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 Cô bỏ báo đưa tôi đọc trang đầu in thư cảm tạ của Ban Điều Hành và thông báo: 
 - Đây là tờ báo Mới cuối cùng, báo sẽ đình bản. 
 Khuôn mặt của cô bỏ báo buồn hiu hắt, tôi cũng buồn. Cô bỏ báo là vợ của một 
ký giả đã qua đời. 
 Mỗi lần cô đến bỏ báo đậu xe trước cửa văn phòng, cô thư ký chạy ra bưng báo 
tiếp tay với cô, tôi cũng chạy ra giúp đỡ. Tờ báo dày, in ấn rất đẹp, bài vở rất phong 
phú. Đặc biệt tờ báo này không đả kích bất cứ ai, có tính cách văn nghệ hơn chính trị. 
Tôi quen với chủ báo từ khi tờ báo mới thành lập. Tờ báo rất thành công, làm báo mà 
mua được building làm tòa soạn đâu phải chuyện dễ? 
 Tôi hỏi cô bỏ báo: 
 - Em có biết tại sao báo đình bản? 



 Cô bỏ báo giọng nói nhỏ nhẹ nói: 
 - Em cũng không biết. 
 Tờ báo là đứa con tinh thần của chủ báo, 34 năm làm báo, chủ báo bỏ hết tâm 
sức của mình, tim óc của mình, cùng anh chị em cộng tác với tờ báo, mỗi một tuần phát 
hành một số. Về sau này, tôi gửi bài cho báo, đề tài địa ốc, sinh hoạt cộng đồng, người 
thật, việc thật. Tôi rất bùi ngùi khi nghe báo đóng cửa. Vài năm về trước báo Trẻ đóng 
cửa, vì người con trai vừa qua đời vì bệnh Covid-19, và bây giờ đây là tờ báo thứ 2 
đóng cửa. Thường thường cơ sở truyền thông không làm nữa thì chủ bán cho người 
khác tiếp tục, có thể chủ mới đổi tên, thân chủ quảng cáo vẫn như cũ, nhưng tờ báo 
này đóng cửa với thư cảm tạ như sau:  
 

 
THƯ CẢM TẠ 

 - Kính thưa quý độc giả thân yêu của Báo Mới, 
 - Kính thưa toàn thể cộng đồng người Việt California, 
 - Kính thưa quý thân chủ và doanh nghiệp góp mặt quảng cáo. 
 Thấm thoát thời gian đã trôi qua 34 năm, một khoảng thời gian đủ dài để đo 
lường được lòng ưu ái của quý vị, để Báo Mới đồng hành cùng quý vị cho đến ngày 
hôm nay. 
 Ban Điều Hành Báo Mới xin trân trọng nói lời cảm ơn chân thành đối với tình yêu 
của quý vị dành cho bổn báo. 
 Đến nay vì lý do sức khỏe, chúng tôi muốn nói lời chia tay với quý vị trong nỗi 
niềm thương yêu tiếc nuối. 
 Chúng tôi xin trân trọng báo tin:  
 Báo Mới sẽ đình bản vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. 
 Đây là số Báo Mới cuối cùng 1691. 
 Kính mong quý độc giả thân yêu thông cảm sâu sắc cho quyết định này. 
 

 
 Lời từ giã rất ngắn không biết Ban Điều Hành báo có rơi nước mắt không nhưng 
độc giả chúng tôi rất xúc động. Cô bỏ báo chia tay ra về trong nỗi bùi ngùi thương cho 
tờ báo.  
 



 
Số Báo Mới cuối cùng 1691 (12/28/2022)  

