
    Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 23 

Các Bạn Mình thân mến,            

Trở về thành phố nhà Houston (tạm gọi là như thế) một tuần, mình trở 

qua California vào một buổi tối thứ bảy. Nghe nói ngày hôm sau có một 

cuộc biểu diễn máy bay (Air Show) tại bãi biển Hungtington nên sáng 

sớm đã chuẩn bị khăn gói ra biển dự xem. Chỉ năm phút lái xe là tới địa 

điểm có thể đứng ngồi trên dọc suốt bãi biển dài cả năm bảy dặm để 

xem. Chắc Các Bạn Mình cũng từng xem biểu diễn máy bay  nên mình 

chẳng cần phải đề cập đến chuyện này nữa. Mình nói  chuyện mưa. Số 

là hôm ra bãi biển coi “Air Show” thì trời Cali có nhả cho một cơn mưa 

đủ ướt tóc. 

Qua những thông tin trên truyền hình, báo chí và những người quen 

thân, mình được biết California là xứ sở quanh năm không có một giọt 

mưa. Thật vậy, nhiều lần qua Cali trong đủ bốn mùa xuân hạ thu đông 

nhưng chưa bao giờ mình được hưởng được chút mưa móc nào cả. Thế 

mà cây cối hoa trái nơi đây vẫn cứ xanh tươi, lắm quả nhiều hoa, chả 

bù với xứ được mệnh danh là Cao bồi Texas, mùa hè nắng nóng làm 

chết cây cỏ, mùa đông lạnh cóng cũng đưa cỏ cây về chầu địa phủ không 

thương tiếc. 

 

Cơn mưa sáng chủ nhật trên bãi biển Huntington có lẽ cũng là chuyện 

lạ, hiếm khi xảy ra nên những người đến xem cứ an nhiên tự tại dưới 

những chiếc dù hay trong canopy, kẻ đứng ngồi theo dõi những màn 

trình diễn ngoạn mục trên không trung. Chẳng những ngày hôm đó, mà 



mấy ngày kế tiếp, vùng Nam Cali còn có thêm vài cơn mưa nhỏ đủ ướt 

khiến cho thiên hạ phải dù che nón đội. Buổi sáng, nhiều người ra 

đường cũng bắt đầu khoát lên mình những chiếc áo ấm. Ngồi trong quán 

cà phê, Phạm Bá Đức và Võ Thành Xuân hỏi: không lạnh sao? Mình 

trả lời: Với thời tiết thế này, dân Texas thấy vẫn còn nóng...Bây giờ mới 

cuối tháng 10.Thường thì vào giữa tháng 11 trở đi Texas mới lạnh, có 

khi xuống dưới 30 độ. Mình sẽ về Texas để thưởng thức cái lạnh ở trong 

rừng từ 18 đến 20 tháng 11. Đi cắm trại. 

Các Bạn Mình thân mến,             

Nói đến chuyện bầu cử của nước Cờ Hoa, các Bạn Mình thừa biết trong 

hơn một năm qua với tất cả những gì được giới truyền thông Mỹ - Việt, 

gồm cả giới truyền thông hành lang tại các quán cà phê, quán nhậu... đã 

diễn ra như thế nào rồi. Kẻ chống người binh cho người của đảng này 

đảng nọ làm tốn khá nhiều giấy mực, hao cả một lượng nước bọt cũng 

không phải ít. Mình đây, năm nay thấy ngán ngẩm, không Dân chủ cũng 

chẳng Cộng hòa nhưng từ lúc có cái gọi là “quốc tịch Cờ Hoa”, mình 

không bỏ sót một lần bầu cử “tông tông” nào cả. Lần đầu tiên vào năm 

2000. Tổng cộng mình đã đi bầu “tông tông” 5 lần.  Trong suốt hơn một 

năm qua, mình cũng theo dõi những cuộc “tranh cãi”  “xỉ vả” và “ném 

bùn” vào nhau của các ứng cử viên trong nội bộ hai đảng và ba lần 

chứng kiến trên màn ảnh các cuộc “đấu võ miệng” giữa “mông xừ” 

Trump và “ma đàm Hillary”. Kết quả không ngờ đối với dân Mỹ và cả 

thế giới là “mông xừ” Trump đã thắng với đa số phiếu của cử tri đoàn. 

Chuyện đang xảy ra lum xùm là phe chống đối Trump biểu tình và việc 

tranh giành các chức vụ trong nội các Trump. Vì chắc ăn là bà Hillary 

thắng cử nên tờ Newsweek cho in trước 125,000 ấn bản hình của 

“Madam President” chuẩn bị tung ra cho quần chúng Mỹ coi chơi. 

