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phát súng, trưa ngày 30-4-1975. 
 -Tướng Phạm Văn Phú: “… Tôi 

không thể bỏ ra đi khi đất nước của 
tôi trong tình trạng như thế này. Tôi 
sẽ ở lại đây để chết chớ không đời 
nào chịu đầu hàng Cộng sản”. Tướng 
Phú đã trả lời tướng Smith ngày 27-4-
1975 như vậy khi ông này ngỏ ý mời 
tướng Phú và gia đình di tản. 32 viên 
Chloroquines uống vào lúc khoảng 2 
giờ trưa ngày 29-4-1975. 

Cái danh sách mà Thần Chết được 
lệnh phải đi đón trong những ngày đó 
còn dài. Những sĩ quan cấp Tá, cấp 
Úy, những hạ sĩ quan, binh sĩ, cảnh 
sát, công chức, cán bộ… Cái danh 
sách đó đang được lão Thần Chết trân 
trọng giữ gìn, chờ một ngày để trao lại 
cho những nhà viết sử,   

Từ lâu rồi, lão đã học được một 
điều, là khi người ta lấy Tổ Quốc, 
Danh Dự và Trách Nhiệm làm trọng, 
thì người ta sẽ không còn sợ lão. Rồi 
theo lẽ tự nhiên, lão đâm ra sợ ngược 
lại những con người kia. Khi họ gọi 
lão đến, lão cung kính đến trình diện 
và mẫn cán làm cái nhiệm vụ mà Danh 
Dự và Trách Nhiệm của những người 
kia giao cho lão. Lão kính cẩn khắc 
tên họ vào bia Tuẩn quốc. Như vậy 
thì xét ra cái lão Thần Chết này cũng 
không đáng sợ và đáng ghét cho lắm. 
Lão là người đôi khi cũng biết điều. 
Lão hay dọa dẫm người ta. Nhưng nếu 
gặp người, gặp lúc lão cũng biết cách 
cư xử. Lão cũng làm được nhiều việc 

Låy Chúa, Låy Cha, Ngài là BÆc
Thánh, ª cånh ñÃng CÙu Th‰ ÇÀy
quyŠn næng. Nay con cÀu khÄn Cha
giúp con vÜ®t qua khó khæn cÃp thi‰t
hiŒn nay. (K‹ ra viŒc khó).
Xin Cha giäi thoát chúng con khÕi
cänh khó khæn này và ban cho chúng
con s¿ May m¡n b¢ng an.
Cäm tå Ön Cha. AMEN.
ñ†c l©i nguyŒn này 9 lÀn 1 ngày.
ñ†c liên ti‰p 9 ngày v§i lòng
thành tâm së ÇÜ®c toåi nguyŒn.

LÔØI NGUYEÄN
xin ôn cuøng Cha

TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy
vaø hình Cha Tröông Böûu Dieäp
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Ông Hoàng Đức Phú, một kiến 
trúc sư, hướng dẫn Modu với kinh 
nghiệm thiết kế vừa quốc nội lẫn 
quốc ngoại. Cá nhân ông vừa được 
giải Founders Rome Prize (2016), 
và nhiều giải thưởng khác, gồm 
giải AIA New Practices New York 
(2016), và Architectural League 
Prize (2009).

Ông cũng thắng nhiều cuộc thi 
thiết kế được tổ chức bởi Design 
Museum Holon (2014), Beijing 
Architecture Biennial (2013) và 
SHIFTboston (2011).

Trước khi bắt đầu hành nghề một 
mình lần đầu tiên vào năm 2006, 
ông từng làm việc cho các tổ hợp 
kiến trúc nổi tiếng ở London và New 
York.

Ông Hoàng Đức Phú tốt nghiệp 
bằng cử nhân Khoa Học từ trường 
Georgia Institute of Technology ở 
Atlanta, và cao học về kiến trúc tại 
Columbia Universtiy ở New York.

Hiện ông dạy thiết kế cao cấp và 
các lớp học kỳ tại Graduate School 
of Architecture, môn hoạch định và 
bảo tồn tại Columbia University và 
trước đó ông cũng dạy tại University 
of Pennsylvania.

Ông hiện có bằng hành nghề 
kiến trúc tại hai tiểu bang New York 
và Connecticut.

>Người Việt Khắp Nơi
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đáng làm. Lão rất rạch ròi phân minh. 
Lão đã kính cẩn khắc những cái tên 
Trần Bình Trọng, Nguyễn Thái Học… 
vào lịch sử. Lão đã đặt tên ai vào chỗ 
nào là không bao giờ sai chạy. Đâu 
ra đó. Không bao giờ lão lầm lẫn để 
cái tên Nguyễn Hữu Hạnh, Dương 
Văn Minh… lẫn lộn với những cái 
tên Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên 
Vỹ… Không bao giờ! Bao nhiêu tiền 
bạc, bao nhiêu sách vở, tài liệu ngụy 
tạo dấu diếm đều không qua được mắt 
lão. Không bao giờ! 

