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(Trích Diễn văn Khai mạc Đại Hội Liên Khoá 2017 tại Rose Center,
Westminster)
Chúng ta đã trải qua gần hết quãng đời người cho đến lúc nầy đây, lúc
mà “Tòng tâm sở dục” nhưng vẫn còn nguyện làm những điều hữu ích cho
đời. Các đồng môn hiện nay có người đã là Thượng Tọa, Mục Sư hay các chức
sắc trong hàng giáo phẩm các tôn giáo. Kẻ viết văn, người viết sách, làm báo,
phân luận chính sự hay đôi giòng ký ức gởi lại cho mai sau. Tất cả đều thuận
theo qui luật nhân sinh. Đáng lắm thay! Làm những điều mình thích là tự do.
Thích những điều mình làm lại là hạnh phúc vậy.
Về chuyện nước non, chúng ta vẫn còn canh cánh bên lòng, một số
tham gia vào các hoạt động chính trị, đảng phái biểu rõ lập trường chống
cộng trong các sinh hoạt cộng đồng tại hải ngoại. Tập thể QGHC vẫn luôn hằng
quan tâm đến sinh hoạt thời sự, chính trị của đất nước bằng cách phổ biến
những bản lên tiếng hay tuyên bố chung về hiện tình đất nước.
Còn sống là còn tranh đấu dù dưới hình thức nầy hay hình thức khác.
Một lời nói, một hành động nhỏ nhất là tham gia biểu tình hay đóng góp một
chữ ký tên đòi hỏi về thay đổi chính trị cũng là sự thể hiển đầy ý nghĩa trong
lúc tuổi đã về chiều, để xứng đáng là một cựu công chức của VNCH vậy.
Sau hết, 42 năm là thời gian đủ để nhận biết ai đúng ai sai, đâu là chính nghĩa.
Trung cộng hiện đang dùng du kích chiến rải rác khắp lãnh thổ Việt Nam núp
dưới chiêu bài hợp tác công nghệ, nhưng thực ra các cộng đồng người Hoa sẽ
dần dần trở thành những lực lượng cài đặt trong sách lược “trong ứng ngoài
công” khi điều kiện chín mùi.
Lịch sử rồi sẽ sang trang. Con đường Việt Nam tương lai để giữ vững
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chống hiểm họa Trung Cộng là con đường trở
thành “tiền đồn chống cộng” của thế giới tự do. Liên minh với Mỹ sẽ kìm hãm
và phá vỡ tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Điều mà cách nay hơn 60
năm VNCH đã theo đuổi và hoạch định.
Và hôm nay, nhân hội ngộ liên khóa, cũng như sau 42 năm mất nước
lưu vong, tập thể cựu sinh viên QGHC một lần nữa khẳng định rằng, nhất định
đất nước Việt Nam sẽ phải thay đổi chế độ chính trị theo đường hướng Dân
chủ Đa nguyên hay Đại Nghị chế. VNCH sẽ phải được công nhận như một thực
thể cầm quyền có chính nghĩa chống lại cộng sản trong dòng lịch sử dân tộc.
Trong niềm tin mãnh liệt về những điều vừa nêu trên, chúng tôi xin
kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp. Chúc quí vị có những ngày tham dự đại
hội thật vui tươi, ngập tràn hy vọng vào tiền đồ sáng lạng của đất nước. Một
lần nữa xin được chân thành cám ơn toàn thể quí vị. Chúc tất cả có một buổi
chiều thật tốt đẹp.

Trần Bạch Thu
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TUYÊN CÁO CHUNG
Sau hai buổi sinh hoạt Khóa và Liên Khóa, ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2017 tại Orange County, California.
Chúng tôi, các Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh đến từ nhiều Tiểu Bang ở Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế
giới như Canada, Úc Châu, Âu Châu và Á Châu;
Nay đồng thanh tuyên cáo:
1/- Đại gia đình Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh vẫn luôn đề cao tình đồng môn và phát triển tinh thần
tương thân tương ái, bảo vệ danh dự của người Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh; mãi mãi là công bộc
phục vụ quốc gia dân tộc; quyết bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc trong lòng nền văn hóa của từng
quốc gia nơi mình cư ngụ.
2/- Tập thể Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh luôn sát cánh với đồng bào trong và ngoài nước chống lại
nhà cầm quyền Hà Nội hiện nay, là công cụ bạo lực của đảng cộng sản Việt Nam; chống lại cái gọi là hiến pháp
2013; cực lực lên án lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bán nước và làm tay sai cho Trung cộng, kẻ thù truyền
kiếp của dân tộc Việt Nam.
3/- Kêu gọi thế giới thông qua tổ chức Liên Hiệp Quốc và các tổ chức xã hội dân sự khắp nơi, vận động tổ
chức một cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý có quốc tế giám sát, để toàn dân Việt Nam có thực quyền bầu lên một
chính quyền của dân, do dân và vì dân: một chính quyền tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người
như Hiến Chương Về Nhân Quyền của tổ chức Liên Hiệp Quốc đã minh thị.
Làm tại Thành phố Westminster, ngày 21 tháng 10 năm 2017
TM. Ban Tổ Chức
Hội Ngộ Liên Khóa QGHC

Trần Bạch Thu

ĐÊM HỘI NGỘ LIÊN KHOÁ QGHC 2017 TẠI WESTMINSTER, CALIFORNIA

Anh Trần Bạch Thu, Chủ Tịch BCH Hội QGHC Nam CA đọc diễn văn khai mạc.
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Sau một năm chuẩn bị và với sự phân công
phân nhiệm chu đáo của Ban Tổ chức, buổi Hội Ngộ
Liên Khoá QGHC Kỳ III tại Nam California vào ngày
21-10-2017 đã diễn ra thật tốt đẹp tại địa điểm đối
diện khu Civic Center nằm trên đường All American
Way thuộc Thành phố Westminster. Theo chương
trình, từ 3 giờ chiều ngày 21/10, Ban Đại diện QGHC
Nam Cali và một số đồng môn đã đến đặt vòng hoa tại

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và Đài Tưởng Niệm 30-41075. Sau đó là thủ tục ghi danh tại Hội trường Rose
Center, nơi tổ chức Đại hội, nằm cùng phía sát với
Tượng Đài. Mỗi đồng môn được nhận ngay tại chỗ
một chiếc mũ và một kim gài có huy hiệu QGHC với
dấu kỷ niệm “HNLK 2017 California”. Ngoài ra, một
coffee mug được in với cùng huy hiệu cũng được BTC
gởi tặng cho tất cả tham dự viên để làm kỷ niệm.

Cánh phải Hội trường Rose Center

Hội trường Rose Center thật khang trang rộng
rãi. Tuy nhiên với 470 người, phòng hội trở nên chật
hẹp. Sân khấu được trang hoàng đẹp đẽ, với tấm
banner ghi chủ đề buổi Hội Ngộ Liên Khoá 2017: “Quê
Hương và Nỗi Nhớ”. Banner thứ hai bên dưới với

hàng chữ “Quốc Gia Hành Chánh” cùng chiếc màn ảnh
lớn xuất hiện rõ nét hình ảnh Học Viện QGHC Sài gòn
năm xưa. Sau đó, những hình ảnh làm nền cho các tiết
mục văn nghệ lần lượt hiện lên theo mỗi bài ca.

Từ phải: HT Cao Toàn (ĐS1), anh NV Sáu (TS4), HT Nguyễn Văn Mãnh (ĐS1), HT Trần Ngọc Tôn (ĐS2)
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Buổi văn nghệ Hội Ngộ Liên Khoá QGHC
diễn ra lúc 6 giờ, với các MC đồng môn như Nguyễn
Phú Hùng (ĐS11), Ngô Ngọc Vĩnh (ĐS18) và Phạm
Đức Thạnh (ĐS17) phụ trách phần nghi thức khai
mạc: chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm…Sau đó MC

giới thiệu thành phần tham dự; lời chào mừng của
đồng môn Trần Bạch Thu, Trưởng Ban Tổ Chức; lời
phát biểu và trao Bằng Tưởng Lục cho Hội QGHC
Nam CA của Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí.
Tiếp đến, trong phần vinh danh cá nhân
xuất sắc HNLK 2017, Chủ Tịch HĐQT-Hội QGHC
Nam CA Trần Ngọc Thiệu đọc lời vinh danh và mời
Huynh trưởng Cao Toàn (ĐS1) trao plaque “Cám
Ơn” cho đồng môn Nguyẽn Văn Sáu (TS4). Sau đó,
anh Trưởng Ban Tổ Chức Trần Bạch Thu trao cờ
luân lưu cho anh Trần Văn Phan, Chủ Tịch Hội QGHC
Liên Bang Úc Châu sẽ tiếp tục tổ chức HNLK Kỳ IV
trong thời gian sắp tới. Cuối cùng Chủ Tịch HĐQT
Trần Ngọc Thiệu đọc Tuyên Cáo Chung của Tập Thể
QGHC. Phần nhập tiệc bắt đầu với nhiều món ăn
ngon miệng, và một chương trình văn nghệ vô cùng
phong phú, do hai MC Ngô Ngọc Vĩnh và Ngọc Đan
Thanh phụ trách. Chương trình gồm hai phần:
Trong phần đầu, có sự đóng góp của ban hợp ca
nam QGHC với bản Con Đường Vui. Kế tiếp màn vũ
hoạt cảnh của gia đình QGHC do Chị Bạch Lan
(ĐS16) điều khiển, với nhan đề I wìll Follow Him, đã
được toàn thể hội trường hoan hô nhiệt liệt.
Từ trái: Anh Trần Văn Phan, anh Trần Bạch Thu.

