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Nỗi Buồn Ngày Sinh Nhật …
Thân gửi các anh chị em, con cháu,
Trước hết tôi xin thành thực cám ơn về những lời thăm hỏi và chúc mừng nhân ngày sinh nhật
thứ 93 của tôi. Thú thực, ngày sinh nhật năm nay chỉ thấy nỗi buồn chồng chất. Ngày sinh nhật
mà chỉ có đôi vợ chồng già, không có bạn bè, anh em con cháu thì làm sao mà vui cho được.
Ba tháng nay cấm túc tại gia, cơn đại dịch phát sinh ra từ Vũ Hán chưa qua, những cuộc biểu
tình bạo loạn lại xẩy ra từ thành phố này tới thành phố khác làm tan hoang đất nước Hoa Kỳ, quê
hương thứ hai của những người tỵ nạn chúng ta.
Trên truyền hình và báo chí thấy những cảnh tượng đốt phá, cướp bóc, hỗn loạn xẩy ra mà buồn
và tiếc thay lại có một số người Việt trong đó. Trong nhà, gia đình nào cũng có chuyện bất đồng
ý kiến xẩy ra giữa ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh em con cháu. Người trẻ thường có tư tưởng cấp
tiến, lòng nhiệt huyết có thừa, nhưng thiếu kinh nghiệm nên dễ bị lợi dụng, người già có nhiều
kinh nghiệm nhưng một đôi khi lại quá bảo thủ.
Thử hỏi nếu nuớc Mỹ có sự kỳ thị chủng tộc, làm sao lại có một Tổng thống da đen và 8 năm
qua ông Barrack Obama qua đã làm đuợc những gì cho người da mầu, cho đất nước và, trên 3
năm qua đảng Dân chủ đã làm những gì?
Người Việt tỵ nạn và con cháu xin hãy vào Internet xem bài “Kên kên cũng biết quỳ” để biết rõ
đâu là mặt trái.
Mấy tháng qua các cuộc hội họp gia đình cũng như Hội Hoa Lan đành phải hủy bỏ nhưng chúng
ta vẫn thường biết tin nhau qua điện thoại hay trên trang nhà. Hẹn sẽ gặp mọi người vào tháng 7
hay tháng 8, khi tình dịch bệnh đã đuợc vãn hồi. Trong khi chờ đợi chúng ta hãy chịu khó cách
ly, nằm nhà nghiền ngẫm, sáng suốt nhìn vào sự việc, biết đâu là lẽ phải và đâu là dối trá, đừng
để những cảnh mị dân, xảo trá, lời lẽ sách động của bọn lợi dụng cơ hội chính trị làm ảnh huởng
tới đời sống của chúng ta.
Cầu mong mọi người và gia đình sẽ được bình an qua cơn đại dịch, hy vọng rằng chúng ta và con
cháu sẽ không bị lôi cuốn vào những trò chơi chính trị bẩn thỉu này.
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