình trong mộng. Để "cợt đùa" có người đã phác họa 
hình ảnh này qua hai câu thơ dí dỏm tìm thấy trên Internet:

Đêm qua anh ngủ trên giường.
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.
Và cũng chẳng thiếu những cuộc tình ướt át lúc ban đầu 

nhưng cuối cùng bị tình phụ, bất thành. Hãy nghe người trong 
cuộc chua chát (Internet; điều này có thể xảy ra từ phái nam):

Thương anh chín đợi mười chờ.
Đến khi mười một, em lờ bỏ anh.
Vâng, khó mà phân biệt đâu thật đâu giả. Dầu vậy, thiên 

hạ vẫn ngập lặn trong tình yêu, không ngừng nghỉ. Hãy nhìn 
sang Hollywood thì thấy ngay, nghệ sĩ yêu nhau vội vã và 
chia tay cũng rất nhanh, sau đó họ lại lao đầu vào những cuộc 
tình khác. Cứ thế mà tiếp nối...

Trở lại với chủ đề Hoa cho ngày "Valentine". Một trong 
các món quà thường được mua tặng cho người yêu vẫn là 
những bông hoa hay bó hoa. Quý vị nào chưa quyết định mua 
gì để tặng " ai đó " trong dịp Lễ Tình Yêu, tôi nghĩ có thể mua 
bó hoa toàn hoa hồng đỏ (Red Rose), vừa sang trọng và vừa 
ngấm ngầm bày tỏ “Anh yêu Em hơn tất cả ”.

Quý vị nào còn độc thân, con tim vẫn còn trống vắng, 
muốn kín đáo hẹn hò với người yêu hay bạn gái thì có thể 
chọn mua bó hoa gồm Chrysanthemum và Rhododendron.

Người nào biết bạn gái của mình có nhiều chàng trai theo 
đuổi nhưng không sờn lòng thì có thể mua tặng bó hoa “ Iris 
kèm theo Blue Viola và vài cành Cattail “ kín đáo muốn nói là 
anh kiên trì chịu đựng, sẽ tranh đấu vì em, nhưng em phải có 
một quyết định, hoặc để nhắc nhở đối tượng đừng quên mình 
thì hãy mua tặng một bó hoa "Forget-Me-Not !" …

Người viết không phải là người có thú “trồng Hoa”, biết 
"Hoa” sành điệu hay thông thạo về "Hoa” nhưng muốn góp 
phần nhỏ vào ngày Lễ Tình Yêu nên đã sưu tầm, mạo muội 
phóng dịch “ngôn ngữ của các loài Hoa” để giới thiệu đến 
bạn đọc bốn phương như là một gợi ý để quý vị tùy theo đó 
mà chọn mua loại hoa thích hợp “riêng tặng ai đó” mà bạn 
muốn tặng, thay cho lời tỏ tình (nếu bạn rụt rè), cho tâm trạng 
hay ý nghĩ thầm kín của bạn. Vì thế chắc chắn không làm sao 
tránh khỏi thiếu sót nên kính mong các bậc thức giả, quý vị 
am hiểu về "Hoa" rộng lòng thông cảm và chỉ giáo cho. Trân 
trọng cảm ơn.

© Lê-Ngọc Châu (cựu Học sinh Cường Để Quy Nhơn) 
(NamĐức, Nhân dịp Lễ Valentine 2016)
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● Huy Khac Pham

Ngày 4/5/1972, Trung tướng 
Ngô Quang Trưởng được 

lệnh tức tốc bay ra Huế nhậm 
chức Tư lệnh Quân Đoàn I để 
cứu vãn tình hình Vùng I chiến 
thuật. Khi đến Huế thì tình hình 
Vùng I đã bi quan rồi, đúng hơn 
là bi đát. Ngày hôm sau, Trung 
tướng Ngô Quang Trưởng ra 
lệnh lập Bộ tư lệnh tiền phương 
của Quân Đoàn I ở hướng Bắc 
thành phố Huế. Đồng thời, ông 
ra lệnh tất cả các quân nhân đang 
đi lạc khỏi đơn vị, hay không còn 
đơn vị lập tức quay trở về ngay, 
phải tìm cách trình diện thẩm 
quyền quân sự lập tức. Mọi sự 
bất tuân thượng lệnh sẽ bị trừng 
phạt ngay tại chỗ.

Sau khi phân chia vùng trách 
nhiệm tác chiến cho các đơn vị 
đã được ổn định, tướng Trưởng 
ra lệnh tái huấn luyện, tái trang 
bị lại cho các đơn vị bị tan rã 1 
tháng trước đó. Trong khi chờ 
đợi các đơn vị hồi phục sức 

chiến đấu. Ông sử dụng hỏa lực 
của Hải quân và Không quân 
Hoa Kỳ để phá hủy các điểm tập 
trung quân của Cộng Sản (CS).

Trong tháng 5, sau khi 
được Bộ Tổng Tham Mưu tăng 
viện cho hai lữ đoàn Dù, tướng 
Trưởng bắt đầu "chuyển từ thế 
phòng thủ qua thế tấn công giới 
hạn". Tấn công giới hạn ở đây 
có nghĩa là ông dùng trực thăng 
vận để bất thần đột kích sau lưng 
những đơn vị Cộng Sản.

Với không vận cung cấp từ 
TQLC Hoa Kỳ, tướng Trưởng 
lệnh cho những Tiểu đoàn của 
Thủy quân lục chiến (TQLC) 
và Sư Đoàn 1 Bộ binh (SĐ1BB) 
đột kích sau lưng địch. Hai Tiểu 
đoàn của Lữ Đoàn 369 được lệnh 
nhảy vào Hải Lăng, Lữ Đoàn 147 
vừa đổ bộ bằng tàu lên Mỹ Thủy, 
vừa đổ bộ bằng trực thăng vào 
Cổ Lũy. Sau những lần đột kích 
như vậy, TQLC hoàn tất nhiệm 
vụ và trở lại tuyến bạn một cách 
an toàn. Cùng lúc, ông lệnh cho 
SĐ1BB bất thần nhảy vào chiếm 
lại căn cứ hỏa lực Bastogne, 

rồi từ đó chiếm lại luôn căn cứ 
Checkmate. Đây là hai cao điểm 
quan trọng bảo vệ hướng Tây 
Nam của Huế.

Cuối tháng 5, Sàigòn cho 
tướng Trưởng thêm Lữ Đoàn 1 
Nhảy Dù (LĐ1ND). Như vậy, 
Vùng I bây giờ có được hai sư 
đoàn tổng trừ bị đủ và ba sư 
đoàn bộ binh thiếu, nhưng phải 
chia ra giữ đất khắp nơi, vì thế 
SĐ2BB và SĐ3BB không thể 
điều về lấy lại Quảng Trị. Tình 
hình cuối tháng 5 ở Vùng I khả 
quan hơn hai tháng trư¬ớc. Khi 
biết tướng Trưởng trở lại trấn 
thủ biên cương Vùng I thì người 
dân và binh sĩ Vùng I khấp khởi 
vui mừng, họ kháu nhau: "Ông 
Trưởng trở lại rồi! Ông Trưởng 
trở lại rồi!".

Cuối tháng 6, khi thấy mình 
có đủ quân và khả năng để lấy 
lại Quảng Trị, tướng Ngô Quang 
Trưởng soạn thảo một kế hoạch 
và trình về Sàigòn, cùng lúc ông 
cho MACV (Bộ chỉ huy Viện trợ 
Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam 
- The US Military Assistance 

Command, Vietnam) một bản 
sao của kế hoạch hành quân. Vài 
ngày sau, trước khi Sàigòn trả 
lời, MACV đã trả lời nói với ông 
là "Chưa đến lúc". MACV đề 
nghị ông tiếp tục đột kích và chờ 
một thời gian nữa. Thất vọng vì 
kế hoạch không được chấp nhận, 
tướng Trưởng bay về Sàigòn đích 
thân tường trình kế hoạch cho 
Tổng thống Thiệu. Theo những 
gì tướng Trưởng viết lại trong 
tác phẩm: "The Easter Offensive 
of 1972", sau khi nghe kế hoạch 
của ông, Tổng thống Thiệu cũng 
có thái độ như MACV và ra lệnh 
cho ông chờ thêm một thời gian 
nữa. Trong lúc này chỉ nên tấn 
công phá rối và đột kích như 
đang làm. Bực tức và thất vọng 
tràn trề, tướng Trưởng gom bản 
đồ lại và bay trở về Bộ tư lệnh. 
Sau một đêm mất ngủ, sáng sớm 
hôm sau ông gọi điện thoại cho 
Trung tướng Đặng Văn Quang, 
cố vấn an ninh quốc gia cho 
Tổng thống Thiệu, ông nói: “Tôi 
sẽ không đệ trình thêm một kế 
hoạch nào nữa. Nếu họ muốn tôi 

thi hành ra sao thì nên đưa cho 
tôi một bản kế hoạch bằng tiếng 
Việt và tôi sẽ thi hành”. 

