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“Those were the days my friends…” Văng 
vẳng tiếng hát của Mary Hopkin trong bản 
nhạc mang cùng đề tựa, mà bạn nào lớn lên 
trong cuối thập niên 60 có lẽ đều nghe qua và 
thích. Bản nhạc ấy bắt đầu với câu Once Upon 
A Time. Nôm na là Ngày Xửa Ngày Xưa. 

Ngày Xửa Ngày Xưa ấy, đầu tháng 3, năm 
2007, bạn Hồ Ngọc Ánh, một cộng tác 

viên của Đàn Chim Việt, trong một chuyến về 
thăm nhà từ Singapore, đã quyến rũ Ban Biên 
Tập gồm Lê Văn Hùng 49, Bảo Tiên, Hồ Đăng 
Thuận, Phan Chánh Đức và tôi, đến tham dự 
buổi ra mắt Tuyển Tập Đàn Chim Việt tại hội 
trường Việt Báo. 

Qua sự giới thiệu của Ánh, chúng tôi gặp gỡ 
và nói chuyện được với chị Phan Bích Vân, một 
nhân vật trong ban kỹ thuật của Đàn Chim Việt 
online, để nhờ chị giúp ý kiến thành lập một 
website cho Hội YKH Hải Ngoại, từ cố vấn 
kỹ thuật, kiến thiết Trang Nhà cho YKH, kể cả 
cho ykhoahuehaingoaidotcom xài chùa phần 
mềm có sẵn của chị… Một bàn tính và ước mơ 
của BBT từ hơn một năm qua để theo kịp với 

đà chuyển biến nhanh chóng về trao đổi 
thông tin, thông qua công nghệ điện toán. 
Nhờ sự giúp đỡ tối đa và hướng dẫn tường 
tận của chị Bích Vân, từ thiết kế, các mục 
của Trang Nhà, các nơi lưu trữ bài cũ hình 
ảnh… trang web ykhoahuehaingoai.com từ 
từ thành hình trong bóng tối và chính thức 
ra mắt vào ngày 15 tháng 5, 2007, sau khi 
được toàn thể BCH Hội, dưới sự chỉ đạo 
của chủ tịch Lê Văn Chỉnh, hoàn toàn ủng 
hộ trong một phiên họp vào ngày 11 tháng 
3, 2007, như trong bản tin lưu giữ dưới đây:    

 Trong phiên họp ngày 11 tháng 3, 2007 
tại tư gia anh chị Vĩnh Chánh, BCH (gồm 
có quý anh Lê Văn Chỉnh và Lê Đình 
Thương via ĐT, chị Nguyễn Tinh Châu, 
anh Đồng Sĩ Nam, Bùi Cao Đệ, Võ Văn 
Phác, Lê Văn Hùng, Bảo Tiên, Hồ Đăng 
Thuận, Hồ Ngọc Ánh và Vĩnh Chánh) 
đã thảo luận nhiều vấn đề như sau:

1. Website của Hội dự định sẽ ra mắt quý 
vị vào giữa tháng 5, 2007. Đây là lần 
đầu tiên BCH thực hiện một dự án lớn, 
đòi hỏi nhiều bài vở, hình ảnh; chúng 
tôi tha thiết kêu gọi quý ACE giúp đỡ 
bằng cách gởi thêm những bài viết, 
thơ, nhạc, những hình ảnh (old and 
new) của bạn bè, của trường YKH và 
.vv.v.. để website được thành công. Tất 
cả những tài liệu, bài vở, CD … quý 
ACE muốn gởi cho website, xin gởi 
đến cho bất cứ người nào có địa chỉ 
e-mail sau đây: hung49@pacbell.net, 
anh.n.ho@gmail.com, thuandangho@
yahoo.com, drtienbao@yahoo.com, 
vinhchanh@cox.net. Rất cám ơn. 

2. Bản tin của Hội sẽ được đưa vào trang 
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web kể từ giữa tháng 5, 2007; tuy nhiên 
với những ACE chưa có internet, Ban 
Biên Tập sẽ in và gởi riêng cho quý vị 
đó trong một thời gian chuyển tiếp hai 
(2) năm.

Và trong Bản Tin Chia Xẻ Tin Vui, ngày 1 
tháng 5, 2007:

Hội hân hoan bắt được liên lạc với quý 
anh chị em và mong quý anh chị em thường 
xuyên theo dõi những sinh hoạt của Hội 
trên diễn đàn cũng như trên brand new 
Trang Nhà www.ykhoahuehaingoai.com. 
Với quý anh chị em đã hành nghề tại nước 
người, hay đã có một cuộc sống ổn định 
trong một ngành nghề khác, Hội cầu chúc 
quý anh chị em luôn vui mạnh và hạnh 
phúc. Riêng với những anh chị em đang 
cố gắng theo đuổi sự nghiệp y khoa, chúng 
tôi luôn chúc quý anh chị em thật nhiều 
may mắn để có ngày chóng thành đạt. Và 
trong tinh thần thân ái đồng môn, chúng 
tôi hy vọng có ngày “tay bắt mặt mừng” 
với quý anh chị em trong những lần họp 
của Hội chúng ta. Thân ái. Vĩnh Chánh

Gần 1 tháng sau ngày ra mắt Trang Nhà 
ykhhaingoai.com, BBT ra Bản Tin ngày 1 
tháng 6, 2007:

Như vậy là website của YKH Hải Ngoại 
đã ra mắt quý vị được 15 ngày. Trong thời 
gian vừa qua Ban Điều Hành đã nhận được 
khá nhiều những lời chúc mừng, phê bình, 
khuyến khích chân thành từ quý ACE. Chỉ 
một tuần đầu tiên sau ngày ra mắt, số người 
vào đọc lên đến trên 1,000 lượt, đã không ít 
thì nhiều đem đến cho chúng tôi một khích 
lệ lớn lao, nói lên niềm hãnh diện chung 
cho tất cả những ACE đã đóng góp bài vở. 
Dù đây chỉ mới là một kết quả sơ khởi và 
khiêm nhường, nhưng website YKH Hải 
Ngoại đã ra đời và đã vươn lên trong một 
vườn chơi mênh mông vô giới hạn cùng với 

bao nhiêu website bạn trong cộng đồng Việt 
hải ngoại khác. Với hoài bão luôn được phục 
vụ quý vị tối đa cũng như cập nhật tin tức của 
Hội đến với ACE và thân hữu trong và ngoài 
nước, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hợp 
tác của tất cả quý vị và mong sự hợp tác này 
ngày càng tốt đẹp và nới rộng đến hầu hết tất 
cả chúng ta có tên trong danh sách HAHYKH.