Tiếp tục chương trình là liên khúc Lối Về
Xóm Nhỏ và Nắng Lên Xóm Nghèo do David Ngô
(TS5) trình bày. Sau đó là những bản đơn ca do
Sau 15 phút giải lao, chương trình phần 2
nối tiếp với các bản đơn ca, song ca…do ca sĩ
Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan trình bày các
liên khúc Chiều Tây Đô & Đường về Quê Hương;
song ca Chiều Làng Em; đơn ca Quê Hương Bỏ Lại.
Ca sĩ Đăng Lan (dâu HC, anh Trần Văn Phan, Chủ
Tịch QGHC Liên Bang Úc Châu) đơn ca Màu Tím Hoa

Bạch Công An (ĐS9) với Ca Cổ Điệu Thu Hồ; Hoàng
Chu (dâu HC khoá ĐS11) với ca khúc Về Mái Nhà
Xưa; Trần Văn Lương (CH8) với Riêng Một Góc Trời.
Sim. Ca sĩ Đoan Nguyên (đến từ Canada) với bản
Còn Chút Gì Để Nhớ. Bùi Thiện với Hoài Cảm. Mỹ
Lan hợp ca bản Tình Thư của Lính cùng với các cô
Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế…Nữ ca sĩ Lê
Uyên trình bày bản Chiều Trên Phá Tam Giang của
cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Vũ điệu “I wìll Follow Him” do CSV và “Dâu HC”...trình diễn

Một bất ngờ khiến mọi người vổ tay nhiệt
liệt là giọng ca của đồng môn ĐS18 Nguyễn Ngọc
Túy (đến từ Texas) với bản Một Lần Miên Viễn Xót

Xa đã làm sôi động Hội trường vào những giây phút
cuối...Và sau cùng, ca sĩ Vũ Anh với ca khúc Mẹ Việt
Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây đã chấm dứt
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khác (có người đến 50 năm mới gặp lại). Tay bắt
mặt mừng, hỏi thăm gia đình/sức khỏe lẫn nhau,
hàn huyên tâm sự tưởng không bao giờ dứt được.
Những hình ảnh thân thương này, tôi sẽ ghi nhớ mãi
mãi…Lúc ra về, trong đầu tôi vẫn còn vang vang đâu
đây 4 câu thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương:
“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.”

chương trình văn nghệ HNLK 2017 vào lúc 10 giờ
đêm.
Buổi Hội Ngộ Liên Khoá với phần văn nghệ
đặc sắc và số người tham dự thật đông đảo… đã để
lại một cảm tình sâu đậm trong lòng anh chị em
đồng môn QGHC và thân hữu. Trong bài viết
“Chuyện Bên Lề Hội Ngộ Liên Khoá”, đồng môn
Nguyễn Nhật Ngọ ĐS10 đã bày tỏ:

Nhờ tham gia HNLK kỳ này mà tôi được dịp
gặp lại các bạn cùng lớp và các đồng môn các khóa

Tường thuật: Đinh Tâm & Sáu N. / Hình ảnh: Ngô Ngọc Trác

THƯ CÁM ƠN
Kính thưa quý vị Giáo Sư,
Kính thưa quý Anh Chị Chủ Tịch các Địa Phương,
Kính thưa quý Đồng môn Cựu Sinh Viên QGHC các Ban các Khóa,
Buổi Hội ngộ Liên Khóa Cựu Sinh Viên QGHC được tổ chức vào ngày 21 tháng 10 năm 2017 vừa qua
tại Thành phố Westminster, California đã được thành công tốt đẹp nhờ vào sự tham dự đông đảo và nhiệt
tình của quý Giáo sư và đồng môn cùng thân hữu đến từ nhiều Tiểu Bang Hoa Kỳ và các Quốc gia khác trên
Thế giới. Quý anh chị đã cố gắng vượt qua những trở ngại về đường xa, phương tiện đi lại khó khăn, sức khỏe
hạn chế để được gặp mặt nhau chỉ trong một thời gian quá ngắn ngủi, chắc chắn còn nhiều luyến tiếc. Đối với
nhiều người khoảnh khắc đó sẽ trở thành kỷ niệm khó quên của tình đồng môn QGHC.
Buổi Hội ngộ này không chỉ là cơ hội gặp gỡ nhau ở hải ngoại sau những năm tháng dài rời khỏi ngôi
trường QGHC thân yêu mà còn nói lên sự quan tâm khôn nguôi đối với tương lai của dân tộc mà dù ở đâu, ở
thời gian nào các Cựu Sinh Viên QGHC vẫn luôn luôn ấp ủ trong lòng.
Bên cạnh những thành quả rất đáng khích lệ của buổi Hội ngộ, chắc chắn cũng còn có những khuyết
điểm nhất định nào đó không tránh khỏi, kính xin quý Giáo sư và quý đồng môn cùng thân hữu thông cảm bỏ
qua cho.
Ban Tổ chức Hội Ngộ Liên Khóa năm 2017 tại Nam California xin chân thành gửi lời cám ơn sâu xa và
cầu chúc sức khoẻ đến quý Giáo sư, quý đồng môn và gia đình cùng thân hữu luôn được yên vui, mạnh khoẻ
để còn cơ hội gặp mặt nhau trong các buổi Hội ngộ kế tiếp.
Trân trọng,
Little Saigon, ngày 1 tháng 11 năm 2017
TM. Ban Tổ Chức HNLK
Trưởng Ban: Trần Bạch Thu

CT/BCH Hội QGHC Nam CA

HỌP MẶT MÙA TẠ ƠN 2017

Vào những ngày cuối Thu mát mẻ, sau
những cuộc họp mặt liên tiếp như Tiền Hội ngộ các
Khoá, Hội ngộ Liên khoá QGHC, trưa Chủ nhật
26/11/2017 vừa qua, một buổi họp mặt nhân mùa
Lễ Tạ Ơn với đông đảo anh chị em cựu sinh viên
QGHC tại Orange County và phụ cận đã được tổ
chức tại Club House của Summerset Mobile Home
Park tại Thành phố Westminster, Nam Cali. Phòng

hội tương đối rộng rãi, nhưng từ 11 giờ 30 anh chị
em cựu sinh QGHC cùng phối ngẫu và thân hữu đã
ngồi chật cả những dãy bàn dài, khoảng hơn 100
người.
Sau thủ tục chào cờ Việt Mỹ và phút mặc
niệm, MC Ngô Ngọc Vĩnh (ĐS18) giới thiệu anh Chủ
Tịch HĐQT Trần Ngọc Thiệu tuyên bố lý do buổi họp
mặt mùa Tạ Ơn 2017. Tiếp đó, MC Thuý Lan, phu
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nhân đồng môn Lê Danh Đàm lần lượt giới thiệu các
ca sĩ QGHC cũng như thân hữu sẽ góp tiếng hát
trong chương trình văn nghệ hôm nay như giọng ca

nam Trí Bảo (ĐS8) với bài Chiếc Lá Thu Phai, Chu
Tất Tiến (ĐS21) với Đêm Nhớ về Sài Gòn, Trần Công
Hàm (ĐS7) với Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui.

Anh Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch HĐQT chào mừng quan khách.

Các ca sĩ “Dâu QGHC” gồm có: Phương Thảo
(chị Nguyễn Phú Hùng, ĐS11) với Trên Ngọn Tình
Sầu, Vân Phương (chị Đỗ Văn Trí Bảo, ĐS8) với Tóc
Mây. Các ca sĩ thân hữu gồm có: Bích Thủy với Ngàn
Thu Áo Tím và Hoa Rụng Ven Sông, Ngọc Quỳnh với

Bài Ca Hạnh Ngộ, Thanh Nguyên với Miên Khúc,
Ngọc Hoa với Quê Hương, Bảo Nam với Về Đây
Nghe Em, Phương Mai (đồng ca cùng Phương Thảo,
Thanh Nguyên) với bài Chỉ Là Giấc Mơ Qua…

(Từ trái) Hai MC: Ngô Ngọc Vĩnh (ĐS18) & Thúy Lan (“Dâu HC”, chị Lê Danh Đàm, ĐS8).
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Ca sĩ Bích Thủy được “Dâu QGHC” (chị Lê Ngọc Diệp, ĐS9/CH2) tặng hoa.
Đồng môn Nguyễn Viết Đức (ĐS17, người bảo trợ cho buổi tiệc họp mặt) đẩy xe lên sân khấu.

Kết thúc chương trình văn nghệ trong buổi
họp mặt mùa Tạ Ơn 2017, anh Phùng Minh Tiến đại
diện các đồng môn tham dự đã ngỏ lời cám ơn ban
Tổ chức buổi Họp Mặt mùa Tạ Ơn; cám ơn các ca sĩ
đã tham gia chương trình văn nghệ thật đông vui,

trình bày nhiều ca khúc thật hay. Sau đó, nhân lúc
cảm hứng, anh đã trình bày bài ca Nỗi Buồn Nhược
Tiểu. Khán thính giả trong hội trường đã vỗ tay theo
tiếng hát của anh thật rộn rã, vui nhộn.