Ngô Quang Trưởng đinh 
ninh: Phải chăng người Mỹ đã 
làm áp lực với tổng thống Thiệu 
và không cho đánh trong thời 
gian đó hoặc một nguyên nhân 
nào khác? 

Qua những tài liệu của 
MACV được giải mật sau này, 
trong khoảng thời gian từ 1 đến 
17 tháng 6, tình hình Vùng I và 
tên của tướng Trưởng được nhắc 
đến nhiều lần. Những tài liệu 
mật cho thấy MACV không nói 
gì đến kế hoạch phản công chiếm 
lại Quảng Trị, nhưng có vài 
đoạn chúng ta đọc thấy MACV 
và chính tướng Abrams lo ngại 
Quân Đoàn I không đủ quân để 
thực hiện một kế hoạch đầy tham 
vọng như vậy. Trong tập hồ sơ 
giải mật do sử gia Sorley soạn 
thảo và tướng Trưởng cũng ghi 
những chi tiết tương tự trong tác 
phẩm của ông đến giữa tháng 
6/1972, Quân Đoàn I chỉ có hai 
sư đoàn TQLC và Nhảy Dù là 
đủ cấp số và khả năng tác chiến. 
Các đơn vị cơ hữu còn lại của 
Quân Đoàn: ba sư đoàn bộ binh 
1, 2, 3, Lữ Đoàn 1 Thiết Kỵ và 
Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân thì 
chỉ còn 1/3 cấp số và khả năng 
tác chiến nguyên thủy. Sư Đoàn 
3 Bộ Binh (SĐ3BB) chỉ còn 2 
Tiểu đoàn tác chiến được, 4 Tiểu 
đoàn thì đang được tái trang bị 
và bổ sung.

Lữ Đoàn 1 Thiết Kỵ mất hơn 
200 xe tăng và thiết vận xa, 10 
Tiểu đoàn pháo binh cần phải 
được trang bị lại 100%. Trong 
một buổi họp ở MACV ngày 
18/6 (hai ngày sau khi tướng 
Trưởng đề nghị kế hoạch tái 
chiếm Quảng Trị), một sĩ quan 
sau khi tường trình về tình hình 
các đơn vị ở Vùng I, nói tướng 
Trưởng cần phải có hơn hai sư 
đoàn Nhảy Dù và TQLC nếu 
muốn tái chiếm Quảng Trị, ông 
không biết số quân cần thêm đến 
từ đâu nhưng phải có nếu tướng 
Trưởng muốn thực hiện kế hoạch 
hành quân. Cũng trong buổi họp 
này, sĩ quan thuyết trình nói đến 
vấn đề tiếp liệu đạn đại bác cho 
Vùng I. Đại bác 105 ly được giới 
hạn lại 20 quả cho một khẩu/
ngày, trong trường hợp cần thiết 
40 viên/khẩu/ngày. Nếu bắt đầu 
chiến dịch tái chiếm Quảng Trị, 
pháo binh có thể xài 120 viên và 
có thể lên 180 viên/khẩu/ngày.

Chín giờ sáng hôm sau, 
Tổng thống Thiệu gọi điện thoại 
và yêu cầu tướng Trưởng trở lại 
trình bày lại kế hoạch một lần 
nữa. Lần này, Tổng thống Thiệu 
chấp thuận kế hoạch hành quân 
tái chiếm Quảng Trị của tướng 
Trưởng.

Tại Vùng I, Trung tướng 
Ngô Quang Trưởng liền ra lệnh 
mở cuộc "Hành quân Sóng Thần 
72" tái chiếm Quảng Trị. Từ 
ngày 10/6 đến ngày 18/6, tướng 
Trưởng đã ra lệnh hai Sư đoàn 
2 và 3 bộ binh ở lại lo bảo vệ 
và phòng thủ. Ông lệnh cho Sư 
Đoàn 1 Bộ Binh tấn công về 
hướng Tây, Nhảy Dù và TQLC 
đánh nhích qua sông Mỹ Chánh 
vài cây số thăm dò khả năng 
phản cự của địch. 

Ngày 19 đến 27 tháng 6, 
tướng Ngô Quang Trưởng lệnh 
cho hai Sư đoàn Nhảy Dù và Sư 
đoàn TQLC nhảy vào Cam Lộ 
và Cửa Việt bằng đường không 
và đường thủy. 

Hai ngày trước đó, ông yêu 
cầu hỏa lực từ Không và Hải 
quân Hoa Kỳ dùng bom dọn bãi 
và san bằng những điểm kháng 
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Thành phố Arlington đang được mở rộng và 
phát triển. Một thành phố đồng đảo đồng hương 
Việt Nam 

quy tụ và nhiều đồng hương từ các nơi khác 
kéo về để cư ngụ - lập nghiệp…

Trung tâm thương mại Nam Hưng trên đường 
Pioneer Pkwy rất tiện lợi để mở 01 nhà hàng 
SEAFOOD & 01 NGÔI CHỢ NHỎ trong tầm 
tay của gia đình:

KHÔNG PHẢI BỎ RA
MỘT SỐ VỐN LỚN MẠO HIỂM

TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG
HOÀN TOÀN TỐT ĐỂ SỬ DỤNG

GỒM 6,500 SQF – BASIC RENT LÀ 
$4,225.00 + CAM: $1,417.00

NHỮNG DỤNG CỤ TRONG TÌNH TRẠNG 
SỬ DỤNG TỐT:

1-10 Doors Freezer
1-22 Doors Walk in Freezer (Underground 

Insulation)
1-16 Ft Open Case Meat Cooler 
2- x 8ft Meat Case Cooler (Curve Glass Doors)

1-8ft Stainless Steel Seafood Case
3-5Ft Stainless Seafood Cases
1-12Ft Stainless Steel Hot Food Deli
1-16Ft Produce Cooler Case
1-12Ft Produce Cooler Case
1-16Ft Froduce Island Case
2-15 Tons A/C Brand New
1-24Ft Vend Hood In Kitchen
1-2,000 Gallons Great Trap
1-Hobar Meat Grounder $10,000.00
1-Hobart Meat Saw Cut $10,000.00
1-Set Cash Register (Supermarket System) 

Cost $45,000 to Set Up
All Above System are over $250,000 – All 

Shelve Include

ĐẶC BIỆT
2 THÁNG RENT ĐẦU

FREE
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 

(817) 808-8842

MỘT CƠ HỘI ĐẦU TƯ:
MỘT NHÀ HÀNG SEAFOOD & MỘT NGÔI CHỢ GIA ĐÌNH 

cự khả nghi trước để đề phòng 
bất trắc khi đổ quân.

Ngày 28/6, tướng Ngô Quang 
Trưởng lệnh cho Nhảy Dù đánh 
bên trái, mục tiêu là: "La Vang" 
và TQLC đánh bên phải, mục 
tiêu là: "Triệu Phong". Ông dặn 
các tướng, tá thật kỹ là lấy Quốc 
lộ 1 là trục làm chuẩn của hướng 
tiến quân. Tướng Trưởng đặt 
Nhảy Dù là lực lượng có trách 
nhiệm chiếm thành phố Quảng 
Trị. Những ngày đầu của cuộc 
hành quân, Nhảy Dù và TQLC 
đánh chậm nhưng tiến quân được 
vài trăm mét. Trừ một vài trận 
đụng độ mạnh cấp Trung đoàn 
với địch ở những lớp phòng thủ 
vòng ngoài, CS rút dần theo đà 
tiến của quân VNCH.