Trong tinh thần hoan hỷ này, chúng tôi quyết 
định website được tu chỉnh theo chu kỳ mỗi 
15 ngày; nghĩa là vào mỗi đầu tháng và giữa 
tháng những bài viết, bài thơ, những tham luận 
chính trị/xã hội/kinh tế, tin tức YK, hình ảnh, 
nhạc… mới sẽ được đưa ngay vào Trang Nhà 
cùng chung với một số ít bài cũ vẫn còn được 
giữ thêm một kỳ. Trong khi đó, những bài viết 
cũ được lấy ra khỏi Trang Nhà và được tồn kho 
trong các mục khác nhau ở trang bên trong. 
Đồng thời chúng tôi cũng mở ra một mục mới, 
“Diễn đàn/Thư Riêng Tình Chung” như một 
open forum cho tất cả quý vị và chúng tôi có cơ 
hội cùng nhau bàn cãi nhiều vấn đề hữu ích, 
hoặc để chúng ta gởi gắm vài tâm sự buồn vui…
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Và như vậy, chưa đầy một năm sau khi 
BCH Hội cho phép BBT, vào thời bấy giờ 
chỉ gồm 2 mống là Lê Văn Hùng 49 và Vĩnh 
Chánh đã phải chạy việc nhanh như thỏ, mắt 
bén như cú, xin bài vở văng cả nước miếng, 
phát hành Tập San Kỷ Niệm 20 Năm Hội 
Y KHoa Huế Hải Ngoại dài 268 trang vào 
đúng ngày Đại Hội tháng 8, 2006, thì giờ 
đây vào ngày 15 tháng 5, 2007, Hội Y Khoa 
Huế Hải Ngoại chúng ta đã có riêng một 
diễn đàn để quý ACE nói chuyện hàng ngày 
và một Trang Nhà chính thức cho BCH Hội 
chúng ta www.ykhoahuehaingoai.com. Đó 
là nhờ sự làm việc hăng máu, bất kể đêm 
hay ngày, trong tuần hay cuối tuần, qua 
sự bổ sung quân số của BBT lên đến 6 
người là Hồ Ngọc Ánh, Lê Văn Hùng, Hồ 
Đăng Thuận, Bảo Tiên, Bích Vân (từ Đức, 
của YKH mình chứ không phải chị Bích 
Vân của Đàn Chim Việt) và Vĩnh Chánh.

Thưa quý vị, năm 2007 là thời gian toàn bộ 
Ban Biên Tập, tuy ở lứa tuổi 50, 60, không 
còn trẻ lắm để cứ mãi ngồi mơ mộng và thơ 
thẩn, nhưng cũng chưa quá già để thấy mình 
vẫn còn hữu ích, làm được cái gì cho dzui 
với người, với bạn, với đời, ngoài chuyện 
vẫn còn vất vả nợ cơm áo - đúng như câu:

“Soi gương mới thấy mình già
  Soi lòng vẫn thấy mình là thanh niên”  
  (Nhạc sĩ Nguyễn Đức)
 

Trong những tháng đầu tiên trước và sau khi 
website của Hội được thành hình, Hồ Ngọc 
Ánh là người chính thức đốc thúc, chăm lo 
về kỹ thuật, chịu trách nhiệm upload các 
bài vở, hình ảnh, tin tức của Hội trong khi 
Hùng 49 và Thuận đang tập tễnh học và  
“vọc” software. Phần còn lại của BBT vẫn 
còn ngỡ ngàng với những danh từ “phần 
mềm”, “phần cứng”, hard drive, không gian 
ảo, surfing… Ánh đưa ý kiến phải có sẵn 
những bài vở, phần sinh hoạt, phần Văn 
Nghệ…ở trên Trang Nhà ngay trong ngày 

khai trương, như vậy Trang Nhà mới xôm tụ 
và gây tiếng vang. Thế là Hùng 49, Phụng, 
Thuận, Tiên và Chánh, mỗi người một tay 
tìm lại những bản chính của các bài vở có 
trước đây và lưu giữ dưới dạng Microsoft 
Word, cho liền vào ngay từng mục, thơ theo 
thơ, truyện theo truyện, hồi ký theo hồi ký, 
ảnh theo ảnh, nhạc theo nhạc… mà khỏi phải 
đánh máy lại. Quá tuyệt vời! Trên cả ước mơ! 
Xin mời quý vị đọc lại lời viết dưới đây trích 
từ một Bản Tin năm 2007 về anh chị Hồ Ngọc 
Ánh, với số mục 70 tận cùng của bản tin:    

70/ Anh chị Hồ Ngọc Ánh, YKH # 17. Định 
không viết về một người nào trong ban Điều 
Hành Trang Nhà, vì sợ “bốc thơm” lẫn nhau 
không tốt. Nhưng e rằng không mention đến 
cặp vợ chồng này thì không được công bằng. 
Thưa các ACE, Website YKH thành hình là 
nhờ công sức của Ánh đến 70% (25 % do 
Hùng 49, 5 % do HĐ Thuận). Tuy bận rộn 
với job mới tại Singapore, Ánh đã vừa nhận 
bài vở, vừa edit các hình ảnh, vừa “chạy 
chọt” để xin các software cho Hội khỏi bị tốn 
tiền, vừa la làng đánh trống kích thích mọi 
người cùng nhau làm việc cho đạt chỉ tiêu 
để Trang Nhà ra mắt đúng ngày, vừa nghe 
nhạc trong các CD đến cả điếc con ráy để 
chọn lọc từng bài hát của quý anh chị gởi 
đến cho vào Trang Nhà. Chúng tôi chúc 2 
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Mở ra một Trang Web là một điều quá 
kỳ diệu và trên mức hiểu biết của những 
tay chuyên cầm dao kéo. Nhưng điều hành, 
tiếp tục upload những bài viết, bản tin, lá 
thư, bài ca, hình ảnh…, từ ngày này qua 
tháng nọ, không phải là chuyện dễ dàng cho 
những người từ trước cho đến nay chỉ biết 
gõ phím bằng một ngón tay. Đó là chưa kể 
đến phần chuyên trị lỗi chính tả, hỏi ngã, 
tê xê… mà hầu như dân gốc Huế nào cũng 
đều ngán, nên BBT phải nhờ đến 2 vị nữ 
lưu, đầu tiên là chị Bích Vân, con gái rượu 
của GS. Pharmocologie Nguyễn Mạnh 
Hùng, và sau này O Ngọc Lan, trưởng nữ 
của anh chị Lê Bá Dũng & Ngọc Khuê. Đến 
đây, xin tạm dừng để bốc thơm anh Thủ 
Quỹ Đồng Sĩ Nam đã vui vẻ và sốt sắng 
trang trải chi phí tạo dựng Trang Nhà YKH. 
Nay xin mời quý vị đọc bài viết “Nàng 
Tiên Dệt Mộng” rất ly kỳ, trào phúng và 
tuyệt chiêu của bạn Hồ Đăng Thuận để 
hiểu rõ thêm sự khó khăn của BBT chúng 
tôi khi mua thêm software mới để sử dụng 
và bảo quản cho Trang Nhà được ổn định:

