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Tưởng Nhớ Trương 
Hoàng Dũng CN13

Tôi luôn nhớ về Trương Hoàng Dũng như một người bạn thật tốt.  Ngay từ khi còn 
đi học, cũng như sau này đi làm , tôi chưa hề nghe ai than phiền về Dũng cả.  Bạn lúc 
nào cũng đầy uy tín của người lãnh đạo. Hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, giọng nói 
thủ thỉ trầm trầm, nụ cười luôn nở trên môi làm không ai quên bạn, nên có lẽ Dũng 
là người đào hoa nhất khóa. Tuy nhiên, người cao, gầy và lưng hơi còng xuống, làm 
cuộc sống của bạn cũng nhiều thăng trầm biến động. Dù đã cùng học quân sự với nhau, 
nhưng vẫn còn  may mắn hơn tôi vì Dũng không phải tập trung cải tạo.

Tại văn phòng, mỗi khi lưu hồ sơ theo hệ thống phân loại có mã số, tôi lại nhớ đến 
Dũng .   Khi bàn về báo cáo sản xuất, kiểm kê, tồn trữ  vật liệu xây dựng ngoài trời, tôi 
lại nhớ về Hầm Đá Núi Sập của Dũng.  Khi Dũng chuyển về Chương Trình Sửa Chữa 
Máy Ủi D7, thì tôi ít liên hệ hơn. 

Sau này, khi Dũng phụ trách kế hoạch kỹ thuật tại Nhà máy Cơ Khí Công trình 
thì chúng tôi gặp nhau nhiều hơn.  Năm 2001, khi về nước, tôi có gặp lại Dũng. Năm 
ngoái có nghe Dũng phải thông tim, nhưng không ngờ bạn ra đi qúa sớm. Giờ này, 
Dũng đã gặp lại các bạn cùng khoá 13 như Nguyễn Hùng, An, Quyền, Tông, Lễ. 

Một bất ngờ nữa là Dũng đã có tên thánh Phê rô, nên xin mượn ý thơ Tagore, và Lm 
Thiện Cẩm hát thay cho Dũng : “ Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao 
giờ trở lại. Hẹn nhau trong Nước Trời….Tôi đã nhận được từ nơi Chúa bình an, niềm 
vui với yêu thương. Xin để lại anh em tất cả….”

Hãy an nghỉ Dũng nhá

Nguyễn Viết Tốn CN13
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Chuột túi (Kangaroo) là thú biểu tượng 
của nước Úc. Đây là một loài động vật có 
túi lớn nhất trên địa cầu, chúng di chuyển 
rất nhanh bằng cách nhảy với hai chân dài 
phía sau trông ngộ nghỉnh và dễ thương. 
Kangaroo tăng trưởng khá nhanh nên 
chính phủ Úc bắt đầu cho phép dân chúng 
ăn thịt chúng vào năm 1980. Mời đọc bài 
khảo cứu với những điều lạ và thích thú 
sau đây:

38  ĐIỀU  LẠ  CÓ  THỂ  BẠN  CHƯA  
BIẾT  VỀ  KANGAROOS

1- Kangaroo không thể chuyển động 
một chân dài mà không nhúc nhích chân 
kia, trừ khi ở dưới nước.

2- Đa số Kangaroo là thú ăn đêm, mặc 
dù có một số chạy nhảy vào sáng sớm và 

TÌM  HIỂU  NƯỚC  ÚC

Kangaroo
Jemima Skelley - (Thanh Tâm dịch)

chiều muộn.
3- Thịt Kangaroo được xuất cảng đến 

5 nước.
4- Kangaroo còn có một lô tên khác 

như “đám đông” (mob), “đội quân” (troop) 
hay “sân nhà” (court).

5- Kangaroo không chảy mồ hôi, thay 
vào đó chúng liếm các ngón chân trước và 
dụi vào ngực để làm mát.

6- Kangaroo sinh sản quanh năm. Nếu 
có đủ thức ăn và nước uống, số kangaroo 
có thể tăng gấp 4 trong 5 năm.

7- Trong những vùng nhiệt đới của 
nước Úc, có loài kangaroos sống trên cây. 
Chỉ có loài này mới có ngón chân trước 
đưa lên cao khỏi đầu.

8- Kangaroo mới sinh nặng không tới 2 
grams, chỉ nhỏ bằng hạt đậu

9- Khi sinh ra, kangaroo con trông 
giống như một con sâu nhỏ màu hường và 
không có lông.

10- Kangaroo thường nhảy xuống nước 
khi bị thú khác tấn công.     Nếu còn bị đuổi 
theo, chúng dùng ngón chân trước níu đối 
phương để nhận chết chìm.

11- Có một kangaroo ở Victoria ráng 
nhận chết chìm người ta vào năm 2009.

12- Kagaroo mẹ truyền tin với đồng 
loại con bằng những loạt tiếng gõ.
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13- Kangaroo đực ngửi nước tiểu con 
cái để biết nó muốn giao phối hay không.

14- Kangaroo đầu đàn thích nhổ cả bụi 
cỏ để ra oai với những con khác.

15- Kangaroo đực màu xám ở miền tây 
có mùi nặng giống như cà ri.

16- Người ta đã thấy kangaroo bắt chó 
bằng chân trước và hạ gục bằng chân dài.

17- Khi hai con kangaroos gặp nhau 
lần đầu, chúng thường chạm mũi và hít hơi 
của nhau.

18- Năm 2004, một con kangaroo tên 
Lulu đã được trao giải thưởng “RSPCA 
Australia National Animal Valour Award” 
vì đã báo động cho gia đình đến cứu một 
người đàn ông đang bị cây ngã đè lên.

19- Cũng có những khu kangaroo 
hoang dã ở Anh ,Pháp và Mỹ. Đó thường 
là những con sút chuồng tử sở thú hay lâm 
viên nuôi thú.

20- Thực sự, kangaroo không phải là 
loài thú chỉ có ở Úc châu. Còn có vài chủng 
loại kangaroo thiên nhiên sống trên cây ở 
Papua New Guinea.

21- Kangaroo là loại thú lớn duy nhất di 
chuyển bằng cách nhảy.

22- Kangaroo con được sinh ra vào thời 
tăng trưởng sớm, 31 tới 36 ngày sau khi 
thụ thai.

23- Khi bị hạn hán, kangaroo mẹ có thể 
ngừng tăng trưởng bào thai trong dạ con 
chờ khí hậu tốt hơn để thêm cơ hội sống 
sót cho kangaroo con.

24- Một kangaroo mẹ có thể mang 3 
con một lúc, con lớn sống ngoài túi vẫn 
còn bú sữa, con nhỏ ở trong túi bám vào 

một núm vú, và một phôi thai chờ sinh nở.
25- Có tới hơn 60 chủng loại kangaroo.
26- Kangaroo con thích chơi đánh nhau 

để phát triển khả năng giao tiếp.
27- Kangaroo là động vật có túi lớn 

nhất trên trái đất.
28- Kangaroo không thể đi lui. Đó là lý 

do tại sao chúng xuất hiện ở phù hiệu trên 
áo lính cùng với con emu.

29- Kangaroo là thành viên của họ 
“macropod”, có nghĩa là “chân to”.

30- Nhiều chủng loại kangaroo có thể 
sống nhiều ngày không có nước, nếu có cỏ 
xanh để ăn.

31- Khi hoảng sợ kangaroo con nhảy 
vào túi của mẹ, lao đầu vào trước.

32- Kangaroo có dạ dày nhiều ngăn. 
Khi đói, chúng nôn thức ăn để nhai và nuốt 
lại.

33- Kangaroo tiêu tiểu ngay trong túi. 
Kangaroo mẹ chùi sạch bằng ngón chân 
trước và miệng.

34- Kagaroo có thể xoay vành tai để 
nghe những tiếng động rất nhỏ.

35- Thịt Kangaroo được cho phép ăn ở 
Nam Úc năm 1980, và cả nước năm 1993.

36- Năm 2008, chỉ có 14,5 %  dân số 
Úc cho biết có ăn thịt kangaroo 4 lần một 
năm.

37-  Khi nhảy nhanh hơn, chân kangaroo 
tiêu thụ ít năng lượng hơn cho cùng một 
khoảng cách nhảy.

38- Kangaroo cái có thể biết giới tính 
của bào thai trước khi sinh.
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Xin nhắc với anh chị em Hướng Đạo nào 
chưa đọc Hồi 1 rằng đây là chuyện lẩm cẩm 
của người về hưu chứ không phải là chuyện 
của một Hướng Đạo sinh mang tên rừng 
«Hươu Lẩm Cẩm».