Nhưng càng đi gần về bờ 
sông Thạch Hãn, sức chống cự 
của CS càng mãnh liệt hơn, mỗi 
góc phố, mỗi căn nhà là những 
trận kịch chiến không khoan 

nhượng, tướng Ngô Quang 
Trưởng đích thân ra chiến trường 
cùng anh em ngoài mặt trận vì 
thế tinh thần binh sĩ lên rất cao.

Đầu tháng 7/1972, khi quân 
Nhảy Dù đến ngoại ô thành phố 
Quảng Trị, Cổ thành Quảng Trị 
là cứ điểm kháng cự cuối cùng, 
quân CS cố thủ ngoan cường, 2 
bên quyết chiến đấu ngày đêm 
đến người cuối cùng, viên đạn 
cuối cùng. Từ căn cứ bên Lào, 
pháo binh quân CS bắn hàng 
ngàn quả đạn pháo sang yểm 
trợ suốt ngày đêm, trong khi 
tầm bắn của pháo bên QLVNCH 
ngắn hơn nên khó lòng bắn 
trả đũa, khó khăn chồng chất. 
Chẳng những quân CS quyết 
tâm tử thủ, họ còn có thêm viện 
quân từ ngoài vào để củng cố 
thêm hàng phòng thủ, lực lượng 
CS trong Cổ Thành rất đông đảo 
và được trang bị hàng loạt vũ khí 
mới nhất và hiện đại nhất của 

Liên Xô và Trung Quốc.
Tướng Trưởng sau khi 

"chấm" một toạ độ đóng quân 
và tiếp tế bí mật của CS đã ra 
lệnh cho Tiểu Đoàn 1 TQLC 
dùng trực thăng vận nhảy thẳng 
vào một địa điểm ở hướng Đông 
Bắc của thành phố để ngăn chặn 
hướng tiếp tế, tiếp viện của CS, 
đúng như dự tính, đây là nơi đóng 
quân và tiếp tế quan trọng chiến 
lược của CS, khi đổ quân xong, 
TQLC bị bộ binh và thiết giáp 
của địch lao ra chặn ngay nơi họ 
đổ bộ. Nhưng sau khi chỉnh đốn, 
lính Tiểu Đoàn 1 của Trung tá 
Nguyễn Đăng Hòa chẳng những 
bám được địa điểm đổ quân, họ 
còn gom địch ngược về hướng 
Tây (về hướng cổ thành). 

Đến ngày 14/7, TQLC thành 
công cắt được đ¬ường liên lạc 
tiếp tế của quân CS. Hơn 50 
ngàn quân của địch ở Quảng Trị 
bây giờ chờ tiếp viện từng ngày.

Cuối tháng 7, các cuộc tấn 
công của Nhảy Dù gần như kiệt 
sức, cách bức tường Cổ thành 
Quảng Trị chừng 200 mét, Lữ 
đoàn 2 của Đại tá Trần Quốc 
Lịch tỏ ra mệt mỏi. Tướng 
Trưởng nhận biết ngay tình hình 
đó và nhận định: "Những trận 
đánh đẫm máu ở Võ Định, Tân 
Cảnh, ở Quân Đoàn II đã làm Lữ 
Đoàn 2 bị móp. Cộng thêm vào 
đó là sự cương quyết tử thủ của 
Cộng quân". 

Ngay sau đó, ngày 
27/7/1972, tướng Trưởng lệnh 
cho SĐ TQLC thay thế SĐND. 
“Mục tiêu vẫn như cũ, chỉ thay 
đổi vùng trách nhiệm".

Tướng Trưởng lệnh cho 
tướng Bùi Thế Lân dùng hai Lữ 
Đoàn 147 và 258 TQLC "Đột 
kích cuối cùng" đánh chiếm 
Cổ Thành. Tướng Ngô Quang 
Trưởng cùng các thuộc cấp trực 
tiếp chỉ huy chín Tiểu đoàn tác 

chiến và một Tiểu đoàn pháo 
binh TQLC chiến đấu liên tục 
hơn 50 ngày để hoàn tất nhiệm 
vụ, đột phá thành công vào 
thành. Kết hợp các lực lượng 
khác, ngày 16/9/1972, những 
người lính Tiểu Đoàn 3 - Sói 
Biển cùng Tiểu Đoàn 6 - Thần 
Ưng được lệnh đánh kẹp 2 bên 
mạn trái và phải của thành cổ 
và đột kích thành công, tiêu diệt 
hoàn toàn quân CS, kéo cao lá kỳ 
VNCH tung bay trên kỳ đài Cổ 
Thành, tiếng reo hò cùng những 
giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi 
trên má của những chiến binh 
và người dân còn lại tại Quảng 
Trị, tướng Trưởng im lặng, trầm 
ngâm nhìn xung quanh chiến địa 
hoang tàn, vẫn với điếu thuốc 
trên môi, ai cũng thấy ông đã 
gầy gò hơn, hốc hác đi rất nhiều 
trong trận đánh lớn này ■
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Viết để tưởng nhớ quý Chiến 
Hữu Quân, Cán, Chính VNCH đã 
gục chết tủi hờn và oan khiên trong 
lao tù khổ sai của bọn Cộng Sản 
vô nhân, và cũng để tuyên dương 
những người Vợ Lính VNCH, đặc 
biệt là chị Quả Phụ của cố Đại Uý 
Cảnh Sát QG Trần Thiên Thọ Hải…

Tình hình sức khoẻ Anh Em 
khi còn ở các trại do quân đội 

Việt Cộng quản lý đã tồi tệ, thì nay 
càng tồi tệ hơn dưới sự hà khắc dã 
man của bọn Công An, mà Anh Em 
tù quen gọi là bọn chó vàng. Tiêu 
chuẩn ăn uống thì bị Bọn Chúng cắt 
xén ăn bớt. Mỗi bữa ăn chỉ được một 
thìa cơm với hai khúc sắn tươi, hoặc 
gần chục lát sắn khô hay một chén 
sắn duôi (loại sắn được nạo thành 
sợi hay xắt thành cục phơi khô), vài 
muỗng canh đại dương (nước muối 
với vài cọng rau già), hoặc một vài 
miếng sắn được nấu với muối cho 
nhừ để làm canh. Hoạ hoằn, một 
đôi ba tháng vào các ngày lễ, Tết thì 
được một chén cơm trắng với 2-3 
miếng thịt heo to bằng đốt ngón tay, 
hoặc một vài miếng thịt trâu từ một 
con trâu già đã không còn kéo cày 
nổi hay bị chết vì không chịu nổi 
cái lạnh mùa Đông.

Với chế độ ăn uống vô cùng 
thiếu thốn như vậy mà phải làm 
việc khổ sai cực nhọc, dẫn đến tình 
trạng kiệt lực, người nào cũng chỉ 
còn da bọc xương. Mỗi buổi chiều, 
hết giờ lao động, Anh Em tù cởi áo 
xuống ao tắm, trông như một bầy 
khỉ ốm đói tội nghiệp.

Tình trạng bệnh tật và không có 
thuốc men thật là đáng sợ, bệnh kiết 
lỵ, phù thủng và thổ huyết rất phổ 
biến. Đã có một số Anh Em chết mà 
Anh Em tù quen gọi là quay đầu về 
núi vì hầu hết tù nhân chết đều được 
chôn trên các sườn đồi. Xin đơn cử 
một vài cái chết của vài Anh mà Tôi 
có dịp ở chung.

Thiếu Tá Hà Sỹ Phong, Phó 
Giám Đốc Đài Phát Thanh Tự Do, 
Anh ở cùng đội với tôi, mấy ngày 
trước anh bị bệnh nên cho nghỉ ở 
nhà trực phòng, sau đó 2 ngày anh 
được mẹ ở miền Bắc lên thăm. Buổi 
tối anh cho tôi nửa chén cơm vắt và 
hai miếng thịt gà kho mặn, anh thì 
thầm tâm sự:

- Năm 54 tôi di cư vào Nam 
chỉ có một mình, ông bà cụ luyến 
tiếc tài sản không chịu đi, bố tôi bị 
đi tẩy não (tù cải tạo) trong đợt cải 
cách ruộng đất và chết trong tù, bây 
giờ mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi lại phải 
đi thăm con ở tù. Đây là lần đầu gặp 
lại mẹ tôi sau hơn 20 năm xa cách.

