
            Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 38 

 Các Bạn Mình Thân Mến, 

Mùa thu đã đến nơi thành phố mình ở từ lâu rồi, vào cuối tháng chín lận. Mình 

cứ hẹn hoài hẹn mãi để viết một bài về mùa thu – chỉ nói về mùa thu thôi, 

nhưng rồi chuyện nhỏ chẳng làm được. Dĩ nhiên là có lý do, chắc không cần 

phải kể ra đây làm gì. Có những việc mình dự định sẽ làm tuần này, tháng này 

hoặc năm này nhưng rồi việc cứ nằm một chỗ cho đến lúc phải buông tay, 

không thực hiện nữa. Cá nhân mình vẫn thường dính vào những trục trặc như thế. Một 

bằng chứng là trong dịp đại hội lần thứ 10 tại Montreal, mình là người lên tiếng xin tham 

dự đầu tiên và còn xung phong vào ban tổ chức nhưng rồi việc dự đại hội cũng không 

thành. Tiếc vô cùng. Mình có báo cho một vài anh chị biết về trường hợp của mình. Đến 

cái tuổi coi như xế chiều, mong được gặp lại nhiều bạn bè, nhiều thầy cô là điều ao ước 

nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” là như vậy. 

                  

Việc gần là: lá thư này đáng lẽ phải gửi đến Các Bạn Mình vào tháng 10 như bấy lâu nay 

là mỗi tháng minh viết một lá thư. Thế mà nay đã là tuần cuối của tháng 11, sắp bước qua 

tháng cuối cùng của năm 2019. Lại sắp sửa bước sang một năm mới, mỗi người trong 

chúng ta lại phải nhận thêm một tuổi. Lúc còn bé khi nghe cha mẹ nói “con thêm một 

tuổi” là vui lắm. Bây giờ, tóc trên đầu càng ngày càng bạc trắng hay có khi chẳng còn sợi 

nào mà nghe ai nói “thêm một tuổi” thì cũng phải giật mình kèm theo chút lo âu. May mà 

còn nói năng đi đứng được, thỉnh thoảng còn gặp lại vài người bạn để trao nhau đôi câu 

láo lếu, chứ nếu như phải ngồi một chỗ, tệ hơn nữa là nằm một chỗ thì bi đát đến dường 

nào!? Cái tương lai của những người ở độ tuổi của Các Bạn Mình và của Mình nghe ra chả 

vui tí nào, không muốn nhắc đến cũng chẳng được. 

Thôi thì cứ nghĩ thế này: trời còn cho ta khỏe được tí nào hay tí nấy. Giữ lấy mối thân tình 

bằng hữu, còn nhớ còn nghĩ đến nhau là điều quý hóa vô cùng. Mình ở xa các bạn, các 

bạn chẳng mấy khi gặp mình, thỉnh thoảng mới gặp một vài bạn cũ do duyên này cớ nọ. 

Mình còn nhớ tên và cả gương mặt của Các Bạn khá nhiều, chẳng những thế mà nhớ luôn 



cả những “nickname” đáng yêu của các bạn nữa. Nhắc đến những “nickname” là nhắc 

đến cả một trời kỷ niệm của những chuỗi ngày hồn nhiên cắp sách đến trường trên thành 

phố núi đồi cao nguyên Dalat. Chẳng thể nào quên phải không Các Bạn? Nhiều khi mình 

cũng ưa nghĩ mông lung và nhớ một số bạn đã không còn trên cõi đời này, Các Bạn vẫn 

đang còn sống trên mảnh đất quê hương khốn khó. Ước gì có một phép lạ nào đó làm cho 

tất cả chúng ta được gặp nhau ngay trước cổng trường Trần Hưng Đạo. Còn Các Bạn ta 

nữa, bên phái nữ thì gặp nhau bên trong sân trường Bùi Thị Xuân, dưới những rặng cây 

khuynh diệp màu xanh đong đưa trong gió sớm. Hạnh phúc biết bao! 