 ***
Trước hết, tôi rất vui mừng được gặp lại 

hàng trăm ngàn quý độc giả từng hâm mộ bài 
“Hưu Lẩm Cẩm” của tôi đăng trong Đặc San 
KSCN số 6 kỳ rồi!

Nói có sách, mách có chứng, “hàng trăm 
ngàn” bạn đọc là tôi dựa vào con số người vô 
thăm Web KSCN đang lên đến trên 120,000, 
và được độc giả “hâm mộ” là vì sau khi ĐS 
Số 6 được phát hành đến nay thì chẳng thấy ai 
chê bài viết của tôi hết!

Về hưu sướng hay chán?
Mới đó mà về hưu đã được 3 năm. Hưu 

vẫn còn sướng chán, tức là sướng nhiều hơn 
chán! Sướng là không phải đi làm mà vẫn có 
tiền vô, mỗi tháng một lần vô on-line coi tiền 
hưu đã vô account chưa; mất chừng nửa tiếng 
mà được bạc ngàn, tính theo giờ làm việc thì 
được tới mấy ngàn đô 1 giờ, quá đã! 

Sướng hơn nữa là có thêm cháu cho nên 
được làm “dá dù” (theo 1 anh bạn thì từ ngữ 
nầy nhập cảng từ Cali) trong khi bố mẹ nó đi 
làm. Sướng như rên đến nỗi ông anh tôi dám 
nói “được cháu nó hun, đã gấp trăm lần được 
con đào hun hồi xưa”. Thiệt là lẩm cẩm, ỷ già 

Hưu Lẩm Cẩm 
(Hồi 2)

dacung

rồi muốn nói gì thì nói, 2 chuyện khác nhau 1 
trời 1 vực làm sao mà so sánh cho được!

Có cái hơi chán là muốn nghỉ lâu thì phải 
“báo” cho con biết trước để tụi nó sắp xếp 
lấy vacation hay kiếm người thế! Nhưng vần 
sướng chán vì không những muốn đi/bay lúc 
nào cũng được mà lại có cả ngày để kiếm vé 
rẻ mà đi!

Giử gìn sức khỏe
Đây là công việc khó khăn nhất và chán 

nhất mà phải làm nếu muốn ... sướng lâu!
Một cách dể nhứt là làm theo anh Hổ 

CN11. Anh Hổ tên thật là Hổ! Tên giấy tờ 
là Đỗ Huỳnh Hổ, qua Mỹ bị rút ngắn và lộn 
ngược lại thành “Ho Do” nên chúng tôi chọc 
là ông “hồ đồ” nhưng anh “lì” có hạng, không 
thèm giận, trái lại còn thách “mấy anh cứ chọc 
đi, coi ai ốm cho biết”! Tưởng gì lạ, ảnh dạy 
cho câu thần chú mà lúc trở về Phoenix tôi đọc 
lại bị nhiều người “đàng hoàng” nhăn mặt:

“Đêm 7, ngày 3, vào ra không kể”!
Nhìn cái mặt nghi nghi ngờ ngờ cũa tôi, 

anh giải thích: “Đêm 7” là mỗi đêm phải ngủ 
ít nhứt là 7 tiếng; còn “ngày 3” là mỗi ngày 
phải ráng ăn đủ 3 bữa, nhưng nhớ ăn ít lại; và 
cuối cùng, nếu có đói thì ăn vặt và đã là ăn 
vặt thì không nên ăn nhiều, ăn chút chút thôi. 
Anh Hổ rất cẩn thận, sợ anh em cứ nhớ “nghĩa 
xưa” chết sớm, bắt tôi phải trả bài rồi mới chịu 
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cho đi!
Chắc ai cũng biết ngày xưa ra trận mà phải 

“mở đường máu” thì phiền ghê lắm; ngày nay 
ai mà bị “mở đường máu” (có người còn gọi 
là “3 cao”) thì cũng mệt không kém!

Nếu làm theo bí quyết anh Hổ chỉ mà công 
lực vẫn không thăng tiến thì tập thể dục thêm. 
Muốn xuống cân thì phải vừa bớt ăn vừa tập 
thể dục, chỉ làm một thứ khó mà thành lắm! 
Muốn tập thể dục thì đi vô Gym mà tập chứ 
đừng mua máy, vì chỉ có 1 máy sẽ chán rồi 
cũng sẽ bỏ tập, uổng tiền! Vô Gym có đủ loại 
máy để tập, trong đó máy “eliptical machine” 
là hợp với người lớn tuổi, đi cho khỏe tim mà 
khớp đầu gối, bàn chân không bị dộng bị đau 
như đi treadmill. Đi máy, rồi lội, rồi ... mệt đừ, 
nhưng rồi ... sẽ khỏe! 

Ai không tin cứ thử chừng 1 ... năm thì sẽ 
hiểu!

Văn hóa cổ truyền
Ngay từ ngàn xưa các cụ có câu “dạy con 

từ thuở còn thơ” và “thương cho roi cho vọt”; 
cho nên vừa mới biết đi chưa được bao lâu là 
được ăn ... đòn rồi! Cái văn hóa Khổng Tử 
“Quân, Sư, Phụ” đã bị nhồi sọ ngay từ lúc cắp 
sách đến trường cho nên cha mẹ đánh con là 
chuyện thường coi như cái quyền được Trời 
cho, nói không nghe là ... đánh, khỏi cần thắc 
mắc!

Bàn rộng hơn nữa qua tới chuyện tâm 
linh thì nhiều người tưởng Sư là Phật. Không 
những không dám cãi thầy tu mà con lấy làm 
sợ hãi khi nghe người khác phê bình về thầy 
tu, thí dụ khi nghe tin ở nhiều chùa các sư còn 
tranh với các Ban Trị Sự  đòi giữ tiền, hoặc 
khi thấy có người đăng hình các sư được ngồi 
hàng đầu coi các cô nhà nghèo thiếu vải uốn 
éo để gây quỹ xây chùa! Tôi chỉ tin Phật chứ 

không tin Sư nên chỉ đi chùa thăm Cha Mẹ 
khi có dịp.

Chùa chiền ở VN ngày nay mọc lên như 
nấm nhưng Phật pháp lại suy đồi không khác 
gì thời Hậu Lê. Chùa càng to, tượng Phật 
càng lớn càng linh, người ta đến càng đông, 
chùa càng phát tài, nhưng tiền đi đâu, làm gì? 
Không ai dám hỏi!

Quê hương tôi
Nghe nói ở VN bây giờ ai mà có điều kiện 

là lo tìm đường “chẩu” trước khi các quan 
“Thái thú” triều cống “Giao Chỉ” lại cho “nhà 
Hán”! Chưa bao giờ thấy quê hương tôi thê 
thảm như bây giờ! Nói thê thảm thì bị chửi 
vì bên đó bây giờ nhà lầu mọc đầy trời, xe 
hơi đan với xe gắn máy đua nhau mà chạy! 
Phật tử, con chiên tự do đi chùa, đi lể nhà thờ. 
Sư, Cha, bọn Cướp Ngày (các Quan) đi “công 
tác” nước ngoài như đi chợ trong khi Việt kiều 
cứ lo cứu đói, kêu gào tranh đấu đòi tự do tôn 
giáo, tự do nhân quyền!

Nghĩ cũng lạ, ai cũng nói bên đó bây giờ 
người ta giàu lắm, nhưng gia đình thân nhân 
cũa mình thì ai cũng nghèo cho nên bên nay 
cứ phải gởi tiền về giúp. Theo BBC thì tổng 
số tiền Việt kiều gởi về VN trong năm 2015 là 
13 đến 14 tỷ USD, chiếm 8% tổng sản lượng 
quốc gia VN. Việt kiều về chơi thấy ai cũng 
tội nghiệp bèn ra tay vừa cứu giúp, vừa chửi 
rủa “tụi nó” tàn ác quá xá mà tại sao hơn 40 
năm (kể từ khi dân tị nạn chạy thục mạng năm 
1975) rồi mà “tụi nó” chưa sập. 