Nói rồi hai hàng nước mắt anh 

lăn dài trên má. Tôi lí nhí cám ơn 
anh về món quà anh đã cho tôi. Sau 
gần 3 năm tù, đây là lần đầu tiên tôi 
được thưởng thức một món ăn quá 
sang trọng như vậy. Tôi xé từng sớ 
thịt, rồi lại liếm mấy ngón tay, tận 
hưởng cái hạnh phúc to lớn ấy rồi 
thiếp dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi ra khỏi 
phòng để điểm danh thì thiếu một 
người, tên thường trực thi đua (một 
tên tù được đưa lên phụ việc đóng 
mở cửa và kiểm soát Anh Em) đi 
vào thì phát hiện anh Phong đã mê 
man. Chúng Tôi vội cõng anh lên 
trạm xá nhưng anh đã chết vài giờ 
sau đó.

Ít ngày sau lại đến anh Trung 
Tá Lạc, Phòng 2 Bộ Tư Lệnh Quân 
Đoàn II. Một buổi chiều sau khi lao 
động về, anh Lạc ghé sang khu tôi 
ở, móc trong túi ra một cái bánh 
chưng đưa cho tôi và nói:

- Hai cháu nó mới ra thăm, cả 
hai đều được đi dậy học lại và là 
giáo viên tiên tiến nên được cho 
ra thăm lăng Bác. Nó tìm lên thăm 
mua cho ít quà, chú dùng cái bánh 
chia vui với tôi, mấy ngày nữa các 
cháu sẽ lại lên thăm tôi lần nữa.

Tôi đón cái bánh chưng to bằng 
cái bánh Trung Thu và lí nhí cám ơn 
Anh rồi vội chia tay, vì sợ tụi cán bộ 
trông thấy sẽ ghép tội quan hệ trái 
phép…

Quả thật, những lúc đói khát 
khó khăn thế này mới thấy cái tình 
dành cho nhau nó to lớn và sâu đậm. 
Nhưng rồi không may cho anh, hai 
hôm sau anh đã chết ngay tại hiện 
trường lao động không kịp gặp lại 
các con.

Giữa năm 78, vì đói khát suy 
dinh dưỡng, cộng thêm cơn sốt 
vàng da đã khiến tôi kiệt lực, thân 
thể chỉ còn trên 30 kg. Tôi không 
còn bước đi được nữa, mà chỉ có 
thể bò được vài ba thước, tôi được 
đưa xuống trạm xá nằm trong danh 
sách chờ. Tại đây đã có anh Tư, 
Anh là người Hạm Trưởng đã sang 
đến Singapore rồi lại quay về, Anh 
bị bệnh phù thủng lại thêm phần ân 
hận vì đã quay về để rồi bị đi tù mút 
chỉ, nên chỉ ít ngày thì Anh chết.

Rồi đến Trung Tá Mai Xuân 
Hậu, Tỉnh Trưởng Kontum, Thiếu 
Tá Đặng Bình Minh lái trực thăng 
cho Tổng Thống Thiệu, Trung Tá 
Lý. Dường như chẳng còn ai quan 
tâm đến cái chết, chả thế mà vẫn 
còn nói đùa: "ĐM mày qua mặt tao 
mà đíu bóp còi!"

Cũng thời gian này, có một bài 
hát đã được Anh sáng tác tôi vẫn 
còn nhớ được ít câu: "Rồi một ngày 
mai không có Anh, Em không còn 
phải nhớ phải mong. Rồi một ngày 
mai thân xác Anh quay đầu về núi. 

Cô đơn ngồi khóc một mình. Không 
một lần kịp vuốt mắt Anh. Ôi mây 
lang thang về phía trời xa vời. Nhìn 
trông theo cánh chim từng đàn. Để 
mình ta với bao ngày tháng xanh 
rêu. Bụi thời gian lấp kín hồn mình. 
Đớn đau trong lòng mà nhớ về nơi 
xa. Ôi ngày về còn dài bao lâu. 
Rồi một ngày mai Anh chết đi, Em 
không còn phải khóc phải thương. 
Rồi một ngày mai thân xác Anh đi 
vào lòng đất, cô đơn phủ kín đời 
mình. Không một lần kịp nói tiếng 
yêu." 

Nhưng rồi may mắn hơn, số 
tôi chưa tới, nên căn bệnh sốt vàng 
da không biết có phải nhờ ba cái lá 
ổi, lá xoan hay không, mà tự nhiên 
biến mất. Và may mắn thay, nhờ 
mảnh giấy tôi gửi lén về qua một 
chị ra thăm chồng, tuy bị tụi công 
an phát giác, nhưng chị cũng đã nhớ 
cái địa chỉ ở Biên Hoà, nên chị đã 
đi tìm báo cho gia đình tôi biết. Nhờ 
vậy, cuối năm 79, mẹ và vợ con tôi 
ra thăm, tên Vinh, cán bộ giáo dục 
của trại, trước khi tôi ra gặp đã chỉ 
cho tôi gặp 5 phút vì tôi đã gửi lén 
thư, nhưng tên công an dắt tôi ra đã 
cho tôi gặp gần một giờ.

Gặp lại mẹ và vợ con sau hơn 4 
năm chỉ biết khóc. Chỉ nói được vài 
câu thì đã hết giờ, tôi đứng dậy chào 
từ biệt, lòng buồn rã rượi, rồi chống 
gậy lom khom lết về trại, một tên tù 
hình sự được chỉ định giúp tôi đẩy 
cái xe cải tiến chở đồ thăm nuôi vào 
trại. Nhờ chuyến ra thăm này mà tôi 
dần dần hồi phục, lúc này mỗi tuần 
đều có một vài Anh Em quay đầu về 
núi. Cái đồi sắn ở phía Đội 12 sau 
hơn 2 năm đã có gần 300 Anh Em 
Tù Chính Trị được chôn ở đó.

Gần tết năm 79, tôi chuyển sang 
Đội 17 Lâm Sản, chuyên đi lấy củi 
để sử dụng cho bếp trại. Thời gian 
này, do áp lực của quốc tế, nên 
chúng buộc phải cho gia đình những 
người tù VNCH đi thăm nuôi, nên 
sức khoẻ của đa số Anh Em đã dần 
dần hồi phục. Một số Anh Em con 
Bà Phước cũng được Anh Em đùm 
bọc, nên cái bóng thần chết đã bị 
đẩy lùi.

Hàng đêm tại các phòng, Anh 
Em lại tụ tập quanh ngọn đèn dầu 
với ấm trà cặm tăm, loại trà thật đặc 
được pha hoàn toàn bằng búp trà 
hai tôm một tép sao sấy cẩn thận, do 
Anh Em đội trà lén mang về. Các 
tay văn nghệ lại bắt đầu tổ chức ca 
hát nhạc vàng hàng đêm, khiến tụi 
cán bộ trại điên đầu, chúng bắt đầu 
cảm thấy hoang mang vì thấy tù 
càng bị nhốt lâu lại càng ung dung 
tự tại, không còn hoang mang lo sợ, 
lại thêm đám cán bộ nhí bắt đầu bị 
Anh Em tù thu phục.

Anh Em đã san sẻ thuốc men 

cho dân ốm đau trong vùng, khi đi 
lao động ngoài Bến Ngọc. Anh Em 
thường gọi đây là công tác dân sự 
vụ. Một buổi tối cuối năm, sau khi 
đã điểm danh vào phòng, Anh Em 
đang tụ tập đàn hát như thường lệ, 
lúc kẻng báo tắt đèn đến giờ ngủ 
thì tên cán bộ trực tại trại đến cửa 
phòng nói vọng vào yêu cầu Phan 
Thanh, Đội Trưởng Lâm Sản, cử 4 
người đi lao động đột xuất. Thanh, 
Diệp, Tân và tôi mặc quần áo cho 
thật ấm và cũng không quên mang 
theo tấm nylon đề phòng mưa, vì 
mùa Đông miền Bắc thật lạnh, lại 
thường có mưa phùn.