Nàng Tiên Dệt Mộng
Năm 1306, vị vua trẻ đa tình Chiêm Quốc 

Chế Mân lấy hai châu Ô, Rí làm sính lễ 
cầu hôn công chúa Đại Việt Huyền Trân. 
701 năm sau, BCH HAHYKH sai (nhiều) 
hoàng tử phong lưu dâng cúng Fry’s 
Electronics hơn $1,200.00 đô la, cưới cho 
bằng được Dreamweaver (cùng đám tì nữ 
phụ tùng), dệt mộng làm trang web nhà. 
Tiếc thay cây quế giữa rừng, 

Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.

 “Cây quế giữa rừng” là cô công chúa 
băng trinh tuyết ngọc, đài các kiêu sa, có 
cái tên rất đẹp và lãng mạn, Dreamweaver, 
Nàng Tiên Dệt Mộng. 

 “Thằng Mán, thằng Mường” là Nav-
igator Engineer Hồ Ngọc Ánh, là Lê Văn 
Hùng, Vĩnh Chánh, Bảo Tiên, Y Khoa Bác 

bạn có dư thì giờ hưởng trăng mật trong 
cả 3 năm làm việc tại xứ người để khi về lại 
mẫu quốc không còn gì để tiếc nuối. Ánh 
cũng “hại” chúng tôi lắm đó! Không ngờ 
mục này dài ghê mà vẫn chưa “đạt”. Nhân 
đây chúng tôi cũng thành thật cám ơn chị 
Phan Bích Vân và anh Hồ Ngọc Hưng, là 
hai người bạn trẻ trong Nhóm Đàn Chim 
Việt đã giúp đỡ Trang Nhà YKH Hải Ngoại 
rất thiết thực về kỹ thuật trong thời gian 
phôi thai. Bái Phục. Bái Phục. Thân mến.

Thưa quý ACE, Hồ Ngọc Ánh “hại” 
chúng tôi nhiều lắm đó! Khi nhận lãnh 
viết mục tin vui này, bạn Ánh đề nghị “15 
tin vui thôi nghe anh Chánh”. Thế nhưng 
khi thật sự ngồi vào viết phần chia xẻ tin 
vui này mới được cho vài người, lòng tôi 
rộn ràng hồi tưởng lại những cơ duyên 
được chuyện trò với nhiều ACE từ hàng 
Bô Lão đến hàng em út mới “tò te” nhập 
hội trong những năm tháng vừa qua, hay 
nhận được nhiều tin vui khác qua mạng 
lưới hay đôi khi indirectly qua những thân 
hữu, mà chẳng lẽ viết chỉ về 15 ACE, và 
những người còn lại thì “cho đi chơi chỗ 
khác sao”?! Toàn là những tin thật hồ hởi, 
nóng bỏng, vui nhộn, rất thích hợp cho 
ngày ra mắt của Trang Nhà, rất thích hợp 
cho sự đoàn kết của Hội. Nên tôi lỡ dại viết 
tin vui từ người này rồi nhảy sang người 
khác, và cứ thế mà viết từ ngày này qua 
ngày nọ, đêm này qua đêm nọ, nhưng vẫn 
chưa hết được một nửa danh sách cần viết 
dù đã lên đến con số 70. Vì thời gian eo hẹp 
với deadline trước mắt, nhất là còn một bài 
dài, “dài rùng rợn” của Thầy Vận còn phải 
đánh máy và tune up sau đó, nên chúng tôi 
xin lỗi quý ACE ở Âu Châu, Úc, Canada, 
và USA mà tên chưa có trong danh sách 
70 người nói trên, và hứa sẽ ưu tiên viết 
tiếp mục tin vui này trong những tháng kế 
tiếp để mục này luôn hiện diện và stay new 
trong Trang Nhà chúng ta. Mong quý ACE 
vui thú khi mở Trang Nhà và đọc mục này. 
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Sĩ. Cả bốn ông cùng xuất thân trường thuốc ở 
kinh đô.

 Gọi một vị vua là thằng Mán thằng Mường 
nghe có hơi xách mé và kỳ thị. Nhưng nghĩ 
cho cùng, các vị Y Khoa Huế mà đòi làm web 
designers thì chẳng khác chi mấy thanh niên 
“dân tộc ít người” vào vũ trường mời J.Lo lả 
lướt mấy đường Bebop. 

 Thật ra, mấy ổng trong BCH tính toán cũng 
khá kỹ. Nếu cứ hai năm ra một đặc san tốn cỡ 
$5,000.00, thì chỉ trong vòng 10 năm, Hội đã mất 
toi “vị chi cả thảy tổng cộng tất cả là” $25,000.00 
Mỹ kim chưa kể lạm phát. (Phần trong ngoặc 
kép được copy lại từ cuốn tập ghi cours của một 
đàn anh 32 năm trước, lúc anh hùng dũng kết 
luận tổng số ATP được phóng thích khi phân tử 
Pyruvate đi qua chu trình Krebs. Thiệt là thứ 
ngôn ngữ thôi miên! ) Một khi Y Khoa Huế có 
trang web, cũng phải 4-5 năm mới ra một tờ 
đặc san, rứa thì Hội tiết kiệm được bộn bạc.