Trời đất, mãi lo ăn “bơ thừa, sữa cặn” cũa 
“đế quốc” nên đầu óc mụ hết, quên mất là hồi 
đó “tụi nó” đã dạy “có bất công mới có đấu 
tranh” hay sao?

dacung
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Nhớ
Lương Văn Thanh CN13

Lại một ngỡ ngàng nữa khi được tin Lương Văn Thanh đã vĩnh biệt mọi 
người ra đi.  Vì một người trẻ trong lớp, có da có thịt, trắng trẻo, luôn tươi 
cười vui vẻ như Ông Địa thì phải thọ hơn người mới phải chứ ? Nếu có thi 
Bé Khỏe Bé Ngoan chắc Thanh giựt giải qúa. Hay quảng cáo cho sữa SMA 
cũng được.  Ngày đó, chúng tôi hay gọi ĐC Đức là Babilac, và VN Minh là 
Guigoz, nên dành SMA cho Thanh.  

Thanh là  cựu  học sinh Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long.  Người nhà quê, 
gia đình cũng không phải khá giả gì cho lắm. Ngày ấy, Thanh độc quyền xe 
mobylette xám, thuê nhà ở gần nhà thờ Hòa Hưng.  Thanh không tham gia 
đoàn thể Sinh Viên Công Giáo nào cả, có lẽ người miền Tây, không dính dáng 
gì thế sự.  Ra trường, Thanh không phải đi quân trường như tôi, mà có việc tốt 
liền, như số đẻ bọc điều vậy.  Gặp nhau ở Cần Thơ, Thanh vui mừng cho biết 
sắp cưới người mẫu có giọng oanh vàng. Bù trừ hay sao ? 

Vào khoảng năm 1992 mới gặp lại Thanh, vẫn vui vẻ như xưa, Giám Đốc 
Xí Nghiệp Cơ Khí Tiền Giang, chuyên làm máy nông nghiệp.  Nhiều lần mời 
họp lớp, nhưng Thanh không về dự được.  Hình như Thanh chưa lần nào trả 
lời email cả, nên mất liên lạc từ đấy.

 

Hẹn nhau trong Nước Trời, Thanh nhé!

Nguyễn Viết Tốn CN13
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Hôm ấy là một buổi chiều Chủ Nhật trong 
tháng Sáu, trời nắng đẹp, khí hậu rất dễ chịu. 
Duy cùng vợ con vừa bước xuống phi trường 
Mirabel của Canada. Lần đầu tiên đặt chân 
trên xứ lạ, nơi Duy chọn làm quê hương thứ 
hai, hành lý chỉ là một túi xách nhỏ chứa một 
ít áo quần cũ, tiền bạc thì không có đến 10 đô 
la, không có việc làm, không có nơi cư ngụ, 
tương lai không biết ra sao; vậy mà Duy thấy 
mình là người sung sướng nhất trên thế gian.

Trên đường từ phi trường về gần đến thành 
phố Montreal chiếc xe đi ngang qua một bãi 
đậu xe thật lớn toàn là xe mới, Duy nghĩ đây 
chắc là các xe sắp xuất cảng nên hỏi người 
hướng dẫn xem có đúng không, thì ra đó là 
một đại lý của hãng xe GM. Vào gần thành phố 
hơn nữa Duy càng thán phục sự phồn thịnh và 
văn minh của Canada; đường xá rộng rãi, sạch 
sẽ, hầu hết là xe hơi, ít thấy xe gắn máy hay xe 
đạp. Điều làm cho Duy ngạc nhiên và khâm 
phục là xe cộ chạy rất có trật tự mặc dù chẳng 
thấy bóng dáng của cảnh sát, những ngã tư có 
đèn thì mọi người tôn trọng luật lệ đã đành, 
ngay cả những ngã tư chỉ có bảng Stop thôi và 
đường trống mà xe nào đến đó cũng ngừng, 
chẳng có ai vượt; thật là đáng kính phục. 

Chiếc xe ngừng ở một khu vực gần trung 
tâm thành phố và gia đình Duy được đưa vào 
khách sạn để tạm trú. Gần hai tháng qua gia 
đình Duy bị ngồi bó rọ trên con thuyền vượt 
biển lên đênh trên vịnh Thái Lan, rồi nằm 
chen chúc trên boong tàu của chiếc tàu buôn 
Kua Koon bị chính phủ Thái buộc phải neo 

Người ra đi
Trần Ngọc Dõng CN12

trên con sông Bangkok vì vớt người tị nạn, 
và sống chật chội trên sàn nhà của trại chuyển 
tiếp ở Bangkok; nay được sống ung dung trong 
khách sạn ở Montreal Duy thấy sự huyền diệu 
của cuộc đời. Khi ra đi Duy biết cơ hội sống 
sót rất là mong manh nhưng điều làm Duy lo 
sợ nhất không phải là cái chết trên biển cả mà 
là sự giam cầm trong đồn công an khi bị bắt. 
Nay đến được bến bờ tự do rồi thì chẳng có gì 
phải âu lo. 

Khác hẳn với những điều Duy dự đoán, 
tuần lễ đầu ở Canada đã làm cho Duy ngạc 
nhiên và sung sướng vì sự chăm sóc rất chu 
đáo của các nhân viên xã hội (social workers). 
Họ đưa gia đình Duy đi khám sức khỏe tổng 
quát, đưa đi xem căn phòng (apartment) mà 
họ định thuê cho gia đình Duy, đưa đi mua 
sắm những đồ dùng cần thiết trước khi dọn 
về ở, hướng dẫn và đưa đi làm các giấy tờ cần 
thiết như thẻ bảo hiểm xã hội (social insurance 
card), thẻ sức khỏe (health card), v.v... Họ 
còn hướng dẫn cách đi xe buýt, xe điện ngầm 
(Metro), cách xin việc và những trợ cấp của 
chính phủ Canada. Ngày dọn vào căn phòng 
gia đình Duy cũng nhận được những trang bị 
cần thiết như giường ngủ, bàn ăn và ghế, chén 
bát nồi niêu, 76 Gia Kim (tiền chi tiêu 1 tuần 
cho gia đình) và một món rất quý mà Duy 
không ngờ mình cũng có: cái điện thoại! Bốn 
năm qua là địa ngục, tương lai ra sao thì chưa 
biết nhưng tuần lễ đầu ở Canada là thiên đàng! 

Những người thoát khỏi Việt Nam trước 
30/4/75 thì được cái may mắn là không bị VC 
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hành hạ nhưng họ đã gặp phải rất nhiều khó 
khăn trong những năm đầu trên xứ người vì 
thế giới còn xa lạ với họ. Chỉ sau một thời 
gian chừng 3 hay 4 năm thì họ đã hội nhập, 
xây dựng lại cuộc sống, vươn lên và tạo được 
những cộng đồng người Việt có uy tín, nhờ 
vậy mà những người đến sau như Duy dễ 
hội nhập hơn. Dù đến trước hay sau người 
Việt tỵ nạn đều giúp nhau tận tình. Duy được 
may mắn gặp lại bạn đồng nghiệp ngay trong 
những ngày đầu, một người bạn thấy công ty 
anh đang làm cần một họa viên kỹ thuật nên  
báo cho Duy biết và xin công ty cho ghi tên 
Duy vào danh sách được phỏng vấn. Kết quả 
Duy được nhận và bắt đầu đi làm sau 3 tuần 
đến Canada.     

Duy làm việc cho công ty do một người 
gốc Tiệp làm chủ, ông này cũng là dân tị nạn 
cộng sản sau cuộc nổi dậy năm 1968 nên khi 
phỏng vấn tuyển nhân viên công ty chú trọng 
đến khả năng chuyên môn và xem nhẹ phần 
ngôn ngữ; trong văn phòng có nhiều sắc dân, 
có lẽ vì vậy mà môi trường làm việc rất cởi 
mở, dễ chịu. Duy được mọi người đối xử tử 
tế, không hề có chút kỳ thị. Một buổi sáng nọ 
Duy đến sở hơi sớm, gặp ông Chủ Tịch nhà 
máy (Plant President) cũng vừa  đến và mới 
bước ra khỏi xe; Duy chào “Good Morning 
Mr. President”, ông ta bắt tay Duy, mỉm cười 
nói “Hi, call me Peter OK”. Ông đứng lại hỏi 
Duy về gia cảnh, về công việc và ông dặn dò 
“nếu gặp khó khăn cần công ty giúp đỡ thì 
đến gặp ông”, rồi ông nhường cho Duy đi vào 
văn phòng trước. Vào ngồi ở bàn làm việc 
Duy ngẫm nghĩ về bài học bình đẳng qua cách 
xưng hô và trò chuyện của ông Chủ Tịch nhà 
máy.