Chúng tôi được lệnh xuống 
chỗ đội 12 lấy cuốc xẻng và thùng 
xách nước bỏ lên xe cải tiến đi về 
phía khu nhà tiếp tân. Tên cán bộ 
đi theo đưa cho tôi cái đèn bão leo 
lét. Ngang khu nhà tiếp tân thì đã 
thấy một thiếu phụ trong bộ đồ tang 
trắng đang đứng đợi.

Dường như đã được sắp xếp, 
người thiếu phụ lặng lẽ đi theo, tên 
cán bộ ra lệnh cho chúng tôi đi ra 
khu nghĩa địa. Đến nơi, hắn bảo 
chúng tôi đi tìm mộ của Trần Thiên 
Thọ Hải. Chúng tôi nhớ ra Đại Uý 
Hải đã chết vào đợt những Anh Em 
đầu tiên năm 1977, như vậy là nằm 
ở sâu trong cùng sát chân đồi. Sau 
gần 15 phút, chúng tôi đã tìm được 
ngôi mộ của anh với tấm bia chỉ 
nhỏ bằng tờ giấy học trò ghi lờ mờ, 
còn nắm đất thì chỉ cao hơn mặt đất 
chừng một tấc.

Chúng tôi được lệnh là đào để 
bốc cốt cho chị mang về trong Nam. 
Việc đầu tiên là tìm một ít cành khô 
để đốt một đống lửa sưởi ấm và lấy 
ánh sáng. Chị bắt đầu lấy ra môt bó 
nhang đốt lên rồi quỳ xuống vái 3 
lạy. Cầm nguyên bó nhang chị thổn 
thức khóc và nằm phủ phục lên ngôi 
mộ. Dưới ánh lửa tôi thấy thiếu phụ 
còn rất trẻ chỉ khoảng dưới 30, nét 
mặt xương xương.

Chúng tôi đứng lặng yên tôn 
trọng nỗi đau của chị, cho đến khi 
tên cán bộ yêu cầu chúng tôi khẩn 
trương bắt tay vào việc, vì trời đã 
lâm râm mưa phùn. Chúng tôi dìu 
chị đứng dậy sang bên cạnh và bắt 
đầu đào. Chỉ không đầy 20 phút, 
chúng tôi đã đụng lớp ván mục, 
vì khi tù nhân chết thì chỉ được bỏ 
vào cái quan tài nhỏ vừa khít người 
được đóng bằng loại gỗ bạch đàn 
hay bồ đề, một loại cây được trồng 
để làm giấy, nên rất nhẹ xốp, được 
xẻ thành từng thanh và đóng hở như 
cái vạt giường, nên thấy cả xác nằm 
bên trong và đám Tù Hình Sự khi 
đi chôn thì chỉ đào sâu khoảng 4 tấc 
rồi vùi lấp qua loa.

Gỡ lớp ván trên mặt, bên trong 
là bộ quần áo tù đã rữa nát. Tôi đi 

xách một thùng nước ở dưới ruộng 
để rửa cho sạch đất, người thiếu phụ 
cũng đã lấy ra một cái thau nhựa và 
đổ vào đó một ít rượu. Chúng tôi 
cẩn thận nhặt từng cái xương rũ 
cho bớt đất, rửa cho sạch rồi trao 
cho chị. Chị cầm từng cái rửa trong 
rượu, rồi bỏ vào bịch nylon hai lớp. 
Chị đưa cho chúng tôi mỗi người 
một gói thuốc Tam Đảo rồi vừa làm 
chị vừa tâm sự:

- Giữa năm 79, em có xin phép 
ra thăm, nhưng khi đến trại thì họ 
nói là không có anh Hải ở đây, 
nhưng ít tháng sau thì Em được tin 
anh Hải đã chết từ năm 77, do một 
chị bạn ra thăm chồng về cho biết.

Như vậy là họ đã giấu nhẹm 
không báo cho gia đình. Mới đây, 
một người mách bảo cho em ra Bộ 
Nội Vụ ngoài Hà Nội làm đơn xin 
bốc cốt. Sau mấy lần làm đơn, cuối 
cùng họ đã phải cho. Nhưng khi 
đến đây thì họ chỉ cho làm vào ban 
đêm và sau khi xong, họ không cho 
em ở lại nhà tiếp qua đêm với lý do 
là ô uế.

Sau gần một giờ, thấy có thể 
đã không còn sót cái xương nào, 
chúng tôi bảo chị để tránh rắc rối 
chị không nên mặc bộ đồ tang này. 
Chúng tôi lấy bộ quần áo tang quấn 
quanh cái bao nylon đựng cốt bỏ 
vào cái bị cói lớn rồi lấy sợi dây 
chuối khô khâu miệng lại để không 
ai nhìn thấy.

Trên đường về trại, lúc đến chỗ 
rẽ, chị lí nhí vừa thổn thức khóc vừa 
cám ơn rồi dúi vào tay chúng tôi 
mấy gói thuốc còn lại. Nhìn người 
thiếu phụ tay xách cái bị cói đựng 
cốt chồng, lặng lẽ đi trong đêm, trên 
con đường rừng cô quạnh, khiến 
chúng tôi vô cùng thương cảm, 
ngậm ngùi, đứng trông theo. Bỗng, 
sự uất ức trào lên rồi không nén lại 
được, tôi thốt lên trong kẽ răng:

- ĐM! Rồi có ngày chúng mày 
sẽ phải trả giá cho hành động này! 
Chúng mày sẽ bị quả báo!

Chúng tôi đi vào theo cửa 
hông của cổng trại, rồi lặng lẽ đi về 
phòng. Tên thường trực thi đua đã 
đứng đợi sẵn để mở cửa.

Đã quá nửa đêm, cái lạnh của 
núi rừng Việt Bắc đã thấm sâu vào 
người, nằm co quắp dưới lớp chăn 
mỏng, tôi thầm ái ngại cho số phận 
của người đàn bà bất hạnh. Chị 
mang hài cốt chồng đi giữa đêm 
trời giá lạnh rét mướt của vùng rừng 
núi Việt Bắc; như người vợ, người 
mẹ Việt Nam đang phải oằn mình 
mang nặng nỗi đau, nỗi bất hạnh 
của cả một dân tộc đi trong đêm tối 
bão bùng về một phương vô định…

Ôi, Dân Tộc tôi sao lắm nỗi đoạ 
đày!

ĐTH-stnet.nctct
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Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin đến quý ông bà anh chị em, thân bằng quyến thuộc, họ hàng gần xa ở Việt Nam và Hải ngoại: 
Vợ, Mẹ, Chị, Bà Nội, Bà Cố chúng tôi là:

Bà LÊ QUANG SINH
Nhũ danh MARIA TRƯƠNG THỊ VÀNG

Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1928 tại Đức Hòa – Long An- Việt Nam
Đã mệnh chung lúc 6 giờ 13 phút chiều ngày 12 tháng 02 năm 2019, Tại Garland, TX 

Hưởng Thượng Thọ 91 tuổi
Linh cữu sẽ được quàn tại Restland Funeral Home, 13005 S. Greenville Ave., Dallas, TX 75243

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN, THĂM VIẾNG VÀ AN TÁNG SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ SAU:
▪ Lễ Phát Tang vào ngày Thứ Sáu, 15 tháng 02 năm 2019 lúc 10 giờ sáng tại Restland Funeral Home

▪ Cầu nguyện và thăm viếng ngày 15 tháng 02 từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối
▪ Thánh Lễ An Táng vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 02  lúc 10 giờ sáng tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044

▪ Nghi thức hỏa táng sẽ cử hành sau và an nghỉ tại Nhà Bình An GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Chồng: Lê Quang Sinh

Trưởng Nữ: Jemie Thu Trang Lê và Chồng Hoàng Đình Long
Thứ Nam: Lê Quang Tuấn và vợ Thủy Nguyễn

Cháu Nội: Angelica Lê 
Cháu Nội: Sara Garcia và chồng Cesar Garcia

Cháu Đích Tôn: Pierre Quang Lê
Cháu Nội: John Nguyễn

Cháu Cố: Michael Lê
Em gái: Bà Trương Ngọc Ánh, Việt Nam

Em gái: Trương Ngọc Mỹ và các con Việt Nam

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Nhận được tin buồn:

Bà LÊ QUANG SINH
Nhũ danh MARIA TRƯƠNG THỊ VÀNG

Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1928 tại Đức Hòa – Long An- Việt Nam
Đã mệnh chung lúc 6 giờ 13 phút chiều ngày 12 tháng 02 năm 2019

Tại Garland, TX 
Hưởng Thượng Thọ 91 tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn Restland Funeral Home.