Không nhè…hố nặng… 



                           

 

                    

      

    Nói 

đến mùa 

bầu cử 

2016 mà không đề 

cập đến các ứng 

cử viên người 

Mỹ gốc Việt thì e 

rằng chưa đủ, đặc 

biệt tại vùng Sài 

Gòn nho nhỏ 

thuộc quận Cam. Các Bạn Mình biết rằng trong vòng hơn một thập niên 

nay, số người Mỹ gốc Việt ghi danh ứng cử vào một số chức vụ công 

quyền ngày càng đông. Hiện tượng đó khiến cho các cộng đồng tị nạn 

Việt Nam khắp nơi nổi bật hơn các cộng đồng thiểu số khác. Ngoài việc 

phải tranh với các ứng cử viên da trắng, da den, da xì...các ứng cử viên 

gốc Việt còn phải ra sức goánh nhau với các ứng viên gốc Việt nữa. Tỉ 

dụ như ở thành phố “nhà” của mình, đã xảy ra không ít chuyện các ông 

(chưa có bà) mồm to miệng lớn (chưa phải là tai to mặt lớn) trong mấy 

mùa tranh cử địa phương những năm về trước cũng đã xỉ vả, tố khổ 

nhau thậm tệ khiến kẻ tị nạn như mình đây phải lắm phen sửng sốt. 

Những ngón điêu ngoa xảo quyệt thuộc lãnh vực “chính chị chính em” 

đều được mang ra áp dụng triệt để, kể cả những “chiêu” chưa được ghi 

trong tự điển bá đạo vặt của Machiavelli (1469-1527 - cha đẻ của một 

số học thuyết chính trị bá đạo). Nói chung, đa số các đấng ứng cử viên 

này là những nhà “ảo thuật” có tài thôi miên đám đông, thường xử dụng 

chiêu bài “quốc gia”, “tị nan”, “chống cộng” và “phục vụ cộng đồng” 

để xin phiếu. Có một anh mồm loa mép dãi sau khi dụ khị phe ta dồn 

phiếu để đắt cử, liền trở mặt, chạy về quê thắp nhang lạy mấy thằng 

vẹm nên bị đồng hương tẩy chay. Hai năm sau gã lại nộp đơn ứng cử 

một chân cảnh sát  phường cũng bị trượt vỏ chuối luôn. Có một anh Mỹ 



gốc Việt đắc cử làm dân biểu hạ viện tiểu bang một lèo 6 nhiệm kỳ, làm 

được một số việc cho cộng đồng Việt Nam. Nếu năm nay anh ta đắc cử 

là nhiệm kỳ thứ bảy. Rồi lại có thêm một anh Mỹ gốc Việt ghi danh 

tranh ghế dân biểu tiểu bang trong cùng một khu vực để chia phiếu với 

anh đương kim dân biểu tiểu bang. 

Trở lại chuyện bầu cử ứng cử nơi tôi đang tạm trú “không cần khai báo” 

tại miền Nam Cali thì, theo báo chí Việt, có khoảng 20 vị ứng cử viên, 

nam có nữ có, ra tranh cử để vào một số chức vụ như dân biểu liên bang, 

giám sát viên quận hạt, thị trưởng, nghị viên, khu học chánh và sở vệ 

sinh thành phố... Nơi đây có những ứng cử viên da trắng, da đen lẫn da 

xì là mối lo không nhỏ cho các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt. Trong 

khu vực “Tiểu Sài Gòn”, ngả ba ngả tư nào cũng thấy những banner 

quảng cáo mang tên các ứng cử viên Việt Nam như Bảo Nguyễn tranh 

cử chức dân biểu liên bang, Andrew Đỗ tái tranh cử chức giám sát viên 

quận Cam, Tạ Đức Trí tái tranh cử chức thị trưởng, Kimberly Hồ, Thu 

Hà Nguyễn, Kim Bernice Nguyễn...tranh cử chức nghị viên, Tạ Trung 

và Amalia Lâm tranh chức vào các khu học chánh, Chalie Nguyễn vào 

sở vệ sinh...  

 



 

             

Các đài truyền hình truyền thanh có thêm tiền quảng cáo, các buổi hội 

họp để biểu dương khí thế, thành tích cũng không kém phần nhộn nhịp. 

Theo thăm dò cá nhân, những người Việt nơi đây hầu hết muốn dồn 

phiếu cho các ứng viên người Việt vì dù muốn dù không, những ứng 

viên này hiểu người Việt tại đây cần gì muốn gì và chính những người 

ra tái tranh cử, trong nhiệm kỳ vừa qua cũng đã thực hiện được một số 

công việc cho cộng đồng Việt Nam. Dĩ nhiên, như một vài tin tức được 

đọc trên internet, đám vixi nằm vùng cũng tìm cách len lỏi đánh phá 

các ứng viên tị nạn chống cộng. Một số hình ảnh cho thấy chính quyền 

cộng sản cử một thứ trưởng ngoại giao lén lút sang Mỹ để chỉ thị cho 

đám nằm vùng thực hiện công tác tuyên truyền quấy phá những nơi 

chúng thấy có Người Việt Quốc Gia ra ứng cử. Nghị quyết 35 + 1 vẫn 

còn có hiệu lực. 