Các Bạn Mình thân mến,                  

Có lẽ mình đã viết hơi lan man, không chủ đề hết cả hơn một trang giấy. Chợt nhớ là lúc 

này đã bước sang tuần lễ thứ tư của tháng 11, tức là tuần lễ có ngày lễ Tạ Ơn tại đất nước 

Hoa Kỳ. Ròng rả cả tháng nay thấy trên TV và Radio liên tục chạy và rao các quảng cáo 

nhân mùa lễ Tạ Ơn. Trên nhiều đường phố và các khu vực công cộng cũng như tư gia 

người ta đã chưng đèn kết hoa. Thiên hạ cũng đã đổ xô đi mua hàng để làm quà tặng cho 

nhau nhân mùa lễ, các hệ thống bán hàng trên Online cũng tới tấp liệt kê ra nhiều món 

hàng hấp dẫn. Không biết Các Bạn Mình thì sao chứ mình đây, bao nhiêu năm nay vẫn thờ 

ơ với những vụ mua bán, quà cáp trong những mùa lễ vì thấy không cần thiết nữa. Đối với 

trong gia đình, các con vẫn khuyến cáo là ba không có tiền bạc bao nhiêu nên chớ có quà 

cáp gì cho con cháu cả. Thôi thì mình phải nghe lời con cái chứ biết sao hơn. Nếu có quà 

cáp cho chúng thì chắc chắn một điều là không kham nỗi. Ngược lại, năm nao các con 

cũng luôn có quà cho hai người già. Âu đó cũng là niềm vui và an ủi vì con cái còn nghĩ 

đến và thương cha thương mẹ. Quà ấy là những tấm lòng chứ chẳng phải được đánh giá 

trên trị giá món hàng. Hạnh phúc gia đình đơn sơ như thế! Ngoài niềm vui như thế, còn 

không biết bao nhiêu điều âu lo buồn phiền khác chỉ dám ấp ủ trong lòng mà thôi. 

 

                                      Hình: Từ Internet 



Cách đây mấy hôm có người bạn ở Canada gửi email có nội dung nguyên văn như sau: 

Bên Canada cũng có Thanksgiving, cùng một truyền thống và tinh thần lễ hội như bên Hoa 

Kỳ nhưng khác ngày. Nếu lấy cuối tháng 11 thì…chịu sao nổi với nhiệt độ rất thấp và tuyết 

ngập trời. Bên Canada, Thanksgiving lấy Second Monday of October…Thì ra là thế! Lâu 

nay mình vẫn tưởng bên Canada cử hành lễ Tạ Ơn cùng thời gian với bên Mỹ. Thấy anh 

bạn viết như vậy thì mình cũng đoán ra rằng: dạo chiếc tàu Mayflower mang 102 người 

di dân tị nạn đầu tiên đến bờ đông nước Mỹ năm 1620, sau đó cũng có những người đổ 

bộ lên miền đông Canada vì có dạo mình có dịp đến viếng một số thành phố phía đông 

nước này như Saint John, Halifax và Sydney… cũng có ghé thăm một vài địa điểm mà dân 

tị nạn từ Âu Châu đã đặt chân tới đây thừ thế kỷ 17 – 18. Như vậy bên Canada cũng như 

bên Mỹ, xuất xứ của ngày lễ Tạ Ơn đều đến từ một nguyên nhân. 

Chắc chắn không ai đã ở trên đất Mỹ mà không biết ngày Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day 

mang ý nghĩa mừng được mùa thu hoạch và cảm tạ Chúa ban cho cuộc sống no đủ, đồng 

thời cũng để cám ơn những người dân bản địa đã giúp cho những di dân. Đây là ngày lễ 

có tính cách quốc gia. Lễ Tạ Ơn được tổ chức tại Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ 20 vào các thời 

điểm khác nhau. Tới ngày 26 tháng 12 – 1941 tổng thống Franklin D. Roosevelt đã ký sắc 

lệnh thống nhất ngày lễ Tạ Ơn nhằm vào ngày thứ năm (Thursday) cuối cùng của tháng 

11. Tại Canada, kể từ năm 1957 lễ Tạ Ơn được tổ chức vào ngày thứ hai (Monday) của 

tuần lễ thứ hai trong tháng 10.  