Anh NVSáu (TS4, bên phải) tặng hoa cho nhà thơ kiêm ca sĩ Phùng Minh Tiến (CH6).
Buổi họp mặt mùa Tạ Ơn 2017 bế mạc lúc 3
giờ chiều, trong không khí vui tươi và đầm ấm. Anh
chị em tham dự cảm thấy thoải mái, thích thú sau
khi thưởng thức một chương trình văn nghệ súc tích
với 15 tiết mục, gồm đơn ca, tam ca, tứ ca…Đặc biệt
“One Man Band” với đồng môn Nguyễn Phú Hùng
(ĐS11) đệm Key Board cho các ca sĩ trình diễn suốt

trong 3 tiếng đồng hồ, khiến khán thính giả say mê
tiếng đàn điêu luyện của anh. Xin hoan hô tinh thần
phục vụ đồng môn “không mệt mỏi” của anh Hùng
và các ca sĩ đồng môn, các “Dâu QGHC” cũng như các
ca sĩ thân hữu đã tham gia chương trình văn nghệ
Họp Mặt nhân mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.
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←
Từ trái:

- Trần Đình Định (CH10)
- Trần Bạch Thu (ĐS17,
CT/BCH/QGHC Nam CA)



Nguyễn Hà (CH4) đang
giới thiệu sách

Ghi thêm: Đặc biệt mùa Tạ Ơn năm nay, Hội Nam
Cali tiếp nhận 2 đồng môn mới: một người đã từng
sống ở vùng giá tuyết Chicago 34 năm, nay đã chính
thức tái định cư tại Thành phố Garden Grove, Nam
CA; đó là anh Nguyễn Hà (CH4), là đồng môn đã
mang đến hội trường 50 quyển sách viết về Thơ
Hán Văn của Cụ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu tặng

cho đồng môn và thân hữu tại buổi họp mặt. Người
thứ hai là một đồng môn đã cư ngụ tại Nam CA rất
lâu, tên tuổi rất quen thuộc với người Việt ở vùng
Orange County, nhưng hôm nay mới biết là
CSV/QGHC Saigòn...Đó là Luật sư Trần Đình Định
(CH10, Ban Xã Hội). Bản Tin và Hội Nam Cali xin
chào mừng 2 bạn đã đến với Hội!

Tường trình: Tâm Đinh & Sáu N./Hình ảnh: Sáu N.

THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM:
1-CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU
Năm nay lễ tưởng niệm cố Tổng Thống
Nguyễn Văn Thiệu đã được tổ chức tại công viên
tượng đài chiến sĩ thuộc TP Westminster vào lúc
11g00 ngày TB 30 tháng 9 / 2017.

Đáp lời mời của Ban Tổ Chức, một số anh
trong Ban Đại diện Hội QGHC Nam Cali đã tham dự
và đã dâng một vòng hoa góp chung vào buổi lễ tuy
đơn giản nhưng uy nghi và trang trọng.
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2- CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

Vào ngày 11-11-2017, Đại diện Hội QGHC
Nam Cali cùng một số đồng môn đã tham dự lễ
tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ
54. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm tại công viên
tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, TP Westminster lúc 11

giờ, với đông đảo các Hội đoàn, cựu quân nhân QLVNCH tham dự. Cũng như các Hội đoàn khác, Hội
QGHC Nam Cali đã dâng một vòng hoa để tưởng nhớ
vị Tổng Thống đã bỏ mình vì lý tưởng quốc gia vào
54 năm trước tại thủ đô Sài gòn.

Tường trình và hình ảnh: Ban Biên Tập BT

TÂM TÌNH NHÂN MỘT BUỔI RA MẮT SÁCH
Thứ Bẩy 18-11-2017 một số bạn đồng môn
QGHC và tôi tham dự buổi ra mắt hai quyển sách về
Đạo Phật. Có 10 vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Sư
và trên dưới 200 người hiện diện. Con số như vậy là
đông. Lý do vì một mặt nhờ Trưởng Ban Tổ Chức
Huỳnh Tấn Lê QGHC Khóa 17 kêu gọi, mặt khác buổi
ra mắt sách là ở ngay tại Chùa Bát Nhã Thành Phố
Santa Ana đúng vào ngày Mùng Một tháng 10 Âm
Lịch nên không ít Phật tử đến lễ Chùa đã nhân thể
ghé qua Hội trường chứng kiến một buổi sinh hoạt
văn hóa Phật giáo. Riêng tôi tham dự vì tôi biết hai
tác giả là hai tay viết cừ khôi. Tác giả thứ nhất, Đào
Văn Bình, Cao học 2 QGHC, người được Hòa Thượng
Thích Nguyên Trí giới thiệu như một Phật tử Trí
thức đã từng cống hiến rất nhiều bài viết sâu sắc về
Phật pháp. Tác giả thứ hai, Nguyên Giác Phan Tấn
Hải là một cư sĩ Học giả và Hành giả.
Trong khi quyển "Thiền Tông Qua Bờ Kia"
của Phan Tấn Hải kén chọn độc giả phải khá về đạo
Phật, thì quyển "Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống và
Tâm Linh " của Đào Văn Bình dung dị, dễ hiểu, từ lối
diễn đạt ý tưởng cho đến cách hành văn.
Đào Văn Bình đi rộng vào Mái Chùa, vào Hồn
Dân Tộc, vào những đức tính cần thiết của Phật tử
nhất là về Tâm Linh. Anh tâm sự: " Đọc xong quyển
sách này, nếu quý vị cảm thấy trong lòng có một
chút thanh thản, tâm ý nhẹ nhàng, cởi mở, nhất là
những giây phút bình an... thì đó là phần thưởng vô

cùng quý giá cho tác giả". Tôi đã đọc và rất cảm
thông với bạn về cái ý này.
`Tâm tình tới đây tôi xin thú thực với các
bạn rằng đọc " Thiền Tông Qua Bờ Kia" tôi không
quán triệt được đa phần. Chưa hiểu hết chứ chưa
nói tới thực hành để mong đạt tới cứu cánh " Qua
Bờ Kia " tức là Bờ Giác Ngộ. Tuy thế, trong tác phẩm
cũng có những điều Phật dạy làm cho tâm tư của tôi
lắng đọng lại. Tôi đang ở tuổi tính từng năm. Đọc
câu diễn ý này sao mà lại không thấm thía, sao mà
lại không trầm tư:
"Bạn hãy lắng nghe dịu dàng từng hơi thở
của bạn, tuổi thọ chúng ta đang ngắn dần từng hơi
thở đó. Bạn hãy lắng nghe dịu dàng từng hơi thở
xem, hãy cảm nhận Vô Thường đang ngấm vào ngay
nơi hơi thở đó... ngay khi bạn Tu như thế, tức khắc
là An lạc".
Tiếp tục miên man với những suy tư còn
nặng trĩu trong lòng, tôi tưởng nhớ đến Thầy dạy
Đạo Phật cho tôi là Giáo Sư QGHC Lê Thái Ất. Thầy
đã nói với tôi rằng đạo Phật bao la, càng học càng
thấy mình còn nông cạn. Thầy khuyên tôi, anh Hùng
ạ, nếu buông hết những điều đã học, thì chỉ nhớ Bốn
chữ thôi, đó là Nhân Duyên Quả Báo. Nếu còn quên
nữa thì nhớ hai chữ thôi, là Nhân và Quả. Cái Lý này
là tuyệt đối, không một sát-na nào không tác động
đến cuộc sống của chúng ta.
Trong cuộc đời tôi, tôi nghĩ tôi luôn luôn tâm
niệm phải chăm làm những việc Thiện, phải chân
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thực, cảm thông và an hòa với gia đình, với bạn bè,
không bao giờ tìm cách Ăn Trên Ngồi Chốc ai, lúc
nào cũng giúp đỡ mọi người như lời hứa từ thời
niên thiếu Hướng Đạo Sinh của tôi. Tất cả đương
nhiên sẽ gây nên những hạt Nhân tốt lành. Tôi biết
các bạn thân của tôi, nếu tự nhìn vào bản thể của
chính mình, sẽ thấy cũng có những tâm niệm không
khác tôi bao nhiêu. Và chính vì thế mà chúng ta thân
nhau, thương mến nhau và khoan dung cho nhau.

Rời khỏi Hội Trường nơi Ra Mắt Sách lúc
4:30, bà xã và tôi đến Peek Family chia buồn với gia
đình bạn hiền Đỗ Xuân Trúc. Nhạc mẫu Trúc mất, 97
tuổi. Chắp tay viếng trước hương linh, tôi thấy
khuôn mặt Bác gái vô cùng thanh thản, an bình.
Chắc chắn Bác đã làm được rất nhiều Nhân Duyên
tốt lành trong cuộc sống vừa mới qua đi!