Chân thành kính chia buồn cùng ông Lê quang Sinh cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria về hưởng phúc Thiên Đàng.

Ông bà Hoàng Đình Tuân – Ông bà Đinh Văn Lai
Ông Huỳnh Ngọc Minh – Ông bà Lương Văn Thước

Ông bà Huỳnh Châu – Ông bà Trần Xuân Mỹ
Ông bà Susan Trần – Ông bà Nguyễn Hữu Nhật

Bà Lê Thị Linh – Ông bà Trần Khánh – Loan
Bà Trần Thị Bi và chồng – Bà Trần Thị Lan và chồng

Bà Nguyễn Thị Lập – Ông bà Nguyễn Thị Tâm 
Ông bà Nguyễn Thanh Đình – Cô Hoàng Lan – Ông Trần Biên

Ông bà Nhạc sĩ Nguyễn Tất Vịnh – Ông bà Trần Công Luận
Ông bà Nguyễn Lý Tưởng – Ông bà Thái Hóa Lộc – Ông bà Vũ Hối
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Nhận được tin buồn:

Bà LÊ QUANG SINH
Nhũ danh MARIA TRƯƠNG THỊ VÀNG

Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1928 tại Đức Hòa – Long An- Việt Nam

Đã mệnh chung lúc 6 giờ 13 phút chiều ngày 12 tháng 02 năm 2019
Tại Garland, TX 

Hưởng Thượng Thọ 91 tuổi

Chân thành chia buồn ông Lê Quang Sinh và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cụ bà Maria
Sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Văn phòng luật sư Kenneth G. Winscorn
Vàng Nguyễn
Anne Nguyễn 

Vô cùng thương tiếc được tin:

Cụ Bà LÊ QUANG SINH
Nhũ danh MARIA TRƯƠNG THỊ VÀNG

Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1928 tại Đức Hòa – Long An- Việt Nam

Đã mệnh chung lúc 6 giờ 13 phút chiều ngày 12 tháng 02 năm 2019
Tại Garland, TX 

Hưởng Thượng Thọ 91 tuổi

Nhóm Thiện Nguyện Hoàng Lan xin thành kính phân ưu cùng ông Lê Quang Sinh và tang quyến.
Nguyện cầu Linh hồn Cụ Bà Maria Trương Thị Vàng được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

NHÓM THIỆN NGUYỆN HOÀNG LAN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
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BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC 
DALLAS-FORT WORTH

 

Kính gửi: Quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Đồng Môn và Đại Gia 
Đình Thủ Đức DFW

Sau một năm bận rộn nhọc nhằn với công việc, gia đình và cuộc 
sống….

Để tạo cơ hội gặp gỡ giữa huynh đệ đồng môn trong không khí vui 
tươi và tinh thần thoải mái

Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức DFW, sẽ tổ chức buổi 
họp mặt “Mừng Xuân Kỷ Hợi” vào lúc 4 giờ chiều thứ bảy, ngày 02 
tháng 3 năm 2019

Nhằm mục đích cùng tâm giao trong tình huynh đệ nghĩa đồng môn, 
chia sẻ vui buồn của tuổi đời thất thập đang cố gắng tranh đua với thời 
gian, và để tưởng nhớ, hoài niệm về ngày cổ truyền của dân tộc vào dịp 
đón Tết vui Xuân cho dù đang lưu lạc tha phương.

Ban chấp Hành Hội Thủ Đức tha thiết kính mời gọi quý Niên Trưởng, 
Huynh Trưởng, Đồng Môn và Gia Đình cùng đến tham dự buổi họp mặt 
“Mừng Xuân Kỷ Hợi”.

Ban Tổ Chức xin được hân hoan chào đón quý vị với tất cả lòng chân 
thành và sẽ cống hiến một chương trình văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn hầu 
mong đáp lại lòng thương mến của quý vị.

Địa Điểm: Nhà Hàng Thanh Thanh, Arlington, Texas
Chi phí phần ẩm thực: 30 dollars/một người (5 món ăn) 

Giá chính thức tại nhà hàng 
(Có bàn đặc biệt dành cho mạnh thường quân)

Chương trình văn nghệ: Ca Sĩ Hồ Hoàng Yến đến từ Cali

Ca Sĩ các tiểu bang về giúp vui, một số ca sĩ tại địa phương phối hợp 
với ban văn nghệ Tăng Nhơn Phú.

Ban Tổ Chức không có phân phối vé tại cửa để tránh xảy ra những 
hiểu lầm ngoài ý muốn.

Xin quý vị vui lòng liên lạc trước để ghi danh và đặt phần ẩm thực 
với nhà hàng

Hội và Ban Tổ Chức sẽ gửi thư mời đến địa chỉ mỗi hội viên, và sẽ 
có thông báo sau khi phát hành Thiệp Mời.

 Trân trọng kính chào quý Niên Trưởng, Huynh Đệ Đồng Môn và đại 
gia đình Thủ Đức

Arlington, ngày 10 tháng 12 năm 2018
TM/BCH; Hội Trưởng
PHAN VĂN CHÂU

THUA THIEN HUE ASSOCIATION
HỘI THỪA THIÊN HUẾ VÀ THÂN HỮU DALLAS-FORT WORTH

3815 Arbordale Ln, Sachse, TX 75048
A Non-Profit Organization  501-c (3)

Garland, Ngày 28 .Tháng 2.Năm 2019
Kính Gửi:

Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo
Quý bậc Trưởng Thượng
Quý vị Dân cử người Mỹ gốc Việt
Quý vị Chủ Tịch CĐNVQG Dallas và CĐNVQG Hạt Tarrant
Quý Liên Hội Cựu CSVNCH/DFW
Quý Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ/Arlington
Quý Hội Trưởng các Hội Cựu Quân Nhân VNCH và BCH
Quý Hội Trưởng các Hội Ái Hữu và Ban Điều Hành
Quý Cơ quan Truyền Thông,Báo chi
Quý Cơ Sở Thương Mại/DFW và vùng phụ cận
Quý Đồng Hương và Thân Hữu
Quý Hội viên Hội Thừa Thiên Huế và Thân hữu cùng Gia Đình.

Kính Thưa quý vị,
Hội Thừa Thiên Huế chúng tôi sẽ tổ chức mừng Xuân Tân  Niên Kỷ Hợi và ngày 

Đại Hội Thường Niên, Đồng thời cũng làm lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 
2019-2021. Buổi lễ được tổ chức tại:

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044

Thời gian: 11:00 AM, Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2019

Trân trọng kính mời Quý Quan khách,Thân hữu bỏ chút thời gian  quý báu ngày 
cuối tuần đến tham dự chung vui với Hội Chúng tôi tại địa chỉ trên.