   

Gà tây là món ăn truyền thống trong ngày lễ Tạ Ơn trong đại đa số các gia đình ở Mỹ và 

Canada. Ngoài ra các món khác như món khoai tây nghiền, các loại rau củ và đặc biệt là 

món bánh bí đỏ. Tuy nhiên, món bánh bí đỏ của Canada có thêm gừng, đinh hương và 

quất trong khi người Mỹ thường cho thêm bơ, đường…Theo tập tục thì bữa ăn tối quan 

trọng nhất của ngày Tạ Ơn được tổ chức vào chiều tối thứ năm tại Mỹ trong khi tại Canada 

có thể rơi vào chủ nhật hoặc thứ hai. 

Việc đi du lịch hoặc thăm viếng nhau nhân dịp lễ Tạ Ơn là sinh hoạt phổ biến của người 

dân Mỹ cũng như Canada. Tại Mỹ, khoảng thời gian 4 ngày nghỉ được coi là một trong 

những dịp du lịch nhộn nhịp nhất trong cả năm, trong khi dân Canada cũng tận dụng 3 

ngày lễ ngắn ngủi của mình để du lịch và thoát ra khỏi công việc hàng ngày. 



Cuối cùng là việc mua sắm trong mùa lễ Tạ Ơn. Trước ngày lễ, thiên hạ đã đổ xô đi mua 

để làm quà tặng cho những người thân trong gia đình hay bạn bè. Nhưng hiện tại thì 

người ta mua trên online rất nhiều để tránh phải đi đến các cửa tiệm. Các cửa tiệm lớn 

nhỏ vào mùa này đều phải mướn thêm nhân viên đứng bán hàng, thường là giới học sinh, 

sinh viên…mới giải quyết được số lượng khách hàng quá đông đúc. Đặc biệt sau ngày lễ, 

vào thứ sáu được gọi là “Black Friday” thiên hạ xếp hàng rất dài để chờ vào mua được 

những mặt hàng giảm giá. Nhiều năm gần đây, thiên hạ, vào tối thứ năm đã mang lều ra 

dựng ngay trước các cửa hàng để chờ cho đến sáng hôm sau, khi các cửa hàng vừa mở 

cửa là họ nhào vô tranh lấy những món hàng ưng ý, lắm khi phải giành giật với người khác 

bằng bạo lực. Nhiều lần mình cũng muốn đi ra những nơi bán hàng vào “Black Friday” để 

xem không khí mua bán các nơi đó như thế nào nhưng rồi nghĩ lại, cái cảnh sắp hàng rồi 

xô nhau tranh nhau chạy vào giành giật các món hàng đã lắm phen nhìn thấy chiếu trên 

các hệ thống truyến hình cũng đủ, ra đó làm chi cho nhọc người. Không còn lạ lẫm gì 

những cảnh tượng như thế vì mình đã tị nạn trên xứ này gần 30 năm…Cũng trên truyền 

nhình, sáng thứ năm ngồi xem cuộc diễn hành nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ của đại công ty 

Macy’s. Tại Canada các cuộc diễn hành thường nhỏ và giới hạn ở một số địa phương. 

Các Bạn Mình thân mến,           

Tuy rằng Các Bạn Mình đang sinh sống tại nước ngoài nhưng chắc chắn lúc nào cũng quan 

tâm đến tình hình sinh hoạt bên nhà, của bà con thân nhân và bạn bè, ở một phương diện 

khác, các bạn hẳn là quan tâm đến tình hình trong nước ở một số lĩnh vực như chính trị, 

kinh tế, xã hội, giáo dục, luật pháp, mội trường…vân vân…Mình đây không dám lạm bàn 

những vấn đề lớn đó. Có hai câu chuyện vừa mới xảy ra khiến mình quan tâm và phải viết 

ra đây như một cách giải bày ý kiến của một cá nhân. Câu chuyện thứ nhất là chuyện 39 

người đi kiếm cuộc sống mới trên xứ người đã chết trong một chiếc xe chở hàng đông 

lạnh. Câu chuyện thứ hai, ở trong nước là có một ông nhạc sĩ XHCH vừa lên tiếng đòi dẹp 

bỏ Văn Hóa Miền Nam! 