Thời gian sống dưới sự cai trị tàn độc của 
CSVN đã làm cho Duy thèm khát tự do vô 
cùng và tạo cho Duy một nghị lực mạnh mẽ 
đủ để chịu đựng mọi hoàn cảnh; nhờ hai động 

lực này và sự may mắn trong cuộc đời Duy đã 
nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chỉ ít tháng 
thì công việc đã yên ổn, không có gì phải lo 
âu nên Duy bắt đầu đi học thêm vào buổi tối 
và làm thủ tục để thi vào Kỹ Sư Đoàn. Mặc dù 
rất bận rộn với việc làm ban ngày và đi học 
thêm buổi tối Duy bắt đầu tham gia vào sinh 
hoạt cộng đồng. Cuối tuần Duy đến gặp mấy 
người bạn để trò chuyện về thời sự, trao đổi 
tin tức, hoặc phụ giúp đánh máy bài báo, bỏ 
dấu (thời đó không có máy chữ tiếng Việt ở 
Canada). Tuy nhỏ con nhưng nguồn năng lực 
trong người Duy rất dồi dào, Duy làm việc rất 
nhiều mà không hề thấy mệt; buổi nghỉ trưa 
chỉ có 30 phút Duy vừa ăn trưa vừa viết báo. 
Nghe Duy kể những việc làm hàng tuần của 
mình mấy người bạn Tây cùng phòng vô cùng 
ngạc nhiên, họ không ngờ Duy lại có năng lực 
nhiều như vậy; một anh bạn Tây than thở “tôi 
làm việc ở đây xong là thấy mệt đừ, về nhà chỉ 
muốn uống một chai beer và coi TV”.

Mặu dù ở Canada mọi việc đều tốt đẹp hơn 
những gi mình mong ước Duy vẫn bị ám ảnh 
bởi những chuyện ở Việt Nam. Mỗi khi nhận 
được một cử chỉ thân thiện hay một sự đối xử 
tử tế từ người Canada Duy lại nhớ đến những 
lời lẽ đầy hận thù và ngu dốt của cán bộ Việt 
cộng. Ở Canada không có “lãnh tụ vĩ đại”, 
không có “đảng quang vinh”, không có nhân 
viên chính phủ rao giảng những chính sách tốt 
đẹp như “dân làm chủ”, “độc lập, tự do, hạnh 
phúc”, “đạo đức cách mạng” v.v... nhưng nhân 
viên chính phủ thật lòng phục vụ người dân, 
họ giúp đỡ gia đình Duy với sự tương kính 
chứ không phải bố thí và khinh thường. Sự 
khác biệt giữa Việt Nam Cộng Sản (VC) và 
Canada đã làm cho Duy suy tư rất nhiều. 

Nhiều đêm khó ngủ Duy mở cassette nghe 
nhạc, nhiều bài hát đã đem lại cho Duy những 
giờ phút an vui, êm đềm. Lạ thay có những bài 
đã làm cho nước mắt Duy chảy dài, nhất là các 
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bài nhắc lại thời học sinh nghèo nàn nhưng rất 
thơ mộng mà Duy đã nghe khi còn ở bậc Tiểu 
học. 

Những lời ca như “Tôi yêu tiếng nước tôi 
từ khi mới ra đời …” (Tình Ca), “Ruộng khô 
có những ông già rách vai Cuốc đất bên đàn 
trẻ gầy Có người bừa thay trâu cầy …”(Quê 
Nghèo) đã đưa Duy trở về một quãng đời thơ 
ấu tuy nghèo nàn nhưng rất thơ mộng, đáng 
quý với những người dân ở thôn quê hiền lành, 
chất phác, một đời làm lụng cực khổ nhưng 
không hề than phiền, không oán trách, không 
hận thù. Duy không “yêu tiếng nước tôi từ khi 
mới ra đời” nhưng bây giờ thì yêu miền Nam 
tha thiết sau 4 năm sống với CS. 

“Trả súng đạn này, ôi sạch nợ sông núi rồi 
, Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất 
năm nao...”  Người lính đi chiến đấu chỉ mong 
một ngày trả xong nợ sông núi rồi trở về quê 
tìm tuổi thơ, khác hẳn người bộ đội chỉ muốn 
tàn sát để chiến thắng, rồi trả thù đối phương 
rất dã man như chúng ta đã thấy.

Kho tàng âm nhạc của miền Nam đã nói 
lên sự phồn vinh của xã hội và những giá trị 
cao quý của con người, nói lên sự thương yêu 
và lòng nhân ái của người miền Nam. Tất cả 
những bài hát hay đều do cảm xúc thật của 
nhạc sĩ khi họ sáng tác, nói lên một tâm trạng, 
một nỗi niềm; nhiều ca khúc của miền Nam 
nói lên lòng nhân ái và tình người khác hẳn 
với âm nhạc miền Bắc chỉ là công cụ tuyên 
truyền nhằm phục vụ những mục tiêu chính trị 
của chính quyền.

Sự khác biệt về âm nhạc giữa miền Nam 
và miền Bắc thê thảm như vậy nhưng còn khá 
hơn so với sự khác biệt về thơ giữa miền Nam 
và miền Bắc. “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt 
mát  Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông Anh vẫn 
yêu màu áo ấy vô cùng Thơ của anh vẫn còn 
nguyên lụa trắng Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc 

ngắn...” (Áo lụa Hà Đông), “Giết! Giết nữa! 
Bàn tay không ngơi nghỉ Cho ruộng đồng lúa 
tốt, thuế mau xong Cho Đảng bền lâu Cùng 
rập bước chung lòng Thờ Mao Chủ tịch, thờ 
Xít-ta-lin bất diệt!” (Tố Hữu trích đoạn)...

Duy luôn thương tiếc miền Nam vì ngoài 
một kho tàng âm nhạc phong phú miền Nam 
còn là một xã hội văn minh, nhân bản với 
những chương trình thiết kế đô thị, phát triển 
kỹ nghệ nhằm đưa đất nước tiến lên theo đà 
phát triển của thế giới.   

Càng luyến tiếc miền Nam, Duy càng căm 
phẩn những trí thức nằm vùng, những kẻ mà 
đến bây giờ Duy vẫn không hiểu vì sao họ 
sống ung dung ở miền Nam với đầy đủ quyền 
lợi, bổng lộc mà lại ăn cháo đá bát, vong ân 
bội nghĩa, làm tay sai cho CS miền Bắc-một 
chế độ mà họ chẳng biết gì hết. Nếu họ có một 
chút tư cách thì nên tập kết ra Bắc hay vào 
bưng để công khai chống lại miền Nam thay 
vì chọn sống ở miền Nam, an hưởng những 
đặc ân và sự che chở của miền Nam để âm 
thầm chống phá, nối giáo cho VC; họ hèn hạ 
ở chỗ lợi dụng tự do, dân chủ, tự nhận mình là 
đối lập để vu khống chính quyền, gây rối loạn 
trong xã hội, quấy nhiễu chính phủ miền Nam 
với lý do “yêu nước” nhưng thực chất là làm 
tay sai cho VC. Sách sử xưa và nay đều cho 
thấy mấy ai thích kẻ phản bội, người ta chỉ 
dùng những kẻ phản bội trong giai đoạn để 
diệt đối phương, xong rồi họ sẽ vất những kẻ 
phản bội đó như vất những cái vỏ chanh sau 
khi đã vắt hết nước.     

Khác với nhiều người Việt tị nạn khi đã ổn 
định thì vui hưởng cuộc sống mới, Duy tuy đã 
ổn định nhưng vẫn bị dằn vặt bởi những khổ ải 
đã, đang và còn giáng xuống người dân ở quê 
nhà. Duy miệt mài đi tìm lời giải đáp cho các 
câu hỏi như “tại sao một miền Nam nhân bản, 
văn minh, phú cường lại thua miền Bắc tàn 
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ác, nhu dốt, nghèo đói”, “tại sao Canada văn 
minh, tiến bộ, quý trọng nhân quyền, tự do, 
dân chủ lại có nhiều người thiên về miền Bắc 
trong chiến tranh VN”. Những câu hỏi đó thôi 
thúc Duy phải làm cái gì để nói lên sự thật về 
VN trước và sau cuộc chiến cho những người 
bạn Canada cũng như những người Việt định 
cư trước 30/4/75 biết, Duy thấy đó là trách 
nhiệm của một người Việt tị nạn. 