Trần Quý Hùng - viết trong ngày Thanksgiving 2017

THĂM BẠN ĐẶNG XUÂN SƠN Ở NURSING HOME
1- Ngày 18-9-2017, anh Tâm và tôi (Hùng Nguyễn)
có đến thăm anh Sơn Đặng ở rehab nhưng không
gặp vì anh phải gặp bác sĩ thường xuyên. Sau đó anh
không được bác sĩ cho về nhà, mà phải chuyển vào
nursing home hay gần như vậy. Khi anh đã yên vị
chúng tôi gồm Kế, Sỹ, Tâm và Hùng có đến thăm. Dĩ
nhiên cuộc sống trong đó rất buồn nản, nhưng
chúng tôi lại gặp một anh Sơn với nét mặt hồng hào,
cặp mắt rất tinh anh rạng rỡ yêu đời. Bệnh của Sơn
trong lúc này là đi đứng cà sịch cà sịch từng bước
ngắn. Sơn cho biết đang tập sơ sơ vài động tác đi
được…Khi chia tay ra về, anh Sơn có vẻ bịn rịn.
Chúng tôi (anh em Khoá ĐS12) hứa sẽ thông báo bài
bạn khác đến thăm anh trong một ngày gần
đây…(Trích trong Email của Hùng Nguyễn gửi bạn)

hôm sau được về nhà, anh nói với cô y tá anh không
thể về vì nhà anh ở trên lầu ba, lại không có thang
máy, chân này không đi lên xuống được. Thế là có
sự sắp xếp cho anh vào đây. Lương hưu trí của anh
dưới tiền già nên được trợ cấp thêm và bây giờ số
tiền đó trả cho Nursing Home, không đủ họ sẽ lo xin
Chính phủ; sau này có lợi tức khác thì phải trả lại
Chính Phủ.
Chúng tôi hỏi do đâu mà anh trẻ và khỏe ra
như thế này. Anh cười nói từ hồi anh ăn một thứ vô
cùng bổ dưỡng mà lại không tốn tiền, đó là không
khí. Anh thở thật sâu mỗi ngày trên một tiếng đồng
hồ, không bằng phổi, mà là bằng bụng, nên mới nói
đùa là ăn. Tôi chợt nhớ câu chuyện của Bác sĩ
Nguyễn Khắc Viện khi trước, từ lâu lắm rồi. Nguyên
sau khi hội chẩn, các Bác Sĩ, ở Paris, tuyên bố chỉ
còn 6 tháng. Ông về nhà, sống hơn 25 năm, khỏe và
còn viết được nhiều sách có giá trị. BS Viện cho biết
chỉ nhờ yếu tố chính là thở bằng bụng, và ông cũng
phát biểu rằng rất nhiều người sống mà không biết
thở sao cho đúng cách. Chúng tôi hỏi Sơn, ăn uống
ra sao. Anh nói lúc đầu gia đình đem thức ăn tới, sau
anh bảo chỉ đến chơi, không cần gì khác. Bà xã tôi
hỏi họ cho ăn thức ăn Mỹ hay Việt? Anh trả lời anh
không nêu sự lựa chọn nào với họ cả, đồ ăn Mỹ Mễ
Việt đều ngon tất, và ăn hết phần; “Chị biết tại sao
không, tất cả đều hơn bo bo ở trại tù Cộng Sản tôi
với anh Hùng ở nhiều. Thế thì còn kén cái gì nữa
chứ? “Bà xã tôi có vẻ lây cái hay cười của anh, nên
vừa cười vừa nói, “Bây giờ tôi mới để ý, hai tai của
anh Sơn có thành quách rất đẹp, anh sẽ sống lâu
lắm, coi chừng sau này người ở Nursing Home đi
đưa người không ở Nursing Home đấy”. Anh Sơn lại
cười “cám ơn chị, tôi đã đặt chỉ tiêu cho tôi, là sống
ít nhất một trăm tuổi trở lên”.
Tới đây tôi có thể kết luận được rằng, sức
khỏe Đặng Xuân Sơn khá hơn nhiều là nhờ thở bằng
bụng, ăn uống trong Nursing Home ngon và đủ,
thêm yếu tố nữa là anh trở nên lạc quan với cuộc
sống, với nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Đúng
thật là Thanksgiving!

2- Ngày 26-11-2017, sau khi dự bữa tiệc
Thanksgiving thật ngon, vui và ấm cúng của QGHC
vợ chồng tôi đến thăm bạn Đặng Xuân Sơn tại
Nursing Home Westminster Village. Cùng đi có anh
chị Nguyễn Viết Đức. Tôi không phải bạn cùng Khóa
QGHC 12 với Sơn, mà là bạn tù Cộng Sản 8 năm.
Cách đây hơn hai năm, tôi gặp Sơn nhân buổi học
Phật Pháp của Thầy Hằng Trường. Tôi thấy anh gầy
nhom, da mặt nhăn nheo, khi cười lại càng nhíu lại.
Tôi gợi chuyện về dinh dưỡng bàn với anh. Anh nói
không thấy ngon miệng. Khoảng một năm sau, nghe
phong thanh anh phải ngồi xe lăn. Tôi gọi thăm
không thấy trả lời nên cũng thôi. Tháng trước qua
tin tức của anh Nguyễn Văn Sáu, Sơn đang nằm
Nursing Home. Tôi có đem theo một lọ thịt chà bông
đặt riêng từ một người quen, hy vọng anh ăn thấy
ngon.
Khi tôi gõ cửa, chuẩn bị sẽ an ủi một anh bạn
hom hem. Song thật lạ, khác hẳn. Tôi xiết tay Sơn
thật chặt, nói: “Ái chà! Bạn hiền, đúng là cậu Cải Lão
Hoàn Đồng” Anh trẻ ra, da mặt căng, hồng hào, có da
có thịt chứ không như cách đây 2 năm. Anh Nguyễn
Viết Đức vốn luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của
bạn bè, đã cùng tôi hỏi Sơn nhiều điều. Nhưng
trước hết tôi hỏi cơ duyên nào Sơn vào đây. Anh nói
cách đây 7 tháng anh bị té phải vào Bệnh viện. Mấy
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Lái xe ra về tôi nói đùa với bà xã, “Ở Nursing
Home đâu đến nỗi nào em nhỉ! Sau này anh có vào ở
anh sẽ xin em giúp một chuyện, hỏi Lê Phước Ba

rượu chát nào ngon thì mua giùm, và mỗi chiều
mang cho anh một ly nhé! Với lại mang thêm một tô
tái chín gầu”.
Tường thuật: Trần Quý Hùng

Từ trái: Anh Sơn (San) ngồi giữa các bạn: Hùng, Nghĩa, Sỹ, Tâm, Để và Hiếu.
3- Trường hợp anh Đặng Xuân San: Kỳ diệu! Tuyệt
xứ phùng sinh!
Ngày 30-11-2017, nhóm ĐS12 tổ chức thăm
lại anh Đặng Xuân San lần thứ nhì, gồm có Để, Hiếu,
Nghĩa, Sỹ, Tâm, và Hùng. Đúng 3 giờ cả nhóm có mặt
tại phòng anh San số 269, mà anh Sỹ nói đùa: “it
takes two to tango” cho dễ nhớ số phòng. Vừa gặp
anh San tôi giật mình kinh ngạc vì sự tiến triển sức
khỏe vượt bực nơi anh, mặc dù tôi đã thăm anh lần
trước cách có 2 tháng ngoài và đã thấy một anh San
hồng hào yêu đời lúc đó.
Câu đầu tiên anh nói là: “Tôi đã đổi tên là
San chứ không còn Sơn như xưa nhé.” Anh nói câu
này mỗi lần chúng tôi thăm anh chứng tỏ anh còn
“care” về bản thân mình lắm. Tóc anh cắt ngắn và
được chăm sóc kỹ càng, mắt sáng tinh anh, mặt mũi
hồng hào và linh hoạt, nên trông anh giống như một
viên chức làm việc văn phòng, nếu anh mặc quần
tây và áo sơ mi tề chỉnh. Anh đang ngồi trước
computer và chúng tôi quây quần quanh anh chụp
bức hình kỷ niệm.
Dù đã biết phần nào sinh hoạt của anh tại
đây, tôi vẫn hỏi câu đầu gần giống lần trước: “Anh
vẫn ngâm Mây Sầu Mơ Trăng đấy chứ?” Như chạm
đúng chỗ ngứa, anh say sưa kể lại hành trình mà
anh đã thực sự nắm bắt được “chân dung nàng thơ”
của 62 năm trong tập thơ Mây Sầu Mơ Trăng với
những tình tiết mới ngày càng thăng hoa trong
chiều hướng văn chương nghệ thuật. Có lẽ vì vậy

nên trông anh lúc nào cũng như được chắp cánh và
sắp bay bổng
Tôi quan sát những sách vở anh đọc hàng
ngày để hiểu đời sống tinh thần của anh trong
nursing home. San khoe với tôi anh có và thường
dùng bản Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh (260
chữ) bằng tiếng Anh; San lý luận rằng người Ăng Lê
tiếp cận văn hóa Ấn Độ toàn diện nhất, sớm nhất,
nên bản dịch hẳn là sâu sắc hơn. Anh tụng vài chục
biến sáng và tối. Vài cuốn kinh Đại Thừa và sách của
thầy Thanh Từ vẫn còn đó. Đặc biệt tôi nhận diện ra
cuốn Phú Huỳnh Kim, thường được dùng trong giới
bói toán bốc phệ; riêng cuốn này là copy từ bản
roneo gốc, xuất xứ từ lớp học thời xa xưa ở Sài Gòn
do cụ Nam Hải Chân Nhân – chưởng môn chùa/môn
phái La Phù Sơn – truyền đạt. San cho biết vì tiếc
công bao chục năm học hỏi Tử Vi bốc phệ nên không
nỡ bỏ.
Về phần exercise hàng ngày anh San chú
trọng đến vấn đề tập thở. Cách thở của anh là khởi
động bắp thịt từ huyệt hội âm bơm khí lên đan điền,
trong khi đó hít không khí vào từ mũi, phình bụng
đưa khí xuống đan điền để 2 luồng khí gặp nhau tại
đây. Tôi thấy cách thở này không giống như thở
Nhâm Đốc hoặc Kỳ Kinh Bát Mạch mà tôi biết; tuy
nhiên, có rất nhiều phương pháp thở mà cụ thể là
anh San đã thực tập có kết quả tốt. Anh cũng đứng
lên đi cho tôi coi và chụp hình: Thật là một bất ngờ
thích thú, vì anh đi gần như bình thường và đó là
11

một tiến bộ vượt bực so với lần trước – chỉ trong
vòng 2 tháng – anh còn đi cà sịch cà sịch từng bước
chậm.
Thật là mừng cho anh Đặng Xuân San, một
người bạn đồng song tài hoa đa sầu đa cảm, một con
người can đảm, một kẻ chiến đấu can trường với
chính bản thân mình, đã vươn lên được sau khi ngã
xuống. Với những sự hỗ trợ và khích lệ do mệnh số

khiến anh được phấn chấn về tinh thần, với Phật
pháp mà anh thâm hiểu để nương tựa và với bản
tính kiên cường để vượt thắng, San đã chuyển hóa
được tình thế, biến hư thành thực. Quả đúng là
tuyệt xứ phùng sinh khi San đã biến nơi ở nursing
home - vốn là ngõ cụt của đời người - thành chốn
vacation mà anh San vui sống và thăng hoa.