Sự hiện diện của quý vị không những là động lực yểm trợ tinh thần cho Ban Tổ 
Chức chúng tôi mà còn thể hiện tình đoàn kết ,đồng hành cùng các tổ chức thuộc 
Cộng Đồng địa phương chúng ta.
Trân trọng,
TM.Hội Thừa Thiên Huế/DFW
Hội Trưởng, Trần Thủy Tiên (972)-480-1936

Liên Lạc: 
* Chị Tuyết Hoa, Phó Hội Trưởng vùng Dallas, 
   Trưởng Ban Tổ Chức (972) 408- 8302 
* Anh Trần Ngọc Tâm, Phó Hội Trưởng vùng Arlington-Fort Worth  
   (682) 227-0551

Chương trình:
11:00 am: Tiếp tân ● 11:30 am: Nghi thức khai mạc và Các Lễ chính (Dâng Hương 
Bàn Thờ  Quốc Tổ, Bàn Thờ Hội Viên quá vãng, Chúc Thọ Hôị Viên Cao Niên).
● Lì Xì Thiếu Nhi đầu năm ● Thiếu Nhi từ 3 đến 15 tuổi thi Quốc Phục Việt Nam có 
Giải Thưởng. Xin vui lòng gọi cho BTC ghi tên vào danh sách)            
- 1:00 pm: Tiệc Trưa (do hội TT/Huế khoản đãi) ● 1:30 pm: Chương trình văn nghệ 
giúp vui ● Dạ vũ ● 4:00 pm: Bế mạc  

HỘI BIỆT ĐỘNG QUÂN
Dallas Fort-Worth & Vùng Phụ Cận

THƯ MỜI

Kính gởi :
- Các chiến hữu BĐQ  Dallas Forward & vùng phụ Cận

Nhân dịp Năm Mới Kỷ Hợi, thay mặt Ban Chấp Hành 
Biệt Động Quân Dallas-Fort Worth và các vùng Phụ Cận 
kính chúc Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu cùng gia 
đình một Năm Mới an khang – thịnh vượng và nhiều sức 
khỏe.

Kính thưa Quý Chiến Hữu,
Để chuẩn bị công việc tổ chức cho Ngày Đại Hội lần 

thứ 59 Binh Chủng Biệt Động Quân tại Dallas được Tổng 
Hội ủy nhiệm và cũng như tường trình sinh hoạt năm 2018 
vừa qua; kính mời Quý Niên Trưởng và Quý Chiến hữu 
đến tham dự buổi họp đầu năm

Tại Nhà Hàng Quốc Hương, 3112 N. Jupiter Rd., 
Garland, TX 75044 

* Điện thoại: 972-414-1300
Vào lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 02 năm 2019
Kính mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Niên Trưởng 

và Các Chiến Hữu, trước hết chúng ta nâng ly chúc nhau 
Năm mới và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trong ngày tổ 
chức Đại Hội 59 sắp tới thành công.
Kính chào Đoàn kết 
          

Hội Trưởng BĐQ Trần Thái
Ttran1050@hotmail.com – Điện thoại: (214) 991-7057
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Gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp đau buồn thương tiếc Cố Hổ Cáp II:

LÊ TRỌNG LỰC
Pháp danh TÂM LƯỢNG
Đã trở về với biển cả  ngày 06 tháng 02 năm 2019
(nhằm ngày mùng 2 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi)

tại Mansfield, Texas

Hưởng thọ 72 tuổi
Gia Đình Đệ Nhị Hổ Cáp thành kính phân ưu cùng Chị Lực và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh bạn hiền Lê Trọng Lực sớm an vui nơi cõi Vĩnh Hằng

NTTánh – Nguyễn Đình Hoàng – Nguyễn Xuân Dục - Nguyễn Văn Vang – Võ Văn Côi
Phạm Ngọc Tiền – Đoàn Hữu Trí – Nguyễn Văn Như – Các gia đình HCII/ĐB

Gia đình Nguyễn Công Phương – Gia đình TĐQuí - Mai Tất Đắc
Gia đình Mai Kim Phụng – PDPhong & HC2 Vùng DDNHK – Long Phan và gia đình. 

NH Bích – Lahuê –HQ20 Hà lượm – Thơ Văn Trịnh và gia đình – HCII Lê Văn Long và gia đình.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin bái Biệt Lê Trọng Lực

Sức đã cạn thì Lực ơi! Đành vậy,
Đành một lần vĩnh viễn ra khơi

Giữa Trọng trường ai chẳng đành rơi xuống
Đất với người so có thể chia hai

Mọi lời chúc trở thánh vô nghĩa
Dẫu siêu thăng – dẫu vào được thiên đường

Thì cũng chỉ là mơ nào ai biết
Thế giới kia thua giấc ngủ bình thường

Thôi hãy ngủ cho yên lòng người ở lại
Nhắm mắt này chẳng còn giấc chiêm bao
Chẳng thao thức với việc nhà việc nước

Buổi ra khơi để lại niềm đau!

HCII Nguyễn Đình Hoàng
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ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ
3202 Matlock Rd. #200  Arlington, TX 76015

THƯ CẢM TẠ
Ngày 11 Tháng 2 Năm 2019,

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Tôi xin được đại diện cho Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ kính gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đại diện những hội đoàn 
đoàn thể cùng quý đồng hương đã đến tham dự Lễ Thượng Kỳ đầu năm Kỷ Hợi tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ngày 09-02-2019. 

Thứ Bảy vừa qua trời rất lạnh và mưa nhiều trái ngược dự đoán thời tiết, nhưng sự hiện diện của quý vị tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ dưới 
những giọt mưa lạnh trong những cơn gió rét buốt là những lời tri ân chân thành nhất cho những người lính năm xưa, đã chứng minh rằng thời gian, 
không gian, và mưa lạnh gió rét của mùa đông trên xứ lạ quê người vẫn không làm cho chúng ta quên đi những hy sinh gian khổ của hơn hai triệu 
người chiến sĩ QLVNCH và Đồng minh trong cuộc chiến Việt Nam, và những khổ đau của gia đình lính. Chúng ta vẫn không quên rằng hàng trăm 
ngàn người đã bị tàn phế tật nguyền, hơn 300,000 chiến sĩ QLVNCH và hơn 58,000 chiến sĩ QLHK và Đồng minh đã chết cho quê hương ta.  

Từ 10 giờ sáng Thứ Bảy, trời bắt đầu mưa cùng những cơn gió mùa đông từ hướng bắc thổi về lạnh lắm. Nhưng cái lạnh hôm đó vẫn không lạnh 
bằng nỗi lòng người lính trẻ năm xưa đêm đêm ghì tay súng canh giặc thù, thèm ly cà phê điếu thuốc, nhớ mái ấm gia đình và những ánh mắt thân 
thương. Cái lạnh hôm đó vẫn không lạnh bằng tâm tư của những người tù sa cơ thất thế sau cuộc chiến, đêm đêm cô quạnh nhớ vợ nhớ con nhớ mẹ 
già. Cái lạnh hôm đó vẫn không lạnh bằng trái tim cô đơn băng giá của những người vợ hiền không may mất chồng trong cuộc chiến, mái đầu đen 
đã vội quấn khăn tang, chưa tròn ái ân đã sớm thành cô phụ. Cái lạnh hôm đó vẫn không lạnh bằng những mồ hoang cô độc ở những trại tù cải tạo 
trong những rừng núi hoang vu, ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đã bao năm này không người nhang khói. Xác thân họ đã trở thành cát bụi, nhưng 
chúng ta không thể để cát bụi thời gian của vòng bánh xe lịch sử làm lu mờ những hy sinh vĩ đại đó, để vong linh những Anh Hùng Tử Sĩ vẫn sống 
mãi với Hồn Thiêng Sông Núi của Đất Việt Trời Nam. Vì những hy sinh cao quý đó mà chúng ta và con cháu được cơ hội sống tại một cường quốc 
tự do dân chủ này.  

Trước thềm năm mới tôi xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một Tân Niên Kỷ Hợi vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, may mắn, an khang và thịnh 
vượng. Kính xin quý vị cùng đốt lên một nén hương tưởng niệm những Vong Linh Chiến Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân, những anh hùng tử sĩ đã chết 
cho chúng ta được sống. Xin đốt một nén hương cầu nguyện cho quê hương Việt Nam mau hết đọa đầy, cho dân tộc Việt Nam mau hết đau thương 
thống khổ, cho một ngày đất nước Việt Nam thật sự được độc lập dân chủ tự do.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
BS Đàng Thiện Hưng

Nhận được tin buồn:

Ông LÊ TRỌNG LỰC
Pháp danh TÂM LƯỢNG

Đã từ trần ngày 06 tháng 02 năm 2019
(nhằm ngày mùng 2 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi)

tại Mansfield, Texas
Hưởng thọ 72 tuổi

Chân thành chia buồn cùng bà Quả phụ Lê Trọng lực nhũ danh Trần T Xoàn và tang quyến. 
Nguyện cầu Hương linh Ông Lê Trọng Lực Pháp danh Tâm Lượng

Sớm siêu sanh Tịnh Độ và an bình nơi cõi giới an lạc.