Các Bạn Mình thân mến,          

Sau ngày bầu cử mình trở về Houston. Các ứng cử viên mình ủng hộ 

(nhưng không có quyền bỏ phiếu) đều đắc cử. Nhớ có một hôm lang 

thang ở Little Sàigòn thấy mấy bạn trẻ đang đứng bên lề đường khu 

Phước Lộc Thọ đang cầm những tấm poster vận động cho ứng viên 

Kimberly Hồ vào chức nghị viên thành phố Westminster, nới có bạn 

Phạm Bá Đức là cư dân, mình cũng đến cầm tấm poster cổ võ cho ứng 

viên này. Từ Houston nhận được tin dân Việt ta trúng cử cũng khá bộn 

trong có có nữ ứng viên Andrew Đỗ, Tạ Trí và Kimberly Hồ…là những 



người trẻ có khả năng và tích cực. Riêng thành phố “nhà”, dân biểu 6 

nhiệm kỳ được ở tiếp tại nhà quốc hội ở thu phủ Austin, Texas. 

Các Bạn Mình thân mến,             

Như đã nói ở đoạn đầu về cái lạnh của California so với Houston, thì 

đây…Ngày 18-19 và 20 tháng 11 mình vác balô vào rừng dự một kỳ 

trại của Hướng Đạo. Đây là một trại truyền thống diễn ra trong ba ngày 

cuối tuần, trước ngày Lễ Tạ Ơn. Trại này tổ chức lần đầu tiên năm 1997 

và năm này kỷ niệm 20 năm của trại có tên là Giữ Vững. Trại quy mô 

và chuẩn bị kỹ lưỡng, chương trình cũng phong phú hơn với chủ đề của 

trại là “Mãi Mãi Việt Nam”. Mình là thành viên của Ban tổ chức nên 

mặc dù quá bận bịu với chuyện gia đình, đi đi về về, thời gian ít ỏi 

nhưng đã cố gắng thực hiện những công việc đã nhận. Đó là chương 

trình “Thả Thơ”, “Đố Vui Để Học” và “Hát Du Ca”. trong trại. Tối 19 

tháng 11 là đêm văn nghệ lửa trại dưới bầu trời trong và lạnh chừng 50 

độ. Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ, sau khoảng một tiếng đồng hồ trình 

diễn, nhiệt độ đột ngột rớt xuống khiến một số người lớn tuổi phải quay 

về lều. Dĩ nhiên các em Hướng Đạo Sinh vẫn diễn cho đến hết chương 

trình. Mở google ra xem thì thấy nhiệt độ rớt tỏm xuống 38 độ. Mỗi 

năm vào tháng 11, mình vẫn không bỏ sót một kỳ trại nào. Bạn Phạm 

Bá Đức và Võ Thành Xuân nếu có dịp sang đây vào mùa này, sẽ biết 

thế nào là lạnh. Dĩ nhiên cái lạnh của xứ Cao bồi này cũng chẳng nhằm 

nhò gì so với cái lạnh tại các tiểu bang miền đông bắc. 

            



                                              ThảThơ        

               
             Đố Vui Để Học 

 

Vài hình ảnh sau đây xin gửi tặng các Anh Chị đã từng là Hướng Đạo 

Sinh Lâm Viên – Đà Lạt. 

 



                 

  

 

  



  

       Dưới đây là những hình ảnh với tựa đề Thi Gặm Xương Gà 

  

     



   

  

                       

Cuộc đời Hướng Đạo thật quá vui phải không Các Bạn Mình?    

      Bạc đầu sống tựa như đôi mươi      

      Sống với thiên nhiên luôn mỉm cười     

      Cuộc đời vui thú cùng sông nước     

      Bảy bó nghe đời vẫn còn tươi… 

Các Bạn Mình thân mến,    `      

Hai hôm nữa là Lễ Tạ Ơn. Như thông lệ, người viết “Thư Gửi các Bạn 

Mình” xin gửi lời cám ơn đến:              



Quý cựu giáo sư trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo      

Quý Anh Chị Em cựu học sinh Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo.   Quý 

độc giả của anhdao.org 

Kính chúc quý vị có Một Mùa Lễ Tạ Ơn vô cùng hạnh phúc 

Không quên gửi lời cám ơn đặc biệt đến hai bạn Phạm Bá Đức và Võ 

Thành Xuân, là hai người trong 6 năm qua đã bỏ nhiều công sức để 

trông coi trang anhdao.org và anhdaogroups để chúng ta có nơi gửi gắm 

tâm tình và những thông tin hữu ích cho nhau.     Hẹn 

Các Bạn Mình thư sau. 

Phong Châu                   

Mùa Tạ Ơn 2016   

 

                       

   

 

 

 

 

 

   



 