Bài viết và hình ảnh: Hùng Q Nguyễn, ĐS12

DU NGOẠN SAN DIEGO
Thăm Chiến Hạm USS Midway
Nằm trong Chương trình Hội Ngộ Liên Khóa
QGHC 2017 tại Nam Cali, thủ đô tỵ nạn của người
Việt. Chương trình bao gồm ngày Tiền Hội Ngộ và
Hội Ngộ Chính thức, kể cả Hội Ngộ của Khóa 11
chúng tôi. Du Ngoạn SAN DIEGO được thực hiện vào

ngày 22 tháng 10 năm 2017, một ngày sau ngày Hội
Ngộ Liên Khóa. Mục đích chính tôi chọn Du ngoạn
San Diego là để đi viếng Chiến hạm USS Midway,
chiến hạm được biết là đã “cưu mang” hơn ba ngàn
đồng bào của chúng ta trên đường tìm Tự Do tháng
Tư 1975 và những năm tháng sau đó.

Nguyễn Văn Thành (trái) và Trần Ngọc Thiệu.

Cùng tham dự với chúng tôi từ miền Đông
Hoa Kỳ gồm có những anh chị Đặng Quốc Tuấn, anh
chị Lê Hữu Em, và anh chị Trương Đình Thăng
(DS10), Phạm Duy Sương (DS17) cùng phu nhân, và
tôi Nguyễn Văn Thành (ĐS11), độc thân tại chỗ.
Anh Trần Ngọc Thiệu, người bạn cùng khóa 11 ban
Kinh Tài (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Cựu Sinh
Viên QGHC Nam Cali và là thành viên trong Ban Tổ
chức Hội Ngộ) cũng độc thân như tôi nên chúng tôi
thường cùng đi bộ chung với nhau trong chuyến du

ngoạn nầy. Mấy thuở Đông và Tây được gặp lại nhau
như vậy nên chúng tôi có dịp hàn huyên cho thỏa
thích, ngồi ăn trưa chung và có cơ hội chụp chung
với nhau vài tấm hình kỷ niệm của chuyến đi đáng
nhớ nầy.
Trong những tháng trước ngày Cộng Sản
Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam, báo chí Mỹ tại địa
phương nơi tôi đang học (thành phố Bloomington,
Tiểu bang Indiana) đã đề cập đến việc đưa Đệ Thất
Hạm đội Mỹ (7th Fleet) đến biển Nam Hải để vớt
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người tỵ nạn (Operation Frequent Wind). Một kế
hoạch “nhân đạo” mà đa số chính trị gia lẫn người
Mỹ đều coi là “cần thiết” khi họ quyết định bỏ Nam
Việt Nam. Dĩ nhiên cũng có những chính trị gia, Nghị
sĩ khuynh tả Mỹ không muốn Chính phủ Mỹ chi tiêu
tiền để nhận vào Mỹ những người tỵ nạn Việt Nam,
công dân của một Quốc gia yêu chuộng hòa bình và
cũng là đồng minh lâu đời của Mỹ mà họ đã nghĩ sai
sẽ là gánh nặng cho họ và giành công việc làm của
công dân họ sau nầy.
Nắng đẹp của Nam Cali trong ngày và
chuyến xe buýt thuê để chở độ ba chục người đã
đưa chúng tôi đến địa điểm sau khoảng hai giờ chạy
không ngừng nghỉ. Đường có xa nhưng nhờ chương
trình văn nghệ bỏ túi cây nhà lá vườn không đờn
trống nhưng hào hứng và vui vẻ của người hướng
dẫn viên trẻ tuổi, vui tính và năng động nên thời
gian qua khá mau. Phạm Duy Sương của miền Đông
cũng hăng hái đóng góp. Điểm tâm trên xe là ổ bánh
mì “Lee Sandwich” và chai nước suối 500 mL quá đủ
để sau đó chúng tôi có thêm năng lực đi bộ lên “con
tàu định mệnh”, mục tiêu đầu tiên của chuyến du
ngoạn. Ổ bánh mì và chai nước suối của chuyến đi
cũng là dịp cho tôi có thêm kinh nghiệm và quen với
đi “xe đò HOÀNG” lần đầu tiên ngay ngày hôm sau,
lên San Jose (và Hayward) để thăm vài người bạn
lâu năm chưa gặp lại.
Chương trình du ngoạn của chuyến đi trong
ngày là viếng Bảo Tàng Viện USS Midway, kế là đi
thăm vịnh Cabrillo bằng du thuyền, ăn trưa (buffet)
và viếng hai làng của người Mễ (Mexican).
Bảo Tàng Viện USS Midway (The USS Midway
Museum).
Sau khoảng hơn hai giờ ngồi trên xe buýt,
chúng tôi nối bước nhau lên con tàu đã được
“retired” sau 47 năm tham dự các chiến dịch quân
sự lẫn nhân đạo. Trông vẫn oai hùng và ngạo nghễ
ngày nào, giờ đây chiến hạm USS Midway đã mang
tên của một trọng trách khác có tính cách văn hóa
giáo dục hơn: “The USS Midway Museum” (Bảo
Tàng Viện USS Midway).
Được xuất thân tại Newport News
Shipbuilding của Virginia, USS Midway là chiến hạm
phục vụ lâu đời nhất trong thế kỹ 20th, từ năm
1945 đến 1992. Có chiều dài 968 feet (295 m) và
chạy tốc độ 38 mph (61 km), USS Midway bắt đầu
được sử dụng vào năm 1945, một tuần lể sau khi
thế chiến thứ hai chấm dứt. Với thủy thủ đoàn gồm
4104 người kể cả cấp chỉ huy, USS Midway được
trang bị nhiều loại vũ khí kể cả đại bác 20 ly (mm).
Tham gia hoạt động trong các vùng biển bao gồm
Đại Tây Dương (Atlantic Ocean), biển Địa Trung Hải
(The Mediterrannean Sea), biển Ấn Độ Dương
(Indian Ocean) và Thái Bình Dương (Pacific Ocean,
7th Fleet), USS Midway tham dự chiến tranh Việt

Nam trong nhiều năm qua những hoạt động quân sự
và nhân đạo. Năm 1990, USS Midway được điều
động đến vùng Vịnh khi Irag xâm chiếm Kuwait
(Chiến dịch Operation Desert Storm). Được giải
nhiệm (decommissioned) từ tháng 4 năm 1992,
Chiến hạm USS Midway sau đó được tặng lại cho
San Diego Aircraft Carrier Museum và trở thành Bảo
Tàng Viện Midway (USS Midway Museum) kể từ
tháng 4 năm 2004.
Trên boong (deck) chiến Hạm USS Midway
nay là Bảo Tàng Viện USS Midway, chúng tôi có dịp
ngắm nhìn những chiếc trực thăng hay cessna và
quan sát bãi đáp đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm
của các hoa tiêu khi phải hạ cánh xuống bãi đáp trên
chiến hạm. Chiến hạm nhắc chúng tôi nhớ đến câu
chuyện người Thiếu Tá Không Lực Việt Nam Cộng
Hòa đã can đảm và may mắn gom mình và gia đình
gồm người vợ và năm con nhỏ dại trên chiếc Cessna
hai chỗ ngồi để đáp lên trên con tàu định mệnh nầy
trong giờ phút sau cùng của cuộc chiến, một cuộc
chiến mà nhiều giới nhiều người đã và đang cố tình
làm sai lệch đi trong mục đích nào đó. Chúng tôi
cũng không quên chuyện người Hạm Trưởng mang
tên Admiral Larry Chambers, người Thuyền Trưởng
có tấm lòng nhân ái, với sự trợ giúp của Air Boss
Vern Jumper, đã tận lực dọn trống chỗ trên boong
tàu (deck) để chiếc phi cơ cessna của người phi
công tỵ nạn Cộng sản có thể đáp xuống an toàn
trước giờ tuyệt vọng. Ông Chambers quả thật là
người can đảm, có trái tim vĩ đại và là người bạn
đồng minh tốt, đúng nghĩa của hai chữ “đồng minh”.
“A friend in need is a friend indeed” theo định nghĩa
của Tự Điển Anh, “The Cambridge English
Dictionary” lẫn Tự Điển Việt.
Từ Bảo Tàng Viện USS Midway ra, chúng tôi
tiếp tục di chuyển đến địa điểm để lên du thuyền
thăm Vịnh Cabrillo, mục tiêu thứ hai của chuyến du
ngoạn.
Du ngoạn Vịnh Cabrillo.
Chúng tôi ngồi nghỉ chân và chờ độ khoảng
30 phút thì du thuyền bắt đầu cho hành khách
xuống thuyền. Đi sau nên khi xuống tới chỗ thì ghế
hai bên đều có người. Còn một bàn bốn chỗ nhưng
chúng tôi chỉ có hai người nên nhường cho quý anh
chị nhóm bốn người đến sau. Chúng tôi ngồi bàn ở
giữa. Dù vậy chúng tôi vẫn có thể nhìn cảnh vật hai
bên bờ không mấy khó khăn. Thiệu và tôi tiếp tục
chuyện trò. Thú thật tôi không còn nhớ lúc đó tụi tôi
nói những gì. Đều là “retiree” cả rồi, khó tránh bị lão
hóa nhiều ít. Chuyện cũ thì nhớ vanh vách nhưng
chuyện vừa nói thì lại mau quên. Du thuyền chạy,
gió thổi từ hai phía làm chúng tôi thấy mát và dễ
chịu. Nếu có ghế nằm, chắc tôi có thể “fall asleep” dễ
dàng. Thời gian hạnh phúc thoải mái vẫn thường
qua mau. Du thuyền chạy độ hơn một giờ thì về đến
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bến. Nếu thời gian trên du thuyền có kéo dài thêm
chắc chúng tôi cũng không phản đối dù đã đến giờ
đi ăn sau đó. Trên đường đi trở lên bờ, một số anh
chị dừng lại để mua hình của họ đã được chụp lúc
nào đó khi xuống thuyền. Không biết để chuẩn bị
trước phần e ngại ban tổ chức phải chờ đợi nên
chúng tôi không dừng lại để mua hình kỷ niệm mà
tiếp tục đi thẳng lên bờ. Thiệu và tôi nói đùa “biết
đâu mai mốt chủ tàu thấy chả làm gì với những tấm
hình của chúng tôi nên liên lạc ban tổ chức để bán
sale cho mình cũng không chừng; vì nếu không thì
họ cũng chẳng biết làm gì ngoài cho vào thùng rác”.
Biết đâu, chuyện đời mà! Cái gì cũng có thể xảy ra
hết. Cứ hi vọng cho đời có điểm tựa mà vui sống.