Thấy đài CBC chiếu loạt phim về chiến 
tranh VN có tựa đề “The Ten Thousand Day 
War” Duy hí hửng xem vì nghĩ rằng đây là 
phim tài liệu do phóng viên Canada thực hiện 
nên chắc chắn trung thực, Duy cũng hy vọng 
loạt phim này sẽ giúp Duy biết được một ít sự 
thật về miền Bắc trước 1975. Xem được 7 hay 
8 đoạn thì Duy thấy thất vọng vô cùng, hầu hết 
tài liệu trong phim đều giống những gì Duy đã 
xem trên TV ở VN sau 30/4/75. Truyền thông 
Tây phương thường tự hào về sự trung thực vì 
họ luôn luôn có thu hình và thu thanh, nhưng 
oái ăm thay sự thật mà họ có được chỉ là một 
nửa thôi: ở miền Nam thì họ có đủ tự do để 
chỉ chú trọng đến cái dở, cái khuyết điểm, cái 
tệ nạn mà chế độ nào cũng có, còn ở miền 
Bắc thì họ chỉ được cho thấy cái hay, cái tốt 
(mà phần lớn là do VC phịa ra chứ không có 
thật). Khi còn ở VN Duy coi truyền thông Tây 
phương là ngưồn thông tin trung thực, đáng 
tin cậy; nay xem loạt phim này Duy thấy thất 
vọng. Từ đó Duy coi thường truyền thông Âu 
Mỹ vì họ có thừa nhân lực và tài chánh nhưng 
thiếu khôn ngoan của con người nên đã bị hệ 
thống tuyên truyền của khối CS lừa như người 
ta lừa một đứa trẻ. Nhớ khi còn nhỏ Duy nghe 
người lớn nói “phỉnh con nít ăn cứt gà” và 
đứa trẻ nào khờ dại thị bị gọi là “ăn cứt gà”, 
Duy thấy mấy người làm loạt phim này là loại 
“ăn cứt gà” và không thèm xem loạt phim này 
nữa. 

Mùa Xuân làm cho cây cối đơm chồi nẩy 

lộc, làm cho đời vui tươi. Mùa Xuân đầu tiên 
của Duy ở Canada còn hơn thế nữa, ngoài 
không khí tươi mát, tuyết tan, cây trổ lá, Duy 
còn có một niềm vui vô cùng to lớn: đi biểu 
tình ở tòa đại sứ VC. Từ Montreal Duy quá 
giang xe người bạn đi Ottawa, đoạn đường dài 
hơn 200 km và phải mất hơn 2 giờ rưởi mới 
đến địa điểm biểu tình. Lần đầu tiên lên án tội 
ác của Hồ chí Minh và CSVN trước mặt cán 
bộ và nhân viên VC mà không sợ bị bắt làm 
cho Duy vô cùng sung sướng. Chẳng những 
thế, cán bộ và nhân viên VC lại sợ đám biểu 
tình, họ không dám đối mặt mà chỉ ẩn núp bên 
trong, chụp hình lén. 

Một buổi sáng thứ Hai Duy đến sở làm mà 
lòng buồn vô hạn, Chris (người bạn Canada 
làm cùng department) nhận ra được điều đó 
nên anh đến hỏi Duy:

-có chuyện gì vậy?
Duy đáp:
-tụi tôi vừa bị trường Concordia kỳ thị. 
Rồi không đợi Chris hỏi thêm, Duy liền kể 

về chuyện kỳ thị như sau:
-hôm qua, trường đại học Concordia mời 

một ký giả Úc sang nói chuyện về VN. Biết 
tin này nên tôi đến nghe, hy vọng sẽ biết thêm 
những sự thật về miền Bắc. Ký giả Úc này 
vừa mới đi thăm VN hai tuần theo lời mời của 
chính quyền Hà nội, và những điều ông ta nói 
về VN thì toàn là ca ngợi hòa bình, ca ngợi 
chính sách khoan hồng của nhà nước, hoặc 
những niềm vui của người dân VN khi đất 
nước được độc lập, tự do, dân chủ; hoặc sự 
đoàn tụ của nhiều gia đình sau hơn 20 năm 
ngăn cách, tóm lại toàn là những điều tốt do 
VC dàn dựng để lừa người ngoại quốc. Ông 
ta chẳng hề đề cập đến chuyện chính quyền 
CS vi phạm nhân quyền trầm trọng, lừa gạt sĩ 
quan và công chức miền Nam để đẩy họ vào 
các trại tù ở vùng rừng thiêng nước độc, đàn 
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áp dã man những ai bất đồng ý kiến với họ 
hoặc tìm cách trốn khỏi VN. 

Nghe đến đây Chris ngạc nhiên hỏi Duy:
-vậy thì có gì kỳ thị các anh đâu? 
Duy không ngạc nhiên về câu hỏi này, 

người bình thường không thấy được sự kỳ 
thị trầm trọng tìm ẩn trong chuyện này. Tuy 
không hài lòng với câu hỏi của Chris, Duy cố 
kiềm chế và ôn tồn giải thích:

-ở đây có gần mười ngàn người Việt tị nạn, 
họ đã sống ở VN cả đời, biết rất rõ về VN và 
họ sẵn sàng nói cho mọi người biết sự thật 
về VN, họ liều chết đến đây không phải chỉ 
để kiếm ăn mà còn để nói cho thế giới biết 
về chiến tranh VN và nỗi thống khổ sau cuộc 
chiến, nếu trường Concordia muốn biết về 
VN sao không mời họ đến nói chuyện? Phải 
chăng Concordia coi tiếng nói của cả ngàn 
người Việt tị nạn không có gía trị bằng một ký 
gỉả Úc? Chuyện này chứng tỏ một trong hai 
điều sau đây: kỳ thị hoặc ngu! Tôi không nghĩ 
trường Concordia ngu. Nếu có người ngoại 
quốc đến đây muốn biết về Canada họ nên hỏi 
Chris, hỏi những người dân Canada khác hay 
hỏi tôi?”. 

Thấy mình hơi nặng lời với bạn Duy vội 
kết thúc câu chuyện và nói với Chris :

-chúng ta nên trở lại với công việc, khi 
khác có dịp sẽ chuyện trò thêm.    

Thời sinh viên Duy có làm báo Xuân cho 
trường, khi ấy viết một bài báo là cả một công 
trình, có bài Duy viết gần 3 tháng rồi bỏ cuộc; 
vậy mà bây giờ Duy viết dễ dàng, cứ đặt bút 
xuống là chữ tuôn ra. Là một chuyên viên bị 
kẹt lại Duy có dịp làm việc trực tiếp với giới 
công nhân nên biết rõ sự cơ cực của họ. Theo 
như chính sách của CS thì giới công nhân phải 
là thành phần được nhiều quyền lợi, được ưu 
đãi vì họ là “đối tượng được giải phóng” thế 

nhưng thực tế thì ngược lại, công nhân bị bỏ 
rơi, bị lợi dụng và ai tỏ ý bất mãn chế độ thì 
bị trừng trị nặng nề hơn các người khác, nhất 
là các công nhân nghèo không có tiền đút lót 
cho cán bộ. Duy viết như kể chuyện, dựa trên 
những sự thật Duy chứng kiến, đôi khi pha 
chút châm biếm hay diễu cợt. Mỗi tháng Duy 
đều có bài trên tờ nguyệt san ở Montreal giúp 
cho những người Việt tị nạn trước 30/4/75 
cũng như một số sinh viên VN thiên tả hiểu 
thêm về xã hội VN dưới sự cai trị của CS Bắc 
Việt. Một lần họ tổ chức biểu tình ở Ottawa 
vào ngày Quốc Hận Duy được Ban Tổ Chức 
giao cho một việc mà Duy thích vô cùng: viết 
bài cáo trạng hài tội Hồ chí Minh, đó là lần 
biểu tình Duy thấy mãn nguyện nhất vì có 
đóng góp một tiết mục rất xứng đáng.