Câu chuyện thứ nhất xảy ra hôm 23 tháng 10 năm 2019 ở hạt Essex bên nước Anh khi 

cảnh sát phát hiện trong xe tải container đông lạnh có 39 xác chết, tất cả là người Việt 

Nam. Báo chí thế giới và trong nước đăng tải nhiều bài về chuyện này. Các Bạn Mình chắc 

chắc đã đọc và nghe đã nhiều. Với những phân tích dưới nhiều khía cạnh, báo chí trong 

và ngoài nước đều đã đề cập tới. Mình không cần phải nhắc lại hay bàn nơi đây. Mình chỉ 

đề cập đến đoạn kết của câu chuyện bi thảm trên là: Đưa thi thể hoặc tro cốt của các nạn 

nhân về quê hương. Theo truyền thống tập tục của người Việt Nam, khi trong gia đình có 

một người vì duyên cớ gì đó mà chết ở một nơi không phải là nhà, là quê của mình thì 

bằng mọi giá, phải đưa thi thể hoặc tro cốt về để lo tẩm liệm an táng. Gia đình của 39 nạn 

nhân cũng thế. Thông thường ở một quốc gia văn minh, hành xử có nhân tính, quan tâm 

đến đời sống của dân thì chuyện xảy ra như thế, họ - là chính quyền – sẽ phải đứng ra lo 



hết mọi việc từ A đến Z để đưa các công dân không may của mình về nước. Chính quyền 

Việt Nam ở thế kỷ thứ 21 này đã càng lúc càng để rõ bộ mặt trâng tráo, vô nhân, bất 

lương, phi nhân tính của mình trên những xác chết của đồng bào mình bằng cách buộc 

các gia đình của 39 nạn nhân phải bỏ ra một số tiền để đưa thi thể hay tro cốt về nước. 

Đối với những tro cốt thì mỗi người phải trả 1700… đô; với thi thể thì số tiền lên đến 

2850…đô. Có bao nhiêu gia đình của 39 nạn nhân có đủ số tiền trên để trả cho nhà nước 

CHXHCNVN? Đã có nhiều gia đình phải tức tốc chạy đi vay đi mượn để có số tiền trên. 

Nên nhớ một điều rằng khi nhà nước CHXHCNVN xuất cảng lao động trong gần nửa thế 

kỷ qua, không biết họ đã thu bao nhiêu tiền của những kẻ ra đi không hẹn ngày về… 

Tại thủ đô Luân Đôn đã có một buổi cầu nguyện cho những người Việt Nam bị nạn. Tại 

thành phố nhà của mình, đêm 22 tháng 11 – 2019 cũng đã có tổ chức một đêm thắp nến 

cầu nguyện cho 39 người Việt Nam đã chết một cách tức tủi oan khiên. 

        

       

 

 

 

 

Tại Việt Nam, từ Bắc tới Nam đâu đâu cũng có những bảng quảng cáo để lấy tiền rồi đưa 

dân đi làm cu li ở nước ngoài, biến họ trở thành những di dân bất hợp pháp, ăn cắp, băng 

đảng, trồng cần sa, buôn người…để mang nguồn tiền về cho nhà nước XHCNVN. 

 



Câu chuyện thứ hai xảy ra hôm 10 tháng 11 – 2019 tại Việt Nam, thuộc lãnh vực văn nghệ 

văn gừng – chữ mà mình vẫn thường dùng cho vui. Trong buổi hội nghị 

giao ban của cái gọi là “hội đồng lý luận và phê bình văn học…” nhạc 

sĩ việt cộng tên Trần Long Ẩn đang là chủ tịch hội âm nhạc thành phố 

kiêm ủy viên ban thường vụ hội nhạc sĩ Việt Nam (nhạc sĩ chuyên viết 

nhạc theo đơn đặt hàng cho các cơ quan nhà nước) đã lên tiếng rằng: 

“Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của 

Miền Nam Viền Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học nghệ thuật 

độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đứng đắn của Đảng 

ở Miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa…  Toàn bộ nền văn hóa 

nghệ thuật Miền Nam trước 1975 là độc hại, cần phải xóa bỏ hết…”.  