 Vẫn ngán ông thủ quỹ mặt mày hầm hầm 
mỗi khi phải chi một số tiền to, mấy ổng 
thoạt đầu xách bị cái bang đi xin mấy phần 
mềm xài đỡ. Được một kiều nữ trẻ tuổi xinh 
đẹp, võ công thượng thừa, đang lo cho trang 
web của Mấy Đàn Chim bên trời Âu, thương 
tình tặng cho của quý. Nàng truyền cho tâm 
pháp, còn bảo có gì cứ theo bí kíp mà làm...

 Làm ăn gì được khi ai cũng chỉ mới là lần 
đầu...? Lái tàu, cầm dao, cầm kéo thì OK, nhưng 
hễ đụng vô mấy phần mềm, mấy ổng cứ bủn rủn 
tay chân. Đọc bí kíp Dệt Mộng thì cũng như lạc 
vào rừng mơ, nên cứ phải kêu, phải réo, phải 
kéo... áo nàng hoài. HDT tui đôi lúc ái ngại cho 
nàng thì mấy ổng bảo, cả Đàn Chim nàng còn 
handle được, sá gì mấy chú sẻ sẻ Y Khoa! Những 
Nguyễn Trọng Thảo, những Huỳnh Dương 
Hùng, những cánh chim đại bàng thiết kế trang 

web! Các anh đang soải cánh ở phương trời 
viễn mộng nào, sao nỡ để anh em chúng tôi 
phải tự ví mình làm thân chim hèn mọn?

 Vốn văn dốt võ nhát, hdt tui đã quyết 
định chỉ đứng ngoài nhìn mấy ổng chơi. 
Phiền một nỗi, mấy ổng cứ meo qua meo 
lại, to nhỏ thầm thì... ngôn ngữ chất phác, 
bình dân, nhưng đôi khi bí hiểm gợi trí tò 
mò... Làm trang web cho Y Khoa Huế, sao 
nghe toàn chuyện cưới xin, nhà trai nhà gái, 
chú rể, cô dâu, động phòng, lột truồng, trinh 
nữ, phần mềm, lần đầu... Phải tìm cho ra lẽ!

 Phải mất mấy ngày nghiên cứu, tui mới 
decipher được thứ ngôn ngữ kì bí mấy ổng 
đang dùng. Đi mua là xin cưới, software là 
phần mềm, đĩa gốc còn trong hộp là trinh 
nữ, lấy đĩa Dreamweaver ra khỏi mấy 
lớp Bảo vệ là lột truồng, xài thử lần đầu 
là động phòng, Random Access Memory 
không đủ sức để lên Dreamweaver thì mấy 
ổng bảo phải mua thêm thuốc trợ lực, dợt 
lui dợt tới cho nhuần nhuyễn là vọc... Ôi 
chu choa, thật không hổ danh là những 
đệ tử chân truyền của Sigmund Freud!

 Thì ra, sau cả tháng trời vật lộn với đồ 
chơi đi mượn, mấy ổng đã thuyết phục được 
BCH & ông thủ quỹ cho chơi với phần mềm 
thứ thiệt! Vậy là anh Vĩnh Chánh, đại diện 
nhà trai dưới sự chứng minh của anh Lê Văn 
Danh đem chú rể Lê Văn Hùng đến nhà gái 
Fry’s Electronics cưới cho bằng được cô 
dâu Dệt Mộng, đem về làm trang web Y 
Khoa. Dreamweaver đòi đem theo mấy tì 
nữ đắt giá Macromedia Studio, Flashing... 
Sợ người đẹp làm reo, whose request is a 
command, nên anh LVHùng, một trong 
những chú rể, nóng lòng bèn OK hết. 

 Mấy ổng tay ngang! Vừa làm, vừa học, 
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phẩm này, dù chỉ là β version, sẽ không làm mọi 
người thất vọng, nếu không muốn nói là hãnh 
diện: Website chính thức của Hội AHYKH. 

 Cá nhân hdt tui rất cảm phục nỗ lực tuyệt 
vời của Ban Web & Press của Y Khoa Huế, 
rất trân trọng sự cảm thông và nâng đỡ 
của BCH HAHYKH, và nhất là sự khuyến 
khích, hỗ trợ từ toàn thể ACE và quý Thầy 
Cô YKH trong việc thành lập website này. 

 Cùng một lòng chúng ta đã thai nghén, tạo 
hình, sẽ cho ra đời và nuôi dưỡng một cánh 
bướm lộng lẫy, hi vọng sẽ góp phần làm rực rỡ 
khu vườn đầy hương hoa sắc màu của thế giới ảo. 

 Và biết đâu, nhiều khi chỉ một vài cái đập 
cánh nhẹ nhàng của chú bướm ở trời Tây có thể 
tạo nên những cơn bão phía trời Đông. HDT.

 Vào khoảng tháng 8, 2008, do sự phát triển 
không ngừng của Hội YKH Hải Ngoại, BBT 
quyết định cho ra Lá Thư Liên Lạc hàng tháng, 
thay thế cho Bản Tin không định kỳ. Đây là 
một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều 
liên hệ với quý ACE cũng như biết nhiều 
tuyeaux, nhiều tin truyền miệng, tin nghe qua 
trong khi cà phê… hay qua điện thoại, điện 

vừa vọc vừa chơi, nên xem trang web Y 
Khoa trong quá trình hình thành cũng na 
ná như xem Nude In An Armchair hay 
Figures On A Beach của Picasso. Đầu một 
nơi, chân một nẻo, màu sắc chồng chéo... 
và đại khái là... không hiểu gì cả! Có những 
nút button cứ trơ trơ lì lợm dù đã click cả 
chục lần. Có mục thấy thật hấp dẫn, bấm 
thử thì... chỉ là hư không! Click một bản 
nhạc được trình bày bởi một YKH, Oops! 
Có lộn không đây? Chỉ thấy ô ngang, rãnh 
dọc tùm lum. Sóng soãi giữa màn hình chỉ 
là một rãnh ngang vô duyên cho biết là bản 
nhạc đang được chơi. Vị đàn anh ca-bác sĩ 
nếu đuợc nghe giọng mình lúc này ắt phải 
kinh hãi! Ôi, tiếng hát “liêu trai” của ai 
kia như vọng về từ cõi âm u... Than phiền 
với hai tay chơi Hồ Ngọc Ánh và Lê Văn 
Hùng thì chỉ nhận được câu thơ phúc đáp:

 Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu,
Đợi gió Đông về để lả lơi.
  