Cuộc sống của gia đình Duy ở Canada 
thuận buồm xuôi gió, công ăn việc làm, 
chuyện trở lại nghề cũ, việc vào Kỹ Sư Đoàn 
đều diễn tiến tốt đẹp; thế nhưng càng ngày Duy 
càng cảm thấy bớt vui. Khi biết tin Thủ tướng 
Pierre Trudeau đã sang thăm Cuba năm 1976, 
kết thân với Castro và trao thằng con Michel 4 
tháng tuổi cho Castro bồng với niềm hân hoan 
Duy thấy buồn và nhục. Duy không thể tưởng 
tượng một lãnh tụ của Canada cũng bị khối CS 
lừa như bao người ngu ngơ khác. Chuyện này 
làm cho Duy mất ngủ nhiều đêm. Thiên đàng 
mới hôm nào nay xuất hiện những đám mây 
u ám, không phải mọi chuyện ở Canada đều 
tốt đẹp như Duy hằng mơ tưởng. Canada và 
Hoa Kỳ là láng giềng và cũng là đồng minh, 
nhưng lại có sự kèn cựa giữa đôi bên mà chính 
sách đối với Cuba là một bằng chứng. Nhớ lại 
một buổi tiệc ở công ty Duy nghe một chuyện 
tiếu lâm như sau: “lúc Thượng Đế nặn ra trái 
đất ngài cho Canada một mảnh đất thật rộng, 
dân ít và tài nguyên phong phú, thấy thế một 
vị Thần mới hỏi “sao ngài ưu đãi Canada quá 
vậy?”, Thượng Đế bảo “ngươi chờ đi, khi ta 
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cho Canada một thằng láng giềng ở phía Nam 
thì ngươi sẽ biết là ta không có ưu đãi Canada 
đâu.”

Duy làm việc ở văn phòng là chính, ít khi 
xuống xưởng. Một lần nọ có việc phải xuống 
xưởng Duy khám phá ra một thế giới khác 
ở đó công nhân nói chuyện với nhau toàn 
bằng tiếng Pháp, khác hẳn trên văn phòng 
mọi người, mọi việc đều dùng tiếng Anh. 
Cánh cửa giữa văn phòng và xưởng là biên 
giới giữa người Pháp và người Anh, giữa thợ 
và ban điều hành, giữa blue collar và white 
collar. Đây là tình trạng chung của nhiều công 
ty mà chủ là người Anh hay người di dân từ 
các quốc gia khác. 

Canada có hai ngôn ngữ chính thức là tiếng 
Anh và tiếng Pháp, tất cả các giấy tờ của chính 
phủ đều phải dùng cả hai thứ tiếng này. Điều 
này rất tốt vì nhờ vậy mà nhiều người Canada 
nói tiếng Anh và tiếng Pháp lưu loát, những 
nhân viên bán hàng ở Montreal dù già hay trẻ 
đều nói cả hai thứ tiếng Anh và Pháp dễ dàng. 
Duy cũng hy vọng sau một thời gian sống ở 
Montreal sẽ thông thạo Anh ngữ và Pháp ngữ 
nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra mà 
chuyện trái ngược lại thì xảy đến ngay. 

Một ngày nọ Duy được biết tất cả những 
công ty ở tỉnh bang Quebec mang bảng hiệu 
có chữ Anh trong đó đều phải đổi tên theo một 
sắc luật mới ban hành. Công ty nơi Duy làm 
việc có tên là “Velan Engineering Company” 
nay phải lấy tên mới, bỏ đi chữ “Engineering”. 
Nhiều người thấy chuyện này thật vô lý nhưng 
luật là luật, phải chấp nhận thôi. Chưa hết, vợ 
chồng Duy đi làm gửi con cho một nhà trẻ nói 
tiếng Anh, năm tới cháu đi học lớp Mẫu giáo 
thì phải vào trường Tây; đây là vấn đề vô cùng 
nghiêm trọng đối với Duy. 

Người Việt tị nạn đến được Canada rồi mà 
nói phải đi tị nạn một lần nữa thì nghe thật vô 

lý, nhưng chuyện đó lại đến với Duy. Lần này 
bỏ Quebec ra đi không phải để tị nạn CS mà 
là đi tị nạn tiếng Tây. Khi liều chết ra đi Duy 
muốn tìm cho gia đình một cuộc sống nhân 
bản, tự do, dân chủ để cho con mình có môi 
trường phát triển, có tự do chọn trường học, 
chọn nghề nghiệp, chọn cách sống; nay thấy 
con mình bị bắt buộc phải đi học trường Tây 
thì Duy không thể chấp nhận được. Nếu tiếng 
Pháp có cái hay, cái đẹp, thực dụng thì tự nó sẽ 
được nhiều người chọn để học, cần gì phải ép 
buộc; nếu chính phủ Quebec muốn quảng bá 
tiếng Pháp thì nên khuyến khích và tài trợ các 
chương trình Pháp ngữ chứ không nên đặt ra 
đạo luật buộc trẻ em phải học ở trường mà phụ 
huynh không muốn. Duy thấy sống ở Quebec 
như bị sống lại thời VC ở VN nên quyết định 
đi qua Ontario. Biết tin này bạn bè Duy ngạc 
nhiên và buồn, mấy người bạn thân thuyết 
phục Duy ở lại, có người chân thành khuyên 
“mấy năm nay Duy đã vất vả để sớm ổn định 
cuộc sống, nay đạt được rồi mà bỏ đi nơi khác 
để lập lại từ đầu thì uổng quá, nên suy nghĩ 
lại đi”, có người thì buồn và gay gắt bảo “vừa 
tạo được một cuộc sống ổn định mà bỏ đi là 
một quyết định điên rồ”. Những điều họ nói là 
đúng nhưng căn nguyên làm cho Duy quyết 
định bỏ Quebec là Tự Do. Vâng, Tự Do! Duy 
đã liều chết ra đi vì hai chữ Tự Do thì nay tiếc 
chi một chỗ làm, một thẻ hội viên Kỹ Sư Đoàn 
hay một mảnh bằng hành nghề Kỹ Sư mà ở 
lại, làm con mình mất đi cái quyền tự do chọn 
trường học, chọn ngôn ngữ. Duy tin rằng với 
vốn liếng kỹ thuật mình có, với nghị lực và 
một xã hội tự do, dân chủ Duy sẽ tạo lại được 
những thứ Duy đang có ở Quebec.  Một lý do 
khác cũng quan trọng là ở lại Quebec sẽ hạn 
chế cơ hội phát triển của đứa con rất nhiều 
vì vùng Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) có hơn 330 
triệu người trong khi ấy Quebec chỉ có 6 triệu. 

Phải mất gần 3 năm kế hoạch “tị nạn tiếng 
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Tây” của Duy mới đạt được kết quả. Duy tìm 
được chỗ làm trong một công ty có chi nhánh 
ở Ontario và đã được chuyển về chi nhánh 
này. Tuy bắt đầu cuộc sống mới nhưng công 
việc thì cũ nên cũng ổn định như khi còn ở 
Montreal. Có một điều Duy không nghĩ tới mà 
nay phải đối diện trong lo âu, đó là nỗi buồn 
da diết khi xa anh chị em, xa thân nhân, xa 
bạn bè. 

Nơi Duy cư ngụ và làm việc là một thành 
phố nhỏ ở phía Tây của Toronto, ở đây Duy 
không quen một người Việt nào. Một hôm 
đưa vợ con đi ăn ở McDonald’s, Duy gặp một 
gia đình người Việt gốc Hoa, hai bên đều vui 
mừng chuyện trò với nhau, đến khi nghe Duy 
cho biết là vừa từ Montreal dọn đến và đang 
làm việc cho công ty sản xuất pumps với chức 
vụ Kỹ Sư thì họ nhìn Duy với cặp mắt nghi 
ngờ và bớt thân thiện, sau này Duy mới biết 
khi ấy họ nghĩ rằng Duy “nổ” vì không có 
người Việt nào ờ thành phố này là Kỹ Sư cả.

Một buổi chiều Chủ Nhật khi ngừng xe 
ở một ngã tư có trường tiểu học Duy thấy 
một đám con trẻ đang chơi ở sân trường nói 
tiếng Việt, ngạc nhiên và vui Duy lái vào sân 
trường, đậu xe và đi vào bên trong thì gặp một 
anh người Việt. Anh bạn tên là Hên, người 
phụ tránh lớp Việt ngữ ở đó. Sau khi quen 
với Hên thì Duy có cơ hội gặp một số anh em 
khác rất tha thiết với các sinh hoạt cộng đồng, 
Duy đã cùng các bạn này lập Hội và sinh 
hoạt với nhau. Các bạn ở đây có tham gia vào 
các công tác từ thiện của Đội Quân Cứu Tế 
(Salvation Army) và Trung Tâm Đa Văn Hóa 
(Multicultural Centre) nên đã có những liên 
hệ cần thiết với chính quyền địa phương cũng 
như liên bang, Duy có một ít kinh nghiệm về 
việc xin trợ cấp chính phủ nên khi làm việc 
chung với nhau thì việc hợp thức hóa Hội và 
xin trợ cấp để sinh hoạt tiến triển tốt đẹp. 