Các Bạn Mình thân mến,            

Nếu Các Bạn kẹt lại sau 30 tháng tư – 1975 thì chắc chắn Các Bạn không quên đám gọi là 

cán bộ văn hóa cùng đám đeo băng đỏ đi lùng sục khắp ngõ ngách để hốt các sản phẩm 

văn hóa của Miền Nam Việt Nam. Tiếp đến là chúng bắt tất cả văn nghệ sĩ Miền Nam cho 

vào tù và hành hạ khiến nhiều nhà văn nhà báo bỏ mạng trong tù như nhà văn Nguyễn 

Mạnh Côn, nhà văn Nguyễn Hoạt (tức nhà báo Hiếu Chân), nhà văn Hồ Hữu Tường hấp 

hối trong tù được đưa về nhà để chết, nhạc sĩ Minh Kỳ chết trong trại tù…nhiều lắm…Thực 

sự khi nghe ông nhạc sĩ việt cộng tuyên bố như trên, mình muốn “chửi thề” cho đỡ 

tức…tức vì cái ngu của ông nhạc sĩ sau gần nửa thế kỷ, dân Việt Nam từ Bắc xuống Nam 

đều mừng vui đón chào những sản phẩn văn hóa của Miền Nam Việt Nam. Rất nhiều bài 

viết của nhiều tác giả sau này còn ngỏ lời cám ơn nền văn hóa nghệ thuật của Miền Nam 

Việt Nam. Tại sao ông nhạc sĩ này lại phát biểu “trật đường rầy” như thế? Dễ hiểu, thứ 

nhất là những bản nhạc do ông ta viết đã bị quần chúng cho vào sọt rác bẩn từ lâu lắm rồi 

nên ông nổi khùng nói tầm bậy. Thứ hai, mặc dù cái bộ thông tin văn hóa gì đó đã nhiều 

lần ra lệnh cấm những bản nhạc Vàng nhưng cuối cùng cũng phải thua quần chúng. Thứ 

ba, trong các buổi trình diễn văn nghệ ở khắp nước, người ta chỉ hát nhạc Vàng, đặc biệt 

là loại nhạc có thể điệu Bolero mà chỉ có Miền Nam Tự Do mới có. Nhạc miền Bắc chỉ có 

âm giai đâm chém, giết người…Bộ bây giờ ông nhạc sĩ muốn trở lại thời kỳ sắt máu hay 

sao? Máu đã đổ nhiều rồi. Hận thù chưa nguôi ngoai hay sao hỡi ông nhạc sĩ? 

Sau đây mình xin trích một số phản ứng của truyền thông báo chí, Facebook nói và viết về 

cái ông nhạc sĩ 76 tuổi muốn sớm về báo công với ông Hồ. 

Nhà báo Mặc Lâm, đài VOA ngày 15 tháng 11 – 2019: “Phát biểu của ông gây nên phản 

ứng dữ dội của những người tham gia mạng xã hội, có người cho rằng đó là câu nói “bị 

khinh bỉ nhất từ xưa tới nay” . 



Nguyễn Đại, Facebook – báo Tiếng Dân đăng lại): Ông là một dư luận viên hạng bét, phát 

biểu vu vơ…Em thương nhớ, lo sợ những điều xảy ra với anh, một người lính trong những 

đêm lửa đạn…Những điều mà em không dám nghĩ, tình của mình chia ly mất mát trong 

chiến tranh…thì độc hại ở chỗ nào? Tết, con không về thăm Mẹ được, con nhớ Mẹ nhưng 

vì chiến cuộc, vì đồng đội, con còn ở chiến trường, con không thể riêng mình êm ấm…thì 

độc hại ở chỗ nào? Ông là kẻ vô ơn. Trước khi vào chiến khu, ông đã từng mài đũng quần 

trên ghế nhà trường trung và đại học Sài Gòn, ông lớn lên từ cái nền văn hóa đó. Nó tạo 

cho ông những cơ sở để có thể viết được những lời nhạc sau này. Ông là kết quả của “sự 

độc hại” mà ông miệt thị nó…”. 