Lại phải lật tự điển. À, nghĩa là chưa xong, 
mấy ổng còn sẽ “lả lơi” tiếp!

 Hạ mình xuống để có thể ngẩng mặt cao 
hơn. Bôi tro trát trấu chẳng qua là để dành 
lời ca ngợi. Ngoài công việc thường ngày, 
mấy ổng đã phải nỗ lực liên tục ngày đêm. 
Tốn không biết bao nhiêu là rượu chát và 
café. Ngủ rất ít, khiến các chiếc “xương 
sườn” phải than phiền. Tất cả để, chỉ trong 
vòng hai tháng, tự biến mình từ những anh 
Mường Mán quê mùa thất học miền núi 
thành những thanh niên (?) kinh thành tuấn 
tú (?), những thiết kế sư và nhà báo lịch lãm, 
chuyên nghiệp. Mấy ổng đang sẵn sàng cho 
ra đời một tác phẩm nghệ thuật vào ngày 
15 tháng năm tới, mà hình thức sẽ vô cùng 
thanh nhã, đẹp mắt; nội dung cực kỳ phong 
phú, vui tươi, và bác học. Chắc chắn tác Bác sĩ Vĩnh Chánh và phu nhân.
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thư, móc ngoặc… không ngoài mục đích gởi 
đến quý vị những tin tức cần biết của nhau và 
cho nhau, chia xẻ tin buồn hay tin vui, hình ảnh 
của bao cuộc gặp gỡ với bao khuôn mặt mới 
cũ, cập nhật danh sách hội viên mới, danh sách 
đóng tiền niên liễm, kêu gọi móc nối tham dự 
Đại Hội, Tất Niên/Tân Niên hoặc những cuộc 
vui bất ngờ khi đón tiếp đồng môn phương xa, 
bên cạnh tóm tắt những tin tức đáng chú ý trên 
thế giới, tại nước Mỹ… Những Lá Thư Liên 
lạc đó được đưa ra trên diễn đàn ykhoahue-
haingoai, đồng thời được đăng và lưu giữ tại 
Trang Nhà của www.ykhoahuehaingoai.com.

Vào tháng 3, 2009, do nhu cầu lớn mạnh và 
đòi hỏi cập nhật kỹ thuật không ngừng của 
Trang Nhà, BBT được tăng cường thêm bởi 
một lãng tử địa phương trong khi bạn Ánh vẫn 
ở xa vời vợi. Sự gia nhập “không tên” trong 
bóng tối của Bửu Phụng là một món quà trời 
thương tặng cho tiểu bang Website nói riêng 
và cho Hội YKH nói chung. Bạn Phụng không 
những vì cảm thông sự khó khăn của Hùng 49 
qua bao lần vừa cà vừa lê bên ly cà phê, mà 
cũng vì tánh người muốn học hỏi cái mới cái 
lạ nên quyết định nhảy vào giúp một tay chèo. 
Tuy là điều mới và lạ nhưng vô hại nên được 
bà chủ bật đèn xanh cho phép. Gracias! Chỉ sau 
một thời gian ngắn vừa tập sự vừa quyết chí tự 
học hỏi, chiêu võ thuật vọc chơi phần mềm của 
Phụng đạt mức thượng thừa và lan truyền trên 
chốn giang hồ. Thế là bạn Hùng 49 thẳng thừng 
bàn giao Nàng Tiên Dệt Mộng cho bạn Phụng 
chơi một mình từ đấy. Phụng đã âm thầm làm 
đẹp Trang Nhà, lặng lẽ “tưới cho cây đời yk-
hoahuehaingoaidotcom sống xanh tươi như cây 
trường sinh” (quote theo lời của Hồ Ngọc Ánh).   

Trong khi đa số quý ACE vẫn sử dụng diễn 
đàn ykhoahuehaingoai, một diễn đàn không 
phải là tiếng nói chính thức của Hội YKH Hải 
Ngoại, mà là một món quà riêng của bạn Hồ 
Đăng Thuận gởi đến cho tất cả quý vị cùng 

sinh hoạt chung một cách tiện lợi nhất cho 
thông tin hàng ngày giữa chúng ta, Trang 
Nhà website cảm thấy nét tươi vui giảm 
dần, sự sôi động của thuở ban đầu bớt dần 
khi những bài viết của quý ACE gởi đăng 
vào Trang Văn Chương không được đóng 
khung một cách trân trọng. Vì vậy, BBT 
đề nghị một mục mới cho website tiếp 
tục quyến rũ người vào thăm đồng thời 
kích thích người viết. Vào ngày 1 tháng 6, 
2012, với sự cho phép của BCH Hội dưới 
sự lãnh đạo của Chủ Tịch đương nhiệm 
Phan Tiên Thái, Mục 99 Độ được ra đời, 
sau một buổi chiều BBT tán dốc tại nhà anh 
chị Danh & Châu. Xin mời quý vị đọc lại 
bản tin của BBT về Mục 99 Độ như sau:  

Tối thứ Sáu hôm qua, ngày 1 tháng 6, 
2012, sau khi đưa vợ con ra phố ăn tối về 
nhà, chúng tôi được phép mở đọc emails. 
Đọc bài Tản Mạn 99 Degree Chiều Cuối 
Tuần, chúng tôi ngồi khờ ra tự hỏi cớ vì sao 
mà bạn Thuận viết bài trong một mục có vẻ 
hoàn toàn mới lạ với quý vị. Nhưng chỉ trong 
vòng vài ba giây, chúng tôi nhìn ra được 
nguyên nhân chính đáng không thể chạy tội 
được: Ngay sau khi Bộ Lao Động Hoa Kỳ 
đưa ra tin con số công ăn việc làm được tạo 
ra trong tháng 5 không những quá ít mà còn 
là ít nhất kể từ đầu năm, thị trường chứng 
khoán sau đó trụt dốc thê thảm, xuống cả 
mấy trăm điểm, xóa tan đi tất cả những lợi 
lộc của năm 2012 để trở về lại vị trí năm 
vừa qua. Thì ra Thuận hắn cay cú vì stocks 
rớt như sung rụng, hắn căm gan vì Tonton 
Obama kém khả năng (còn phải nói!!) rồi 
lại giận lây đời. Rồi vì chẳng làm gì được, 
hắn bèn kiếm cách hồi sinh tinh thần (giỏi 
lắm!), thư giãn mình (càng hay hơn nữa!) 
nên đẻ ra bài viết trên để gởi gắm tâm tình 
đến quý ACE. Quả thật hắn viết quá hay, 
phải nói là xuất sắc, một bài viết rất sâu sắc 
với những nhận định chính xác từ trong ra 
ngoài, làm người có tên trong cuộc muốn 