Sau đó chúng tôi theo chương trình du
ngoạn thăm viếng hai làng Mễ để anh chị em HC có
dịp đi mua sắm, uống cà phê hay ăn kem (ice
cream), và cũng để anh chị em HC mình có dịp
“exercise” luôn.
Cám ơn Hội QGHC Nam Cali và ban tổ chức Hội Ngộ
2017 đã đứng ra tổ chức và tạo cơ hội cho anh chị
em Hành chánh chúng ta có cơ hội gặp nhau và
viếng Bảo Tàng Viện USS Midway trong chuyến Du
ngoạn San Diego vui và đáng nhớ nầy.
Virginia ngày 3 tháng 12 năm 2017

Nguyễn Văn Thành, ĐS11

Chánh Sự Vụ Sở HC-HV/QGHC năm1972-1974

DU NGOẠN SANTA BARBARA
Sau Hội ngộ Liên Khoá 2017, một số cựu
Sinh viên QGHC tham gia chuyến du ngoạn Santa
Barbara. Số tham dự khoảng 25 Cựu Sinh viên và
phối ngẫu.
Xe bus khỏi hành tại khách sạn Ramada sáng
ngày 22 tháng 10, 2017. Trong chuyến du ngoạn
nầy, có sự tham dự của anh chị Nguyễn Ngọc Liên và
một số anh chị khác tôi quen biết…Suốt đoạn đường
dài hơn 2 tiếng đồng hồ, xe bus dừng lại tại cảng
Van Nuys, chúng tôi xuống tàu nhỏ đi dạo quanh bãi
biển, xem các căn nhà đắt tiền. Sau đó, chúng tôi đi
viếng nhà thờ Ấn giáo, được xây dựng rất công phu;

rồi dừng lại ăn trưa tại nhà hàng hải sản để chờ xe
lửa để đến Santa Barbara. Nhưng sau đó phải dừng
lại vì xe lửa bị hư. Vì thế xe bus chở chúng tôi quay
lại khu Hollywood để viếng thăm Viện Bảo Tàng
Thiên Văn; dạo quanh đại lộ danh vọng Hollywood
về đêm thơ mộng; sau đó trở về Orange County quá
10 giờ đêm.
Chuyến du ngoạn Santa Barbara tuy ngắn
ngủi, nhưng cũng đem lại cảm giác thích thú, thân
tình giữa các cựu sinh viên QGHC, nhất là sau ngày
Hội ngộ Liên Khoá tại Nam California năm 2017.

Trương Văn Nghĩa, ĐS12

CHUYẾN DU THUYỀN NHÂN NGÀY HỘI NGỘ LIÊN KHÓA QGHC 2017

14

Vào những ngày cuối tháng Mười năm 2017,
tại miền Nam California đã có buổi Hội Ngộ của các
cựu Sinh Viên tốt nghiệp Học viện QGHC của Việt
Nam Cộng Hòa. Có thể nói đây là lần hội ngộ đầu
tiên tại California các công chức Việt Nam Cộng hoà
do học viện QGHC đào tạo ra.
Bên cạnh đêm Hội Ngộ này, Ban Tổ Chức
còn có thêm các buổi du ngoạn những vùng lân cận

bằng xe bus và một chuyến du thuyền năm ngày,
bốn đêm đến đảo Catalina, Ensenada thuộc Mễ Tây
Cơ. Chuyến du thuyền qui tụ được gần trăm thành
viên, gồm các cựu Sinh viên và thân hữu. Ngoài một
vài tham dự viên dùng phương tiện di chuyển riêng,
Ban Tổ Chức đã có chuyến xe đưa đón từ khách sạn
Ramada đến bến cảng Long Beach, nơi chiếc du
thuyền đang thả neo.

MC Trần Ngọc Thiệu (trái) giới thiệu Trưởng BTC/HNLK 2017 Trần Bạch Thu (phải) trao
plaque “Cám Ơn” cho anh Trưởng đoàn đi cruise Tạ Chương Thạnh.

Khoảng một giờ rưỡi trưa ngày 23 tháng
Mười, thủ tục check in hoàn tất, cả đoàn gặp nhau
tại phòng ăn buffé hàn huyên, tâm sự. Theo sự sắp
xếp của ban tổ chức, trong suốt chuyến du hành,
mọi người sẽ tùy ý tham gia các sinh hoạt của tàu
cũng như các sinh hoạt riêng mỗi khi lên đảo. Cả
đoàn sẽ chỉ gặp nhau khi dùng cơm chiều, cùng giờ

và cùng địa điểm. Ngày thứ ba của chuyến du hành
từ ba giờ đến bốn giờ rưỡi là giờ sinh hoạt chung
của đoàn tại Candle Light Ballroom.
Có thể nói cả đoàn đã có những giây phút
bên nhau thật vui, thoải mái với những hình ảnh kỷ
niệm thật đẹp về tình đồng môn, đồng khoá...

Chụp ảnh lưu niệm trên tàu.

Ghi nhanh: Tạ Ch. Thạnh (ĐS17)/Hình ảnh: Nguyễn Tr. Phát (CH4)
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HỘI NGỘ QUẦN VỢT LIÊN KHOÁ TẠI MILE SQUARE PARK

Đặc biệt và bổ túc cho sinh hoạt chính thức của Hội
Ngộ Liên Khóa QGHC tại Little SaiGòn, California,
nhất là các bạn ưa chuộng thể thao, là dịp không thể
không nhắc đến là: 3 buổi sáng kỷ niệm, thân
thương của họp mặt giao đấu quần vợt thân hữu tại
Mile Square Park, TP Fountain Valley từ thứ Sáu 19
đến Chủ Nhật 21 do nhóm tổ chức gồm các anh Trần
Ngọc Thiệu (K11) đương kiêm CT/HĐQT/QGHC
Nam California và 5 đồng môn: Trương An Ninh
(K14), Tài Đại An (K15), Phan Cao Tăng (K15), Đinh
Viết Cư (K15), và Phạm Phước Ngữ (K17) đóng góp
tài chánh và công sức thực hiện tốt đẹp cho các buổi
sinh hoạt đáng nhớ này.
Qua các nét mặt rạng rỡ, tiếng cười hân
hoan, thân thể tráng kiện của lớp tuổi, ít nhất gần 70
đến hơn 80, vẫn còn vui thú, trẻ trung chạy nhảy
tranh đua trên sân quần vợt đã đem lại hình ảnh
hăng hái, tràn sức sống thanh xuân, tinh thần thể
thao cùng với tinh thần đồng môn QGHC nồng ấm,
lịch sự, thân mến…

Này nhé: Đại Huynh trưởng Nguyễn Văn
Mãnh (K1, từ Minnesota về tham dự) và anh
Nguyễn Tâm (K8) cùng với QUATRO K11 (Trần
Ngọc Thiệu, Võ Thành Thật, Lê Hữu Phước, và
Nguyễn Hữu Thông)…lên lên…xuống xuống…mạnh
bạo, nhanh nhẹn như…trai tơ…với TRIO K15 (Tài
Đại An, Phan Cao Tăng, và Đinh Viết Cư) so tài cùng
Texas Double Team DUO (Nguyễn Kim Tùng, K13 và
Nguyễn Hữu Lượng K14, chơi tay trái) với đường
banh…hoa mỹ giao đấu với Trần Yêm Thông (K16)
và Phạm Phước Ngữ (K17) khôn ngoan, lắt
léo…Ngoài ra, còn thêm anh chị Trương An Ninh
(K14), Hoàng Trác Thành (K17) và các anh Nguyễn
Hữu Hồng (K11), và Võ Trung Hải (K11)…
Đúng là những hình ảnh thân thương vui kể gì của
những giờ phút hoan hỷ, dĩ vãng tuổi trẻ, phong độ
thể thao đầy kỷ niệm. Mong rằng: mỗi lần họp mặt
sau, mục thể thao QGHC đông vui, hấp dẫn, ngoạn
mục này sẽ còn được tiếp tục đến…2027.