Trần Bình Trọng, Nguyễn Thái 
Học, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn 
Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, 
Phạm Văn Phú, Trần Văn Bá, Lê Quốc 
Quân… cùng những con người khác 
nữa; đứng trước cổng lịch sử, họ dõng 
dạc lên tiếng gọi lão. Lão đã kính cẩn 
mở cái cổng ấy ra, cổng chánh, và 
kính cẩn, lão rước họ vào! 
                                                        * 

“Đây là điều nhắc nhỡ ta rằng - 
Không thể bịt miệng một dân tộc 

Mà người ta không thể thuyết phục 
- Bằng lưỡi kiếm của đao phủ” 

-nói theo cách nói của nhà thơ 
Louis Aragon. 

Những người lãnh đạo đảng Cộng 
sản Việt Nam - những Thái Thú tân 
thời của Trung Cộng - không thể bịt 
miệng dân tộc Việt Nam, một dân tộc 
có những người không sợ chết và biết 
cách chết! 

không mệt mõi của ông cho các sinh 
hoạt trong CĐ.

Phòng mạch chỉnh xương 
Everegreen Chiropractic của BS 
Andy Chiêm tọa lạc tại số 3800 S 
Eddy St Seattle, Washington 98118, 
cạnh nhà hàng Rainier B.B.Q..

Bs Đông Y Hồng Việt Hải 
được báo Mỹ chọn là Top 
Doctor

NVNN nhận được tin vui cho hay 
Bác sĩ Hồng Việt Hải của phòng mạch 
Ngân Hạc và cũng là Trưởng Đoàn 

Bác sĩ Andy Chiêm và Nghị viên 
Bruce Harrell trong ngày trao giải 
thưởng.

Bs Andy Chiêm được 
trao giải thưởng Richard 
McIver Award

Chiều ngày thứ Ba 26/4 tại hội 
trường Trung tâm Cộng đồng người 
Ethiopian (Ethiopian Community 
Center) ở số 8323 Rainier Ave S, 
Seattle, WA 98118; Ông bà BS Andy 
Chiêm của phòng mạch chỉnh xương 
Everegreen Chiropractic được cơ 
quan phục vụ cộng đồng Rainier 
Valley Community Development 
Fund (RVCDF) trao tặng giải thưởng 
Richard McIver Award cho sự thành 

công cùng những đóng góp làm thay 
đổi khu phố Rainier Valley.

Đây là giải thưởng đặc biệt duy 
nhất hàng năm của cơ quan RVCDF 
có mục đích tuyên dương thành tích 
của cá nhân hay cơ sơ thương mại 
thành công, đóng góp vào sự thịnh 
vượng và mang lại quyền lợi cho khu 
vực. 

Hiện diện tại buổi lễ trao giải 
thưởng nhìn thấy có các viên chức 
dân cử tại địa phương như: Nữ thượng 
Nghị Sĩ tiểu bang khu vực 37th - Bà 
Pramila Jayapal, Chủ tịch Hội đồng 
thành phố Seattle - Nghị viên Bruce 
Harrell...

Bs Andy Chiêm và phòng mạch 
Everegreen Chiropractic có thể được 
thừa nhận là cơ sở của Người Mỹ gốc 
Việt đầu tiên trong khu vực Rainier 
Valley được trao tặng giải thưởng đặc 
biệt này. 

Việc Bs Andy Chiêm được cơ 
quan RVCDF trao tặng giải thưởng 
Richard McIver Award đối với nhiều 
người Việt trong khu vực hoàn toàn 
không phải là một điều ngạc nhiên. 
Vì Đối với CĐNV tại địa phương, Bs 
Andy Chiêm từ lâu đã được xem là 
một khuôn mặt thân quen do những 
hoạt động xông xáo cũng như những 
đóng góp công sức và tài chánh 

Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt, được 
tạp chí Seattle Met Magazine bình 
chọn là Top Doctor của năm 2016 và 
sẽ được công bố trong số phát hành 
vào tháng 8 tới đây. 

Seattle Met Magazine được xem 
là tạp chí ăn khách nhất tại Seattle với 
số lượng bạn đọc trung thành lên đến 
gần 300,000. Hàng năm Seattle Met 
Magazine chọn lọc và công bố danh 
sách các cá nhân hay cơ sở thương 
mại theo những ngành nghề khác 
nhau. Việc chọn lựa này hoàn toàn vô 
tư kín đáo và gây bất ngờ cho người 
có tên trong danh sách.  

Đây không khải là lần đầu tiên Bs 
Hồng Việt Hải đón nhận vinh hạnh 
hết sức đặc biệt này, cách đây không 
lâu Bs Hải cũng được đài truyền hình 
King 5 chọn là The Best Doctor trong 
năm.

Sự kiện Bs Hồng Việt Hải được 
báo chí và truyền hình địa phương 2 
lần bình chọn là Bác sĩ tốt nhất trong 
vùng đã cho thấy tài nghệ của vị 
lương y có tâm hồn văn nghệ này.

NVNN xin được chúc mừng và 
chia sẻ tin vui cùng Bs Hồng Việt 
Hải. Chúc BS tiếp tục gặt hái thành 
công trên đường sự nghiệp và phục 
vụ nghệ thuật âm nhạc cổ truyền dân 
tộc. 