Văn phòng Luật sư Kenneth G. Winscorn
Vàng Nguyễn

Anne Tuyết Nguyễn 



CHUYỆN LÍNH - ĐIỆN ẢNH Á CHÂU - THỂ THAO        Số 1307       15/2/2019trang 10D

3212 N Jupiter Rd. #202 Garland, Texas 75044  Tel. 469-878-9969 • Fax. (469) 914-5273 • E.Mail: nvdallasus@gmail.com • Website: www.nguoivietdallas.com

 – 

Broker / Owner license R/E Since 1982

Cell: 972-816-4339  |  Office: 972-914-8380
Vinarealty@yahoo.com

113 Baccus Dr. Mesquite, TX 75150

Việt Nam Địa Ốc sẽ trả $450.00 �ền định giá nhà (Appraisal) sang tên nhà 
(at closing), mang theo quảng cáo này.
Tặng quà cho người giới thiệu khách hàng với VINA Địa Ốc
Mua nhà mới với Việt Nam Địa Ốc sẽ được list nhà đăng trên MLS 
(Mul�ple lis�ng Service) khỏi trả lệ phí:
* Free Home Warranty 1 năm $495.00, cho người mua.
* Free giúp giảm thuế nhà cho người mua.

GIÚP MUA, BÁN NHÀ MỚI & NHÀ CŨ HOẶC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI
Giúp Quản lý & Kiếm khách cho �ệm Nails

Giúp �m thuê nhà & cơ sở thương mại
FREE Pre-qualified le�er

Với sự cộng tác:
ÁNH VÂN/BUSINESS ASSOCIATES: 469-908-0026
VI TRẦN/OFFICE MANAGER: 469-403-0867
SUSAN ĐINH/LOAN OFFICE: 469-688-3597
BRUCE MINH/INSPECTOR:817-360-3988
LUẬT SƯ ANH THƯ/CHICAGO TITLE: 623-341-8835

CẦN BÁN:
Tiệm NAIL + SPA +FACIAL

(Cách Dallas 3 hrs) 
Lợi tức cao – giá thuê rẻ
Phone: (469) 251-9987

or (972) 816-4339

Homestead  
Southgate Homes  |  Sunnyvale, TX
Star�ng: $605's Featured Community

Thomas Crossing
Antares Homes | Burleson, TX
Star�ng: $354's Featured Community

Lexington Country Classic Series
Landon Homes | Frisco, TX
Star�ng: $529's Featured Community

Canyon Falls
Landon Homes | Flower Mound, TX
Star�ng: $367's Featured Community

Merion at Midtown Park
Chesmar Homes | Dallas, TX
Star�ng: $458's Featured Community

Garden Valley
Bloomfield Homes | Waxahachie, TX
Star�ng: $250's Featured Community

(NGUYỄN NỞ)
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MỚI! MỚI!
VĂN PHÒNG DỊCH VỤ MINH HIẾU

KHAI THUẾ FORM W-2 - LỆ PHÍ CĂN BẢN CHỈ CÓ $19

CHUYÊN KHAI THUẾ CHO THỢ LÀM NAILS CÓ INCOME FORM-1099
Minh-Hiếu SẴN SÀNG GIÚP LÀM ESTIMATE TAX ĐỊNH GIÁ 

KẾT QUẢ HỒ SƠ THUẾ TRƯỚC KHI KHAI . . . Hoàn Toàn Miễn Phí !

BẢO  ĐẢM  QUYỀN  LỢI  CAO  NHẤT
LẤY VỀ TỐI ĐA.. ĐÓNG RA TỐI THIỂU

VĂN PHÒNG UY TÍN VÀ NHẬN MỌI TRÁCH NHIỆM ĐẠI DIỆN ĐIỀU ĐÌNH VỚI SỞ THUẾ IRS

HÃY GỌI THAM KHẢO NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Minh-Hiếu(214) 603--5500KhaiThuế
VĂN PHÒNG DỊCH VỤ MINH HIẾU & THANH BẢO

Khai Thuế | Địa Ốc | Tài Trợ | và Bảo Hiểm 
(Xe, nhà, thương mại, sức khoẻ, nhân thọ) Allstate Insurance 

1933 E. Frankford Rd. Suite 150  Carrollton, TX 75007
XIN GỌI ĐỂ LẤY HẸN

Văn phòng: 469-333-6381 ● Minh Hiếu: 214-603-5500 ● Thanh Bảo: 408-623-9797

FEEL SOFTER SKIN &
HEALTHIER HAIR

MAXIMIZE DETERGENT WITH NO
  ADDED CHEMICALS OR WASTE

BREATHE EASIERWITH 
HEALTHIER AIR

PROTECT YOUR COOKING
&DRINKS FROM CHEMICALS

PREVENT SCALE BUILD UP
 TOEXTEND APPLIANCE LIFE

Sống Lành Mạnh Bắt đầu Từ Nguồn Nước Lành Mạnh 
Healthy Living starts with Healthy Water

50% OFF
All Whole Home Systems 
STARTING AT: 
$1198 NOW: $599

Có chương trình

trả góp không

có tiền lời

Gọi ngày hôm nay để có Nguồn Nước tốt (214) 304-1277

City of Dallas Water Quality Report
Special noYce for the elderly, infants, cancer paYents, people with HIV/AIDS and other immune problems
You may be more vulnerable than the general population to 

certain microbial contaminants, such as Cryptosporidium, in 

drinking water. Infants, some elderly, or immunocompromised 

persons such as those undergoing chemotherapy for cancer; 

those who have undergone organ transplants; those who are 

undergoing treatment with steroids; and people with 

HIV/AIDS or other immune system disorders

can be particularly at risk from infections. You should seek 

advice about drinking water from your physician or health care 

provider. Additional guidelines on appropriate means to lessen 

the risk of infection by Cryptosporidium are available from the 

Safe Drinking Water Hotline at 800-426-4791

ü Không có hóa chất

ü độ PH chuẩn 6.5-8.5

ü Nước có khoáng

Uống Nước

After

(214) 304-1277

Before After

After

free estimates
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“Creating Beautiful Smiles”
4 3 5  W.  P r e s i d e n t  G e o r g e  B u s h  H w y.    R i c h a r d s o n ,  T X  7 5 0 8 0 (972) 699-7778

Joe Y. Kim D.D.S. ● NT Nguyen D.D.S.
Cosmetic - Family Dentistry - Orthodontics

Implant - Bone Graft - Gum Graft

NHA KHOA THẨM MỸ 
(Cosmetic)
NHA KHOA TỔNG QUÁT Người Lớn & Trẻ Em
NIỀNG RĂNG Người Lớn & Trẻ Em 
(Braces & Invisalign)
TRỒNG CẤY RĂNG 
(Implant & Bone Graft)
CẤY GHÉP NƯỚU RĂNG 
(Gum Graft)

P r e m i e r - D e n t i s t r y . C O M
435 W. President George Bush Hwy. #200  Richardson, TX 75080

Most Insurance Accepted

972-699-7778
435 W. Pres. George Bush Hwy. #200

Richardson, TX 75080

BEFORE BRACES AFTER BRACES

BRACES INVISALIGN

BEFORE GUM GRAFT AFTER GUM GRAFT

BEFORE                                                             AFTER

IMPLANT AND BONE GRAFT

Mon - Wed: 8:30 am - 5:30 pm
Thu: 10:00 am - 7:00 pm
Fri: 8:30 am - 1:00 pm

2560 Royal Lane, # 217 Dallas, TX 75229
Direct 469-618-5555 O�ce 214-790-7778 

eFax 888-871-2269   |  email apn@geofunding.com

Direct 469-618-5555

  Có chương trình dành riêng cho thân chủ làm nghề Nails, Tóc, 
  Nhà Hàng... Self - Employ/1099. Chúng tôi không cần giấy khai 
thuế. Làm Loan cho thân chủ với tín dụng thấp.              
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