Chân Trời Mới Media: Sinh ra trong cái hội đồng phê bình văn học nghệ thuật kiểu như 

vậy rồi hàng tháng tổ chức họp, chi tiêu bằng thuế máu của nhân dân rồi có những kẻ như 

vậy ngồi phát biểu những điều như vậy chăng?  

Facebook Lê Hoài An: Nói thật chứ những loại văn nghệ sĩ, trí thức như ông Ẩn, ông Bùi 

Hiền, bà Đoàn Hương, ông Hữu Thỉnh…nên về vườn CMNL đi. Chứ các ông bà “bưng bô” 

kiểu này phí tiền đóng thuế xương máu của dân quá đi… 

Huỳnh Ngọc Chênh: Ông có được chút văn hóa làm người nhờ thụ hưởng nền giáo dục 

khai phóng nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ ông đã đổ hết đi thì bản thân ông 

còn lại cái gì?  

Nhà văn Trần Nhã Thụy: Văn chương nghệ thuật đích thực là những gì còn lại sau những 

cơn bão thời gian. Còn những thứ minh họa thì dù được vote (bỏ phiếu) hết cỡ, rầm rầm 

rộ rộ một thời rồi cũng chìm vào quên lãng. Đó là thường tình. Cho nên, những người như 

ông Trần Long Ẩn cũng không nên lấy làm buồn khi công chúng giờ không nghe nhạc của 

ông. Cũng không vì người ta không ca ngợi mình mà mình đi méc lãnh đạo, hoặc cậy thế 

quyền mà chụp mũ, trù dập người khác. Thời đó đã qua lâu rồi. Người nghệ sĩ thực sự 

phải chấp nhận cô đơn, thậm chí là quên lãng. Nói cho cùng, cái người ta nhớ là tác phẩm 

chứ anh chị tưởng ngồi ghế nọ ghế kia chẳng ai nhớ đâu… 

Trần Cũng Sơn (mạng cá nhân): Tin tức trên mạng đang sôi nổi về một lời phát biểu mới 

đây của Trần Long Ẩn rằng: “Toàn bộ nền văn học nghệ thuật Miền Nam trước 1975 là 

độc hại, cần phải xóa bỏ hết”. Mới nghe câu nói này vào thời điểm tháng 11 – 2019 thì cứ 

tưởng đó là một tên điên khùng đang mớ ngủ những năm 1975, 1976, 1980…Thì ra đó là 

Trần Long Ẩn. Nhớ lại thập niên 1980, nghe bạn bè kể lại rằng nhạc sĩ Phạm Đình Chương 

lúc còn sống đã nói với một thi sĩ nổi tiếng – người này chuyên sáng tác những ca khúc và 

thực hiện một cuốn băng nhạc rồi phát hành – câu nói đó nhớ hoài: “Mày đừng mang lộn 

dép”. Và xin mượn lời đó để nói rằng: “Trần Long Ẩn, mày đừng mang lộn dép…” 



Còn cả trăm lời phê phán và chửi rủa ông Trần Long Ẩn ở trong cũng như ngoài nước. Chỉ 

xin trích vài đoạn kể trên cho Các Bạn Mình đọc giải trí. Theo mình, ông Trần Long Ẩn mấy 

chục năm bị chìm dưới đáy ao, sợ thiên hạ quên tên mình để ghi vào sổ…thiên tào…nên 

mới ngoi đầu lên cho thiên hạ nhớ. Nghe nói ông nhạc sĩ này bị bịnh điếc. Nay chắc ông 

đã hết điếc rồi…Chúc mừng! Chúc mừng!... 

Thôi nhé! Xin chấm dứt thư này nơi đây. Còn ba hôm nữa là lễ Tạ Ơn. Mình cũng xin tạ ơn 

Các Bạn đọc thư này. Hẹn thư sau. Happy Thanksgiving… 

Phong Châu               

Tháng 11 – 2019 

 

 

 

 



 

 

 

 