Đinh Viết Cư (K15)

ĐS11: TINH THẦN HỘI NGỘ KHÓA 11
Nhờ phương tiện truyền thông qua internet,
nhớ đến những người bạn, một thời cùng chung một
khóa học, dưới mái trường Quốc Gia Hành Chánh
thân yêu. Sau đó, phân tán mỗi người một nhiệm sở,
kẻ miền hỏa tuyến xa xôi, kẻ lên cao nguyên, kẻ về
vùng biên giới, kẻ trôi dạt xuống tận mũi Cà Mau.
Qua biến cố 1975 lại bị đày ải lên tận Hoàng Liên
Sơn, Bắc Thái, Nam Hà, Thanh Hóa, hay vùng rừng
thiêng, nước độc, có bạn đã bị vùi thây trong trại tù
của cộng sản, có bạn lê tấm thân bệnh hoạn trở về
lại phải nằm xuống vì đói khổ. Rồi phải bỏ quê
hương ra đi, trôi dạt khắp năm châu. Nhưng dù
trong hoàn cảnh nào, anh chị em Khóa 11 cũng còn
nhớ, tìm đến nhau.
Đó là lý do Khóa Đốc sự 11 có ngày Hội
Ngộ tại Houston vào ngày 17 tháng 10 năm
2014 đầy ắp thân tình lần đầu sau 50 năm chia tay

tại mái trường Quốc Gia Hành Chánh thân yêu.
Anh Đỗ Thanh Quang, một người bạn chí tình của
Khóa 11, ở tận Austin cách xa 160 miles không kể
đường sá xa xôi và sức khỏe đang sút kém đã đến
trợ giúp việc tổ chức với chị Thu Thủy, anh Nguyễn
Thanh Phong và anh Nguyễn Phúc Tài. Không
những thế, cho rằng một ngày hội ngộ chưa đủ để
chia sẻ buồn vui sau thời gian dài xa cách, anh chị
Quang - Hằng đã tổ chức thêm một ngày họp mặt tại
tư thất của anh chị, tại Austin. Nhờ thế, anh chị em
Khóa 11 đã có dịp tay bắt, mặt mừng, chuyện trò, ca
hát, như những ngày của 50 năm về trước trong bầu
khí gia đình được dịp “mày, tau” mà không bị ràng
buộc qua nghi thức, qua tổ chức trịnh trọng của
buổi Hội Ngộ chính thức vào ngày hôm sau. Do đó,
đã phát xuất tinh thần Ngày Tiền Hội Ngộ cho dịp kế
tiếp tại Orlando vào ngày 14 tháng 10 năm 2016 do
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anh Cửu, Giao và Đạt tổ chức và năm nay tại Nam
California do anh Thiệu, Hùng và Thọ tổ chức.
Và Khóa 11 theo truyền thống đã tổ chức tại
Houston, ngày đầu tiên là Tiền Hội ngộ, vào ngày
Thứ Năm 19 tháng 10-2017 tại Club House của
Summer Set Mobile Home trên đường Westminster
góc Magnolia, Thành Phố Garden Grove. chỉ gồm
anh chị em Khóa 11 và gia đình để được riêng tư

chia sẻ tâm tình. Nhờ thế, anh chị em được gọi nhau
bằng nickname của hơn 50 năm trước, khi còn ngồi
trên ghế Học viện: T. Hầm hầm bà bà, C. Tồ, T. Râu,
P. Đói, H. Thuốc, T. Binh ngơ, P. Bấn, T. Già v.v... qua
những chuyện tình bây giờ mới kể, chuyện xì lốp xe
Solex, dấu nón của phái nữ bây giờ mới tiết lộ ..v..v..
và hát cho nhau nghe suốt 8 tiếng đồng hồ từ 11 giờ
trưa đến 7 giờ tối.

Tiền Hội Ngộ tại Austin, Texas ngày 16 tháng 10 năm 2014
Và ngày hôm sau, Thứ Sáu 20/10 là ngày Hội Ngộ
chính thức của riêng Khóa 11 tại Nhà Hàng
Diamond Seafood Restaurant, 8058 Lampson, góc
Lampson và Beach, từ 6 giờ chiều đến 10 giờ 30
đêm với gần 60 anh chị em và phối ngẫu tham dự. Vì
là ngày Hội ngộ chính thức, nên chương trình đầy
đủ với lễ nghi chào cờ, đồng hát quốc ca và tưởng
niệm như tại Houston và Orlando. Đặc biệt nghi
thức tưởng niệm rất trang trọng, anh Nguyễn Văn
Thành, và chị Thu Thủy đại diện Khóa dâng ngọn
nến lớn tưởng niệm Thầy Cô, tiếng chuông rung liên
hồi hòa đồng tiếng nhạc âm u. Kế tiếp, 28 ngọn nến
khác lần lượt thắp lên tưởng niệm các anh chị em đã

sớm lìa trần thế, được nhắc lại từng trường hợp,
như hy sinh vì tổ quốc khi đảm nhận Phó Quận, chết
trên đường thi hành công vụ, chết ngay trong trại tù
của cộng sản, bỏ mình nơi biển cả trên đường vượt
biên, hoặc bệnh hoạn do đói khổ sau những ngày
trở về từ trại tù cộng sản. Tiếng chuông rung liên
hồi hòa tiếng nhạc tưởng niệm làm anh chị em
tưởng như hồn Thầy Cô, anh chị em đã ra đi trước
đang phảng phất hiện về. Đến Thứ Bảy 21 tháng 102017 anh chị em lại được tham dự Hội Ngộ Liên
Khóa tại Rose Center, Thành Phố Westminster từ 3
giờ chiều đến 10 giờ đêm để gặp hơn 450 quý anh
chị em các Khóa khác từ Khóa 1 cho đến Khóa 22

Hội Ngộ
Khóa 11
ngày 20
tháng 10
năm 2017
tại Nam
California
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Nhận xét qua các kỳ Hội ngộ, anh chị em còn nhớ
tìm đến nhau tại thời điểm này thật là quý báu, những
người bạn một thời cùng chung một khóa học hoặc cùng
dưới một mái trường Quốc Gia Hành Chánh thân yêu, sau
hơn 40, 50 hay vài chục năm hơn nữa kể từ ngày ra trường,
phân tán mỗi người một nhiệm sở, kẻ miền hỏa tuyến xa
xôi, kẻ lên cao nguyên, kẻ về vùng biên giới, kẻ trôi giạt
xuống tận mũi Cà Mau. Qua biến cố 1975, lại bị đày ải lên
tận Hoàng Liên Sơn, Bắc Thái, Nam Hà, Thanh Hóa hay vùng
rừng thiêng, nước độc, có bạn đã bị vùi thây trong trại tù
cộng sản, có bạn lê tấm thân bệnh hoạn trở về, lại phải nằm
xuống vì đói khổ. Rồi phải bỏ quê hương ra đi, trôi dạt khắp
năm châu như đã nêu trên. Nhưng dù hoàn cảnh nào cũng
còn nhớ tìm đến nhau, tình cảm thiêng liêng này được thể
hiện qua các lần Hội Ngộ này. Vì vậy, các cuộc Hội Ngộ thật
là cần thiết cho tất cả chúng ta vậy. Do đó, tất cả anh chị em
hẹn sẽ lại gặp nhau tại Úc Châu vào năm sau.

NGUYỄN VĂN THỌ (Khóa 11)

ĐS12: 1- HỌP MẶT KỶ NIỆM NĂM MƯƠI NĂM RA TRƯỜNG QGHC

Từ trái -Hàng trước: NQ.Hùng, NQ.Trường và vợ, Đ.Kim Qui, NV.Bích Diễm, chị Bách, chị Ban, chị Rạng,chị Kế,
chị Thu, chị Tân, chị Nghĩa -Hàng sau: ĐB.Tâm , NX.Thúy, Dorohiem, NX.Kế, phu quân chị Qui, TM.Rạng, NH.Sỹ,
HT.Bách, Phùng Minh Tiến (CSV thân hữu), NB.Trí, TV. Nghĩa, NT.Hiếu, NV.Ban, NĐ.Thu , NH.Tân

Vào ngày 20 tháng 10-2017, trong khi cựu
sinh viên Quốc Gia Hành Chánh các Khoá tổ chức
những buổi Tiền Hội ngộ tưng bừng náo nhiệt tại
Little Sài gòn, Khoá ĐS12 đã có một buổi chiều Họp
mặt kỷ niệm 50 năm ra trường tại một nhà hàng ở
Garden Grove, đơn giản khiêm tốn. Tuy nhiên cũng
đã có gần 30 người tham dự, thật thân mật ấm cúng
tại King Harbor Seafood Restaurant. Anh chị em từ
các nơi xa về tham dự, như anh chị Trương Minh
Rạng (Florida); anh Nguyễn Bá Trí (Minnesotta);
chị Đinh Kim Qui và phu quân; anh chị Hồ Thanh
Bách (San Jose); anh chị Nguyễn Quốc Trường
(Fresno). Các bạn ở vùng Little Saigon và phụ cận,
như chị Ngô Vũ Bích Diễm; anh chị Nguyễn Văn Ban,

anh chị Ngô Đình Thu, anh chị Nguyễn Xuân Kế, anh
chị Trương Văn Nghĩa, anh chị Nguyễn Hoàng Tân;
các anh Nguyễn Huy Sỹ, Nguyễn Tấn Hiếu, Nguyễn
Xuân Thúy, Nguyễn Quý Hùng, Dorohiem và Đinh Bá
Tâm. Đặc biệt, anh Phùng Minh Tiến Cao học 6, vì có
cảm tình đặc biệt với đồng môn Khoá 12, nên đã đến
tham dự buổi Hội ngộ này.
Buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm ra trường
hôm 20-10-2017, được anh em đánh giá là thành
công. Chị Bích Diễm đã chọn nhà hàng, chọn món ăn
– mà anh chị em tham dự đều tỏ ra hài lòng. Đặc
biệt, mỗi bàn đều có bình hoa và trên sân khấu nhà
hàng, chiếc bánh kỷ niệm buổi hội ngộ được bày
sẵn.
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Tuy vui mừng trong buổi hội ngộ đặc biệt
hôm nay, mọi người cũng không quên những anh
chị em đồng khoá đã vĩnh viễn ra đi (mà theo trí
nhớ của anh em, có khoảng 18 người). Họ đã bỏ
mình trong khi thi hành công vụ trước năm 1975;
bỏ mình trên đường tìm tự do sau 1975, hoặc qua
đời vì bệnh tật (trong nước cũng như đã định cư
nước ngoài) ...Ngoài ra, có bạn đang bị bệnh nằm tại
gia, hoặc trong nursing home, trong đó có anh Đặng
Xuân Sơn mà anh em đã đến thăm vào ngày 18-9
vừa qua. Địa chỉ của Nursing home Westminster
Vìllage – Seniors Living: 13881 Dawnson St, Room