Tuy là một cộng đồng rất nhỏ nhưng sinh 
hoạt của Hội cũng bề bộn như tổ chức Tết cho 
đồng hương, điều hành lớp Việt ngữ, lớp võ 
Vovinam cho thiếu nhi, đội túc cầu, giúp đồng 
hương trong việc xin giấy tờ, mời nhân viên 
chính phủ đến thuyết trình về an toàn lao động, 
về quyền lợi của công nhân (với sự thông dịch 
của Hội). 

Trong số học viên Vovinam có một em 
đến từ miền Bắc. Một hôm nọ chào cờ VNCH 
trước khi bắt đầu lớp học như thường lệ thì bố 
của em không chịu đứng dậy. Chào cờ xong 
thầy dạy võ đưa em ấy ra khỏi lớp rồi cùng 
với mấy phụ huynh có mặt ở đó yêu cầu anh 
ta đem cháu về nhà. Từ đó thằng nhỏ mất bạn 
và anh chàng theo Hồ tặc ấy bị những người 
tị nạn ném cho cái nhìn khinh bỉ khi gặp nhau 
ngoài phố.  

Hai năm đầu ở Ontario nỗi buồn xa anh 
chị em đã dằn vặt Duy khá đau, nhiều đêm 
không ngủ được Duy thấy ân hận vì đã chia lìa 
người vợ thương yêu của mình với anh chị em 
ở Montreal, chia lìa đứa con ngoan của mình 
với các anh chị họ của nó, hai sự mất mát quá 
lớn đối với vợ và con. Duy nghĩ rằng những 
mất mát lớn lao này là do Duy yêu chuộng tự 
do quá tha thiết và đòi hỏi tự do quá mãnh liệt 
nên Duy buồn lắm. 

Người Việt tị nạn đến đây tiếp tục gia tăng 
và gần như một nửa đến từ miền Bắc nên sinh 
hoạt của Hội trở nên phức tạp hơn. Chuyện 
trộm cắp ở siêu thị mà hầu hết thủ phạm là dân 
tị nạn miền Bắc đã làm cho người tị nạn thấy 
xấu hổ, tiếp theo đó là ngành “trồng cỏ” xuất 
hiện vì “nghề” này kiếm nhiều tiền và mau; 
hai hiện tượng xấu xa ấy đã làm cho uy tín 
của tập thể tị nạn Việt Nam bị sút giảm. Duy 
thấy buồn và bực, buồn vì bị xấu lây và bực 
vì chính phủ Canada không biết chọn người, 
nhận vào những phần tử bất hảo. Các anh em 
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sinh hoạt và Duy có cảm tưởng như mình 
đang cố gắng làm đẹp cộng đồng người Việt tị 
nạn thì chính phủ cứ đem rác đến đổ vào làm 
cho xấu và bẩn hơn, do đó thiện chí của anh 
em trong nhóm cũng giảm dần. 

Trong một thời gian khá lâu không có Hội, 
Duy quay sang tham gia sinh hoạt cộng đồng ở 
Toronto. Từ nơi Duy ở đến các điểm sinh hoạt 
xa cả trăm cây số và phần nhiều là vào buổi tối 
nên khi lái xe về cũng khá vất vả. Nhiều lần 
mới lên xe ra đi là đã thấy mỏi mệt nhưng Duy 
tự khuyến khích mình bằng cách nhắc lại lý do 
bỏ nước ra đi hay nhớ lại những hình ảnh tang 
thương của thuyền nhân trên biển Đông. Duy 
mong ước có cơ hội tham gia vào các công 
trình nhằm ghi lại dấu tích của người Việt tị 
nạn để sau này các thế hệ nối tiếp hiểu được 
vì sao họ đến đây và chọn sống ở đây. Mỗi lần 
đi du lịch đến nơi có người Việt tị nạn Duy 
thường tìm đến viếng thăm các công trình do 
người Việt xây cất như tượng đài thuyền nhân, 

tượng đài chiến sĩ VNCH, hay tìm đến con 
đường mang tên Saigon; đứng chụp hình ở 
các nơi đó Duy thấy vui và hãnh diện.    

Sau gần 40 năm sống ở Canada, trả xong nợ 
cơm áo, con cái đã thành đạt, Duy quyết định 
dành hết thì giờ để vui hưởng tuổi già. Tuy 
nói vậy nhưng Duy vẫn luôn cố gắng tham gia 
các sinh hoạt cộng đồng, dù là mùa Hè nắng 
ấm hay mùa Đông gía buốt, dù ở địa phương 
hay lên tận Thủ Đô cách xa ngót 600 cây số. 
Duy thường tự nhủ rằng mình là người tị nạn 
chính trị chứ không phải là loại tha phương 
cầu thực nên mình phải giữ tư cách người tị 
nạn, và phải làm nhiệm vụ của người tị nạn là 
nói lên sự thật về chiến tranh VN, về tội ác của 
CSVN, và làm những gì có thể được để người 
ngoại quốc quý trọng dân tị nạn Việt Nam.

Trần Ngọc Dõng, CN12
3/2017

Phải đợi 9 tháng nữa
Có một chàng nọ làm quần quật suốt ngày trong khi vợ không đi làm. Bỗng một hôm 

chàng ganh với vợ, than với Chúa:
“Con khổ quá Chúa ơi, ngày phải làm 10 tiếng, trong khi vợ thảnh thơi. Chúa cho 

con thành cô ấy và cô ấy thành con coi làm “vợ” có khỏe hơn không!”
Chúa thương tình đồng ý. Cô vợ không ý kiến, còn chồng cười sung sướng!
Sáng hôm sau khi thức dậy, “vợ” phải vội vã nấu ăn, hò hét thức con dậy. Rồi quýnh 

quáng gấp chăn, sắp từng cái quần áo cho bốn “đứa” trong nhà. Cho ăn xong phải đưa 
con đi học, rồi đi chợ, giặt đồ. Vừa xong phải rửa chén, lau nhà, tắm chó, toàn những 
việc đàn bà! Chưa kịp nghĩ, lại phải lo ăn chiều, lại đón con, nấu nướng, rửa chén!

Mệt quá nên sáng hôm sau “vợ” gặp Chúa mếu máo:
“Làm đàn bà mệt quá, con không thích nữa đâu!
Có mắt mà như không, giờ con mới thấy khổ, xin Chúa cho con trở lại làm chồng!”
Chúa cười “dể thôi, nhưng con phải chờ 9 tháng nữa, chờ sinh xong đã!”
(Bà H kể)
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Ban Điều Hành Hội Ái Hữu 
Trường QG KSCN

(Nhiệm Kỳ 5: 2015-2017)

1 Hội Trưởng: anh Nguyễn Hùng Quân CN17
2 Phó Hội Trưởng: anh Đỗ Quốc Hy CN18
3 Tổng Thư Ký: anh Phạm Văn Hiếu CN18
4 Thủ Qũy: anh Đỗ Huỳnh Hổ CN11
  
4 Cố Vấn: GS Bùi Tiến Rũng, Cựu GĐ
5 Cố Vấn: GS Trần Kiêm Cảnh, Cựu GĐ
6 Cố Vấn: GS Huỳnh Phước Bàng, Cựu PGĐ

(Nhiệm Kỳ 4: 2013-2015)
1 Hội Trưởng: anh Trần Ngọc Dõng CN12
2 Phó Hội Trưởng: anh Nguyễn Hùng Quân CN17
3 Tổng Thư Ký: anh Phạm Văn Hiếu CN18
4 Thủ Qũy: anh Đỗ Huỳnh Hổ CN11
  
4 Cố Vấn: GS Bùi Tiến Rũng, Cựu GĐ
5 Cố Vấn: GS Trần Kiêm Cảnh, Cựu GĐ
6 Cố Vấn: GS Huỳnh Phước Bàng, Cựu PGĐ

 
 (Nhiệm Kỳ 2&3: 2009-2013)

 1 Hội Trưởng: anh Nguyễn Văn Quang CN1
2 Phó HT kiêm Tổng Thư Ký: anh Nguyễn Hùng Quân CN17
3 Thủ Qũy: anh Đỗ Huỳnh Hổ CN11
  