13Kỷ niệm 10 năm thành lập website

giận mà lại không thể, muốn cười theo mà 
cũng còn ngỡ ngàng vì không biết hắn viết 
hư thực ra răng. Đúng là tản mạn và cũng 
đúng với ý nghĩa chủ đề của một mục hoàn 
toàn mới mà Ban Biên Tập chúng tôi bàn cãi 
từ bốn tháng qua và chờ ngày mở IPO, sau 
khi được Ban Chấp Hành Hội bật đèn xanh. 

Đó là chủ đề: 99 Độ

Kính thưa toàn thể quý Thầy Cô và quý 
Anh Chị Em, sinh hoạt trong Hội YKH có 
phần năng động trong những năm gần đây 
với số lượng thư di chuyển trên diễn đàn 
ykhgroup nhiều lên. Bên cạnh đó, tiếng nói 
chính thức của Hội qua sự hoạt động của 
website: www.ykhoahuehaingoai.com  vẫn 
chưa được tân trang hoàn hảo, mà dù có làm 
đẹp bao nhiêu nhưng nếu sự cộng tác về bài 
vở còn quá ít cho mỗi đợt upload vào web 
để kích thích lượt người vào chơi và từ đó 
tăng sự cộng tác viết nhiều hơn nữa, BBT có 
nghĩ đến xây dựng một chủ đề mới để mời 
quý vị cùng tham gia đóng góp. Mục viết 
này sẽ cho ra một bài cho mỗi tuần, trên 
mạng lưới ykhgroup và cả website www.
ykhoahuehaingoai.com đồng một lúc. Qua 
nhiều tên khác nhau cho mục này, như Mỗi 
Tuần Một Câu Chuyện, Trên Trời Dưới Đất 
(đã từng sử dụng trước đây), Sân Chơi và 
99 Độ, BCH đã bầu cho 99 Độ là tên chính 
thức cho chủ đề mới BBT chúng tôi sử dụng. 

Kính thưa quý vị, 99 Độ là độ trung hòa, 
một môi trường đủ ấm, không quá lạnh nhạt 
với nhau để quên nhau qua ngày tháng, mà 
cũng chẳng quá nóng nảy với nhau làm mất 
đi tình đồng môn quý báu từng được giữ gìn 
qua bao năm khi rời Quê Hương. Theo như 
hình trên, ở 99 Độ chúng ta có thể cùng cười 
với nhau, sắc mặt hồng hào trẻ trung, không 
căng thẳng, có mây trời chút đỉnh, có mưa 
nhẹ và gió thoảng. Còn gì hơn!!? Trên độ 
đó, mặt bắt đầu phừng lên, tóc dựng ngược, 
mắt sòng sọc, tình bạn gay cấn, nóng giận 
dễ bùng nổ. Dưới độ ấy, khí âm xâm nhập, 
tê liệt với mây vần vũ, trời kéo mưa và tuyết 
đổ lạnh, tình cảm đi vào lạnh nhạt, băng giá. 

99 Độ là tiếng nói của tuyệt đại đa số chiếm 
đến 99 % của Hội chúng ta, là tiếng nói đằm 
thắm, tế nhị, trung dung, ôn hòa. Là niềm vui, 
là tình thân ái. Là đoàn kết, là tương thân 
tương ái. Không quá khích mà chẳng quá cởi 
mở hay thả lỏng để làm mất hòa khí hay tích 
cách nhân bản của Hội ta. Đồng thời cũng là 
một forum tỏ bày sự quan tâm lắng nghe, là nơi 
chia xẻ tâm tình, bày tỏ quan điểm lập trường 
của mỗi cá nhân có trách nhiệm trong một tập 
thể. Một tập thể trong cộng đồng tỵ nạn CS.          

Vì vậy, chủ đề 99 Độ là một diễn đàn quý 
Thầy Cô và quý ACE được mời đóng góp bài 
viết, bất cứ dưới hình thức gì hay dưới dạng 
gì, từ vui đùa hay tâm tình, kinh nghiệm bản 
thân xưa và nay, trong nước mình và trên xứ 
người, chuyện từ nhân gian mà nghĩ đến ta, 
từ văn thơ cho đến chuyện dịch, từ khoa học 
kỹ thuật cho đến chuyện đằng vân giá võ, rồi 
chuyện tình bạn tình yêu, chuyện có thật hay 
nửa thật, chuyện tưởng tượng hay chuyện bật 
mí, chuyện có thật bây giờ mới viết, chuyện 
trinh thám hay cổ tích, chuyện chính trị vòng 
vo tam quốc, chuyện nhân dân tự vệ, chuyện….

Dù với chuyện gì đi nữa, mục 99 Độ không có 
tham vọng gì hơn ngoài sự mong ước quý Thầy 
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Cô và quý ACE thư giãn cuối tuần mỗi khi đọc 
một bài do ta viết cho ta đọc. Ban Biên Tập mong 
mỏi tất cả quý vị cùng nhau làm cho chủ đề 99 
Độ sống mạnh và sống vui trong lòng mọi người.

Xin quý vị gởi bài vở về cho Ban Biên Tập gồm 
có anh Lê Văn Hùng ở 49 hungle49@pacbell.
net và anh Bảo Tiên ở drtienbao@yahoo.
com hay cho chúng tôi chanhvinh@cox.net. 