 
 Cô bỏ báo vừa đi thì thị trưởng thành phố Westminster, Charlie Chí Nguyễn đến 
thăm chúng tôi, và Kevin Dũng ở San Diego vừa đến. Kevin Dũng là một trong những 
người cộng tác với tuần báo Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, sẽ phát hành báo Xuân trong 
tuần tới. 
 Thị trưởng Charlie và Kevin Dũng cầm tờ báo Mới trên tay đọc ngay Thư Cảm 
Tạ ở trang đầu. Hai người yên lặng không ai nói với nhau lời nào, tôi cũng im lặng, bùi 
ngùi với tin tờ báo đình bản. 
 Ở Orange County có nhiều báo của người tị nạn Việt Nam nhất. Vài tờ nhật báo 
xuất bản mỗi ngày một số, sau này còn lại 2 số một tuần, 1 số một tuần, làm cho độc 
giả cũng ao ước báo trở lại mỗi ngày một số. Ở miền Bắc California, có báo Thằng Mõ 
của Huỳnh Lương Thiện, báo Thằng Mõ của Không Quân Lê Văn Hải ở San Jose một 
tuần 3 số rất dày, dày hơn cuốn tiểu thuyết, và nhật báo Calitoday của Nguyễn Xuân 
Nam. Ở Los Angeles, có Saigon Times, Thằng Mõ, Epoch Times tiếng Việt, 
VietAmerican. Sách, báo, TV, radio là nhu cầu cần thiết của độc giả như cơm ăn, áo 
mặc. 
 Một đồng hương thân với chúng tôi nói: 
 - Mỗi ngày không đọc sách báo cảm thấy mất đi thú vị của cuộc đời. 



 TV, radio ra đời, chia độc giả với sách, báo nhưng sách, báo lúc nào đọc cũng 
được, nửa đêm về sáng thức dậy đọc sách, báo cũng được, ra biển ngồi câu cá, lên 
rừng bắn chim, ngồi nghỉ cũng đọc sách báo được, ngồi đợi bác sĩ cũng đọc sách báo 
được, lên xe đò, xe hơi, lên máy bay, xuống tàu thủy cũng đọc sách báo. Sách báo là 
nhu cầu cần thiết của những người thích đọc.  
 Có nhiều đồng hương mắt kém, bác sĩ dặn: 
 - Mỗi ngày nên hạn chế nhìn vào máy tính, đọc nhiều trên máy tính, điện thoại có 
thể bị mù mắt một ngày nào đó. 
 Trên thế gian này, mỗi giây, mỗi phút đều có sự biến đổi, có những việc xảy ra 
mình không thể đoán trước được, thí dụ đi trên con đường đó, nếu đến trước 1 phút 
hay sau 1 phút thì không bị tai nạn xảy ra, nhưng đến đúng giờ đó, ngày đó thì bất trắc 
xảy đến. Người này thương người kia bao nhiêu năm từ trung học đến đại học, bỗng 
chốc đám cưới với người mới quen, cho nên mọi việc xảy ra trong cuộc đời này không 
ai biết được. Không ai đoán được việc gì sẽ xảy ra ngày mai, tuần sau, tháng sau hay 
năm sau, vậy mà những người làm thương mại cứ cuối năm đặt ra kế hoạch năm tới 
mình sẽ làm gì, từ tháng Giêng đến tháng 12, và dự định đó có khi đúng, có khi sai vì 
những việc xảy ra còn tùy theo tình trạng chính trị, kinh tế, v.v. 
 Người làm nông thì tùy theo thời tiết, tùy theo mưa gió thuận hòa, nếu mưa bão 
ào tới thì nhà nhà nông làm sao thu hoạch tốt đẹp như dự định? 
 

Người ta đi cấy lấy công, 
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. 
Trông trời, trông đất, trông mây, 

Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. 
Trông cho chân cứng đá mềm, 

Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. 
     
 Thôi thì sống theo số mạng, mạng của mình giao cho ông Trời, nếu Trời cho 
mình hưởng thì mình sẽ hưởng, nếu không cho thì phải chịu vậy. 
 Năm mới sắp đến, mấy hôm nay trời mưa, vườn cây xanh mướt, đường sạch 
sẽ, mát mẻ, tâm hồn con người cởi mở theo mùa Xuân. Mùa Xuân là mùa của hy vọng, 
của yêu thương, hy vọng mọi sự tốt đẹp cho mọi người. Người trẻ đi vào dòng chánh 
pháp, hành pháp, lập pháp, và tư pháp. Người trẻ vẫn giữ phong tục tập quán Việt 
Nam, vẫn nói tiếng Việt thông thạo và yêu quê hương Việt Nam. 
 Báo Mới đi vào lịch sử người Việt tị nạn hải ngoại, là tờ báo có hình thức đẹp, 
bài vở phong phú, vẫn để lại sự yêu thương trong lòng độc giả. 
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