4 Cố Vấn: GS Bùi Tiến Rũng, Cựu GĐ
5 Cố Vấn: GS Trần Kiêm Cảnh, Cựu GĐ
6 Cố Vấn: GS Huỳnh Phước Bàng, Cựu PGĐ

(Nhiệm Kỳ 1: 2007-2009)
1 Hội Trưởng: GS Trần Kiêm Cảnh CN3, Cựu GĐ
2 Phó HT kiêm Tổng Thư Ký: anh Nguyễn Đắc Ứng CN13
3 Thủ Qũy: anh Nguyễn Sáu CN6
  
4 Cố Vấn: GS Bùi Tiến Rũng, Cựu GĐ
5 Cố Vấn: GS Huỳnh Phước Bàng, Cựu PGĐ
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Thân Hữu:
01/ Nguyễn Tự Do
02/ Nguyễn Đình E
03/ Nguyễn Hữu Hiệp
04/ Trần Hiếu Henry
05/ Đinh Văn Hùng
06/ Phan Quang Khải
07/ Phạm Quang Khiêm
08/ Phan Văn Luân
09/ Trương Hữu Lượng
10/ Tuấn Minh - Tuyết Mai
11/ Hoàng Đức Nhả
12/ Trần Văn Quân
13/ Đào Trọng Thể
Ban Giảng Huấn:
14/ Trần Kiêm Cảnh
15/ Nguyễn Đôn Phú
16/ Nguyễn Hoàng Sang
Kỹ Sư Công Nghệ:
17/ Lê Văn Dĩnh CN1
18/ Lê Quang Chất CN1
19/ Chị Nguyễn Thành Đức CN1
20/ Nguyễn Văn Quang CN1
21/ Sầm Bữu Sơn CN1
22/ Nguyễn Văn Tân CN1
23/ Quách Thị Thu CN1
24/ Trương Tiến Huân CN2
25/ Nguyễn Đôn Xuân CN2
26/ Tôn Quang Sung CN7
27/ Lê Hoàng Giáo CN8
28/ Nguyễn Đình Lâm CN8
29/ Phó Quốc Uy CN8
30/ Nguyễn Giụ Hùng CN9
31/ Mai Xuân Thành CN910
32/ Nguyễn Công Đàm CN11
33/ Đỗ Huỳnh Hổ CN11
34/ Trần Văn Quít CN11
35/ Trần Ngọc Dõng CN12

Danh Sách Tham Dự Viên Đại Hội Kỳ 7 KSCN
tại Chicago, Illinois:

36/ Nguyễn Xuân Mỹ CN12
37/ Nguyễn Đình Ái CN13
38/ Nguyễn Huy Động CN13
39/ Lê Văn Khuê CN13
40/ Hứa Hiền Minh CN13
41/ Võ Ngọc Minh CN13
42/ Trần Quan Nghiệp CN13
43/ Nguyễn Đình Thuần CN13
44/ Nguyễn Đắc Ứng CN13
45/ Hoàng Huy Phương CN14
46/ Lâm Anh Tuấn CN14
47/ Tô Mộng Thuỷ CN15
48/ Nguyễn Anh Châu CN16
49/ Lê Như Dân CN16
50/ Lê Quang Đức CN16
51/ Nguyễn Lê Hoàng CN16
52/ Nguyễn Trung Trực CN16
53/ Lê Hữu Luật Thao CN16
54/ Trần Ngọc Ẩn CN17
55/ Lâm Sơn Điền CN17
56/ Nguyễn Đăng Hoà CN17
57/ Lâm Văn Huệ CN17
58/ Nguyễn Trung Lương CN17
59/ Nguyễn Hùng Quân CN17
60/ Đoàn Bình CN18
61/ Nguyễn Minh Dương CN18
62/ Phạm Văn Hiếu CN18
63/ Đỗ Quốc Hy CN18
64/ Nguyễn Việt Trung CN18

Hậu Duệ:

65/ Ann Đỗ
66/ Bùi Quế Lâm và các con Anni, Suzanne 
& Christopher Duong
67/ Brian Trung Nguyễn & Christina Tuyet 
Nhi Nguyễn
68/ Jason Gia Nguyễn và vợ Fong Mei Vu
69/ Amira Nguyễn & Tina Nguyễn
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Danh Sách KSCN-Thân Hữu Ủng Hộ Đặc San 6:

Trước ngày ĐH:

Nguyễn Hoàng Sang GS
Lê Quang Chất CN1
Nguyễn Thành Đức CN1
Sầm Bửu Sơn CN1
Ung Văn Hổ CN7
Nguyễn Đình Lâm CN8
Lê Hoàng Giáo CN8
Phó Quốc Uy CN8
Nguyễn Giụ Hùng CN9
Lâm Minh Hiệp CN10
Trần Quan Nghiệp CN13
Hoàng Huy Phương CN14
Lê Như Dân CN16
Nguyễn Trung Lương CN17
Lê Hữu Giàu CN18

Tổng cộng :

30 USD
25 USD
50 USD
25 USD
50 USD
50 USD
50 USD
50 USD
50 USD
25 USD
50 USD
100 USD
50 USD
50 USD
65 USD

720 USD

Trong ngày ĐH: 

Nguyễn Tự Do TH
Nguyễn Đình E TH
Đinh Văn Hùng TH
Phan Quang Khải TH
Phan Văn Luân TH
Trương Hữu Lượng TH
Đào Trọng Thể
Ban Giảng Huấn
Gây Quỹ Trong Đêm Đại Hội
Lê Quang Chất CN1
Nguyễn Văn Quang CN1
Nguyễn Văn Tân CN1
Quách thị Thu CN1
Nguyễn Khắc Hản CN2
Trương Tiến Huân CN2
Nguyễn Dôn Xuân CN2
Trần Kiêm Cảnh CN3
Tôn Quang Sung CN7
Lê Hoàng Giáo CN8
Mai Xuân Thành CN10
Nguyễn Công Đàm CN11
Đỗ Huỳnh Hổ CN11
Trần Văn Quít CN11

20 USD
20 USD
20 USD
20 USD
20 USD
50 USD
20 USD
125 USD
269 USD
30 USD
130 USD
20 USD
50 USD
20 USD
40 USD
60 USD
100 USD
220 USD
50 USD
200 USD
100 USD
100 USD
25 USD
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Trần Ngọc Dõng CN12
Nguyễn Đình Ái CN13
Nguyễn Huy Động CN13
Lê Văn Khuê CN13
Vũ Đình Thuần CN13
Nguyễn Đắc Ứng CN13
Lâm Anh Tuấn CN14
Tô Mộng Thuỷ CN15
Lê Quang Đức CN16
Nguyễn Lê Hoàng CN16
Trần Ngọc Ẩn CN17
Lâm Sơn Điền CN17
Nguyễn Đăng Hoà CN17
Lâm Văn Huệ CN17
Đoàn Bình CN18
Phạm Văn Hiếu CN18
Đỗ Quang Hy CN18
Nguyễn Việt Trung CN18

50 USD
50 USD
60 USD
40 USD
20 USD
100 USD
40 USD
20 USD
50 USD
20 USD
50 USD
50 USD
20 USD
40 USD
50 USD
50 USD
100 USD
50 USD

Tổng cộng : 2569 USD

Sau ngày ĐH:

Quỹ Đại Hội 7 thặng dư 50USD
Bùi Ngọc Hảo CN1
Nguyễn Đôn Xuân CN2
Trần Văn Thuận CN6
Nguyễn Thành Ngưu CN7
Nguyễn Kim Quý CN8
Nguyễn Đình Thanh CN11
Đoàn Cảnh Đức CN13
Lê Văn Yến CN13
Ngô Đình Bản CN14
Nguyễn Thái Vinh CN17
Nguyễn Hữu Thắng CN18
Úc Châu:
Võ Kim Sê CN5
Nguyễn Khắc Hiệp CN12
Phan Văn Hiếu CN15
Lý Tấn Kiển CN17

30 USD 
54 USD
30 USD
50 USD
30 USD
50 USD
20 USD
20 USD
100 USD
20 USD
50 USD

50 AUD
50 AUD
50 AUD
50 AUD

Tổng cộng : 656 USD (504 USD + 200 AUD)
(200AUD=152 USD đổi với hối xuất 
0.76 USD/AUD)

Tổng cọng đóng góp cho Đặc San 6: ($720+$2,569+$656) = $3,945