Vào khoảng đầu năm 2012, Trang Nhà www.
ykhoahuehaingoại.com bị đánh cắp, biến mất 
hoàn toàn trên thế giới ảo trong gần mười ngày. 
Một loạt những câu hỏi được BBT đưa ra để 
tìm hiểu nguyên nhân: nhóm Mafia chính trị 
nào? nhóm bất hảo vô tên thuộc loại công an 
mạng lưới? hay chỉ một hành động ẩu tả bừa 
bãi của một thiên tài chuyên về hacking… Sau 
vài ngày hoảng hốt tìm hiểu, câu trả lời thật đơn 
giản và rất căn bản: Mình quên đóng tiền cho 
dịch vụ lưu giữ Trang Nhà trên mạng lưới, mà 
trước đó lệ phí này do Ánh hoàn toàn đài thọ 
trong nhiều năm qua, ngoài niên liễm (quý vị 
có thấy hắn dễ thương chưa! Đúng là vác ngà 
voi thứ thiệt). BBT vội nhanh chóng giải quyết, 
với sự trợ giúp đắc lực của bạn Phụng, thuê liền 
một người chuyên môn thiết kế lại Trang Nhà 
hoàn toàn mới. Và lẽ đương nhiên Thủ Quỹ 
Đồng S. Nam không những đã nhanh chóng 
ứng tiền chi phí từ ngân sách của Hội mà còn 

mời toàn bộ BBT một chầu cà phê và ăn 
trưa từ hầu bao riêng của ảnh. Vậy là chưa 
đầy một tuần, sau khi bạn Phụng cặm cụi 
ngày đêm upload cả ngàn tài liệu, bài vở, 
hình ảnh lưu trữ từ bao năm qua vào Trang 
Web mới, mọi nguy cơ được cứu vãn. Nếu 
tinh ý, người vào thăm sẽ thấy Trang Nhà 
được thiết kế thanh nhã hơn, các mục đâu 
ra đó rõ ràng hơn, cách lưu trữ hồ sơ cùng 
cái khung “search” để tìm những bài cũ…

Đây cũng là mốc thời gian BBT cảm thấy 
cần thay đổi đôi chút trong nội bộ để phù 
hợp với sự chuyển hướng của Hội YKH 
Hải Ngoại trong việc kêu gọi thế hệ các 
đàn em tham gia tích cực hơn vào sinh hoạt 
của Hội. Bảo Tiên đã mở lòng từ tâm nhận 
giữ trách nhiệm đồng trưởng BBT cùng với 
người đương nhiệm là Lê Văn Hùng 49. 
Lời kêu gọi của Bảo Tiên, khóa 14, có lẽ dễ 
đến tai những bạn trẻ của các khóa sau hơn, 
nên dần dần quý vị đã chứng kiến Nguyễn 
Thế Phước với những Lá Thư Liên Lạc, 
rồi những Nguyễn Mộng Hoa, Võ Hòe, 
Khổng Lê Quỳnh Hoa, Võ Hạnh, và gần 
đây Nguyễn Thanh, Võ Ngọc Cẩm, Nguyễn 
Đức Cường… cùng sinh hoạt với Mục 99 
Độ, mang theo sự linh hoạt và nhiều màu 
sắc mới lạ cho vườn hoa của chúng ta. 

BBT trân trọng cám ơn GS. Lê Bá Vận, 
cựu khoa trưởng Đại Học YK Huế, dù tuổi 
đã trên 80, luôn là một cây viết sáng giá cho 
Mục 99 Độ, với những bài viết chính xác và 
đúng đắn về chính trị đã được nhiều độc giả 
trong và ngoài nước ngưỡng mộ.Chúng tôi 
cũng không quên cám ơn quý GS. Nguyễn 
Văn Tự, Nguyễn Văn Trường, Võ Đăng 
Đài luôn khuyến khích BBT qua phần 
đóng góp của mình cho Trang Nhà YKH.

BBT không quên cám ơn quý thân hữu, 
Bảo Sinh, Minh Nguyệt, Lê Khắc Thanh 
Hoài, Lê Bá Châu, Phan Hội Yên, Phương 
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một ai biết đến và sẽ đi vào quên lãng. Sự 
thành công của Trang Nhà ngày hôm nay 
nói lên được sự gắn bó giữa quý ACE với 
nhau xuyên qua Hội. Là nơi chúng ta đến 
thăm để tìm thấy lại mình trong đám thanh 
niên trai trẻ dạo nào, nhìn xem những hình 
ảnh xưa và nay trong các sinh hoạt chung 
của Hội, theo dõi những mục thư từ liên 
lạc hàng tháng, tìm đọc tên các bạn thân 
quen lưu lạc mỗi người một phương trời, 
đọc những bài viết tuyệt vời không đợi chờ 
mà đôi khi phải tự hỏi tác giả là ai vậy! 

Và trong tinh thần chung sức đoàn kết, 
BBT Hội xin mời quý Thầy Cô cùng quý 
ACE cùng đến với Mái Nhà YKH Hải 
Ngoại, cùng nhau góp tay tô điểm, xây 
dựng, cho cây trái luôn xanh tươi, bông 
hoa luôn đua chen khoe sắc và hương thơm 
luôn ngào ngạt trong sân vườn. Có như 
vậy, cỏ dại mọc hoang mất dần, rắn độc hết 
chỗ làm ổ, và ác điểu phải bay xa. Một lần 
nữa, BBT trân trọng cám ơn sự hiện diện 
và đóng góp từ bao năm qua của quý Thầy 
Cô và quý ACE. Người ta thường nói “It 
takes two to Tango”. Nhưng với vũ điệu 
Line Dance, quý vị ơi, cần phải có nhiều 
người cùng ra sàn với nhau, cùng hòa nhập 
theo tiếng nhạc, khi tiến khi lùi, cùng xoay 
trái rồi cùng xoay phải, cân xứng trong 
từng động tác và nhịp nhàng ăn khớp với 
nhau thì vũ điệu mới thành công, người 
xem mới đã mắt. Line dance, một điệu 
nhảy thể hiện tính chất tập thể, như Hội YK 
Huế của chúng ta, nói lên được sự thống 
nhất ý chí, sự kết hợp và gắn bó toàn diện 
của một cá nhân trong một tập thể. One for 
all, and all for one. Rồi đây trong Đại Hội 
2017 sẽ có một số ACE sẽ đại diện mang 
tinh thần ấy trình diễn vũ điệu tập thể này. 

Nhìn lại khoảng thời gian mười năm qua, 
BBT chúng tôi đã chọc gió, ghẹo trăng, bay 

Lâm, Trang Châu, Nguyễn Đình Thắng… 
đã ưu ái ủng hộ Mục 99 Độ với những bài 
viết giá trị. Và một lòng biết ơn sâu xa gởi 
đến quý anh chị em của Hội, Nguyễn Văn 
Thuận, Lê Đình Thương, Hoàng Thế Định, 
Tôn Thất Hứa, Tôn Thất Sang, Nguyễn 
Tinh Châu, Bửu Thức, Võ Văn Cầu,Tôn 
Thất Sơn, Cao Thanh Tâm, Đồng Sĩ Nam, 
Lê Đức Tâm, Nguyễn Ngọc Lang, Trần Đức 
Lợi, Ngô Chân… và một số đồng môn bên 
trong nước như Lê Quang Thông, Mai Băng 
Thanh, Trần Thanh Thiện, Đỗ Xuân Cảnh…  

Và cho đến hôm nay, khi ngồi viết bài 
này, con số lượt người vào thăm Trang 
Web www.ykhoahuehaingoai.com đạt đến 
230,490, kể từ khi Web được tái lập năm 
2012 sau lần bị đánh cắp. Tuy con số còn 
khiêm nhượng nhưng lại vượt quá xa con 
số đích thật của hội viên, sự kiện chứng 
minh có nhiều thân hữu trên thế giới tự 
do cũng như các đồng môn trong nước đã 
vào thăm đọc trang Web của Hội chúng ta. 

Qua Trang Nhà www.ykhoahuehain-
goai.com thật là một vinh dự cho Hội YK 
Huế chúng ta phát truyền được danh tánh 
Ban Chấp Hành, các Thành Viên, Ghi ơn, 
Tôn Chỉ, Mục 99 Độ, Sinh Hoạt. Riêng 
với mục liên lạc, BBT thường xuyên 
nhận được những thăm hỏi, tìm người 
quen xưa, gởi bài…Trong mọi trường 
hợp, BBT đều giải quyết thích đáng. 

Chúng tôi, BBT, cũng hãnh diện lây 
với Hội. Vì biết Trang ykhoahuehaingoai 
không phải là một điểm son của một cá 
nhân hay của riêng BBT, mà là của tất cả 
anh chị em chúng ta. Nếu sự ra đời của 
Trang Nhà mà chẳng có thêm sự phụ giúp 
và đóng góp tích cực từ quý Thầy Cô và 
quý ACE từ khóa bô lão cho đến các khóa 
đàn em đàn cháu sau này, thì Trang Nhà 
vẫn chỉ là một tấm hình đóng khung, không 
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với mây, chơi với ngàn sao. Đã gặp gỡ nhau 
không biết bao trăm lần ở các cà phê Picasso, 
Factory, Mây Rừng, Tip Top…; đã mở uống 
với nhau bao trăm chai rượu đỏ, cognac, đã vui 
chơi cười đùa với nhau. Sống nhiệm mầu thanh 
nhã trong thế giới ảo để nghiệm sự hư thật 
của cuộc đời trần thế. Để luôn có được những 
tấm lòng xứng đáng gọi là bạn. Cám ơn Hội, 
cám ơn quý ACE đã tạo cơ hội cho BBT phát 
huy khả năng sáng tạo. Cám ơn tất cả chúng 
ta trong BBT luôn đồng lòng dốc sức hoàn 
thành đứa con tinh thần này cho Hội. Từ thuở 
ban đầu cho đến ngày hôm nay và mãi về sau. 

Chúng tôi xin chọn bản nhạc “Tình Bạn” 
của đàn anh tài hoa khóa 2 Hoàng Thế Định 
soạn riêng cho Đại Hội YK Huế năm 2013, để 
kết thúc bài viết về lịch sử Trang Web của Hội 
chúng ta. Mong rằng từ “Nay giông tố qua rồi, 
cùng khơi lại niềm vui, Bạn và Tôi say khúc 
nhạc, hạnh phúc qua từng lời ca”. Đây là một 
bản nhạc hợp ca tiêu biểu cho tình đồng môn 
mà sự gặp gỡ nhau tại xứ người luôn là niềm 
vui, là hạnh phúc hiếm quý cho Bạn và Tôi. 
Cho tất cả mọi người. Vì vậy Bản Tình Bạn đã 
được BCH Hội chọn làm bản nhạc chính thức 
của Hội YKH Hải Ngoại. 

TÌNH BẠN     
nhạc & lời: HOÀNG THẾ ĐỊNH  5/2013

Toàn Ban: 

Một ngày vui, ngày ngập nắng tươi với hoa 
nở rộ.
Bạn với tôi, gặp gỡ nhau ở nơi nầy, 
Đẹp biết bao, 
tình bạn chúng ta vẫn như hôm nào.
Mặc cho thế sự vần xoay, 
ta luôn bên nhau bạn và tôi.
Nam: Thời gian có làm đổi thay hình hài,
Nữ: Đường xa cách dù có muôn nghìn rùng
Toàn Ban: Gặp lại nhau kể chuyện đời đã qua.
Nữ: Anh xa lạ xứ người,    

          
Nam: Tôi ngậm cay tù đày,
Toàn Ban: 
Đời bi thương biết mấy! 
Đời bi thương biết mấy!

Nay giông tố qua rồi, tương lai lại bừng tươi,
Bạn và tôi cùng vươn dậy, hạnh phúc trong 

bàn tay ta,
Nay giông tố qua rồi, cùng khơi lại niềm vui, 
Bạn và tôi say khúc nhạc, hạnh phúc qua 

từng lời ca.
Nhạc... 

Một ngày vui, ngày ngập nắng tươi với hoa 
nở rộ.
Bạn với tôi, gặp gỡ nhau ở nơi nầy.
Đẹp biết bao, tình bạn chúng ta vẫn như hôm 

nào,
Mặc cho thế sự vần xoay, ta luôn bên nhau 

bạn và tôi. 
Mặc cho thế sự vần xoay, ta luôn bên nhau... 

bạn và tôi./.

Tháng 5, 2017. Mission Viejo, CA
Vĩnh Chánh

   