#269, Garden Grove, California 92843. (Góc đường
Westminster và Brookhurst.
Trong gần 3 tiếng đồng hồ họp mặt, anh chị
em đã hàn huyên tâm sự về những kỷ niệm thời còn
là sinh viên; thăm hỏi sức khoẻ nhau; thăm hỏi tin
tức những anh chị em vắng mặt ngày hôm nay… Một
số anh em ngụ tại địa phương Little Saigòn còn dự
định tổ chức đi thăm anh Đặng Xuân Sơn một lần
nữa, vào một ngày thuận tiện sắp đến. Buổi họp
mặt kéo dài mãi đến gần 9 giờ tối, khi nhà hàng sắp
đóng cửa, mới chia tay ra về trong niềm hân hoan
gặp gỡ bạn đồng môn, đồng khoá…

Tường thuật: Tâm Đinh – Hình ảnh: Hùng Nguyễn

ĐS12: 2- HỌP MẶT ĐÓN TIẾP BẠN ĐỒNG KHÓA LÊ ĐÌNH THĂNG

(Từ trái) Hàng trước: LĐ Thăng & ái nữ, ĐBTâm, NXKế, NHTân – Sau: NQHùng, NHSỹ và TVNghĩa.
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Được tin bạn Lê Đình Thăng từ Minnesota
đã đến Little Sài gòn, thủ phủ Người Việt tỵ nạn tại
Nam California, lúc 11 giờ trưa ngày 16-9-2017, anh
em đồng khoá ĐS12 tụ họp tại nhà hàng Diamond
Seafood Palace, Garden Grove đón tiếp anh Thăng.
Được biết anh Thăng từ Minnesota đến California
thăm con gái đã lập gia đình tại đây. Buổi họp mặt,
ngoài anh Thăng và ái nữ, còn có các anh: Nguyễn
Quí Hùng, Nguyễn Huy Sĩ, Trương Văn Nghĩa,
Nguyễn Hoàng Tân, Nguyễn Xuân Kế, Đinh Bá Tâm.
Sau khi hàn huyên tâm sự, anh em gợi ý tổ
chức buổi hội ngộ kỷ niệm 50 năm ra trường QGHC

Sàigòn. Sau khi bàn thảo, mọi người đồng ý sẽ tổ
chức vào ngày Tiền Hội Ngộ QGHC Liên Khoá, ngày
20 tháng10 sắp tới. Sau đó, một số anh em đi thăm
đồng môn Đặng Xuân Sơn do anh Nguyễn Huy Sỹ
dẫn đường vì anh Sỹ biết rõ địa chỉ và đường đến
Nursing Home, nơi anh Sơn đang nằm tại đây.
Buổi họp mặt đón tiếp anh Thăng, tuy chỉ có
một số ít anh em tham dự, nhưng rất vui vẻ và đầm
ấm tình bè bạn đồng môn.

Ghi nhanh: Tâm Đinh
Hình ảnh: Hùng Nguyễn

ĐỐC SỰ 13: 1- TIỀN HỘI NGỘ PHỐI HỢP ĐS13, THAM SỰ và CAO HỌC
Theo lịch trình hội ngộ liên khóa
tháng10/2017 tại Westminster, California; Khóa 13
Đốc Sự đã phối hợp tổ chức tiền hội ngộ Đốc Sự
-

khóa 13, Tham Sự, và Cao Học; chiều Thứ Sáu,
20/10/2017 tại China Feast Restaurant, Stanton,
California từ 5:00 chiều tới 10 giờ đêm.

Lễ chào quốc kỳ Việt- Mỹ tại Tiền Hội Ngộ Phối Hợp ĐS 13- TS- CH: 10/20/2017

Số anh chị cựu sinh viên, dâu rể hành chánh,
và thân hữu đã đạt 3 con số chưa kể camera man,

one man band, và đồng môn ban Tham Sự tình
nguyện quay video miễn phí. Đó là đồng môn Lê
Mười. BTC rất cảm ơn anh Lê Mười đã yểm trợ
chúng ta. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn hai
bạn one man band và camera man.
Trong số CSV tham dự, chúng tôi ghi nhận
có anh Trần Văn Phan, đương kim chủ tịch Hội
CSV/QGHC Liên Bang Úc và chị Đăng Lan, phu nhân
của anh Phan. Tưởng cũng cần ghi nhận, Hội
CSV/QGHC/Úc châu đã nhận lời tổ chức hội ngộ liên
khóa tại Úc Châu năm 2018. Theo lời anh Phan, anh
David Ngô/Ban Tham Sự/TTK Hội và chị Đăng Lan
sẽ là ba ngự lâm quân pháo thủ HNLK/Úc Châu
2018. Ngoài ra còn có anh Ngô Đình Hoa/K.13, hiện
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là chủ tịch Hội CSV/QGHC Florida, và anh Vũ Dương
Cữ/K13, chủ tịch Hội CSV/QGHC Texas. Bên cạnh đó
BTC còn ghi nhận có sự hiện diện của anh Nguyễn
Đắc Điều, cựu chủ tịch Tổng Hội, Hội CSV/QGHC
toàn thế giới và chị Nguyễn Đắc Điều; Tiếp đến là
anh Thái Văn Khị, cựu chủ tịch Hội CSV/QGHC
Florida và chị Thái Văn Khị. Đồng môn Thái Văn Khị
cũng vừa về hưu chức vụ Giảng sư Đại Học tại
Florida. Chưa hết, chúng ta còn ghi nhận thêm anh
Nguyễn Minh Triết, cựu chủ tịch Hội CSV/QGHC

Texas và chị Triết. Các anh Triết, Hoa đã nhận lời
mời của BTC phát biểu tại tiền HN.
Riêng CSV khóa 13 Đốc Sự và dâu rể hành
chánh cũng như thân hữu đã lên tới trên 45.
Cuối cùng nhưng rất kỳ thú với chương trình văn
nghệ đêm tiền hội ngộ thật phong phú, đa dạng qua
các tiết mục lôi cuốn khán thính giả, được dẫn dắt
bởi hai MC duyên dáng, và sinh động của khóa 13;
Đặng Mạnh Hùng và Lê Đức Thuận.

ĐỐC SỰ 13: 2- KHÓA 13 ĐỐC SỰ và HẬU TIỀN HỘI NGỘ

Dư âm ngày tiền hội ngộ vẫn còn. Sáng ngày
Thứ Bảy, 10/21/2017- từ 10 giờ sáng đến 01 giờ
trưa - Tại nhà hàng Gà Bistro trên đường
Brookhurst, Garden Grove; anh chị CSV/k.13 và dâu
rể hành chánh đã có cuộc gặp gỡ riêng tư của khóa

để tiếp tục câu chuyên còn dang dở ngày hôm trước
của ngày tiền hội ngộ. Đó là chưa kể những tụ họp
nho nhỏ tại tư gia anh chị Trác Giêng, tư gia anh chị
Đặng Mạnh Hùng, và tại các quán cóc đây đó ở
Westminster, Garden Grove, Fountain Valley.

Dâu Hành Chánh & CSV/Nguyễn Thị Giêng
(Chị Tuyết Nhung bận tập dợt cho tiết mục trình diễn tại HNLK nên không có trong hình)

Xin lỗi quý anh chị đồng môn và thân hữu,
người viết chỉ có thể thuật lại tóm tắt như trên vì
Bản Tin Hội chỉ cho phép mỗi bài tuờng thuật phải
giới hạn 1 trang và hai tấm hình. Tuy nhiên tôi buộc
lòng phải vi phạm với lý do: Bài viết này không
những cho k.13 mà bao gồm cả anh chị em Tham Sự
& Cao Học. BTC chúng tôi xin qúy vị giáo sư, huynh
trưởng, anh chị em đồng môn và thân hữu thông

cảm sơ suất ngoài ý muốn; đồng thời, xin ghi nhận
tất cả ân tình đã dành cho chúng tôi. Đa tạ.
Kính chúc qúy giáo sư, đồng môn và thân
hữu luôn an khang trường thọ và hẹn gặp nhau tại
HNLK/Úc Châu 2018.

Cao Xuân Thức - Viết ngày 10 tháng 11 năm2017.
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ĐS14: HỌP MẶT TIỀN HỘI NGỘ KHOÁ ĐS14 TẠI ANAHEIM
Những ngày trước và sau ĐHLK/QGHC, các
anh chị ĐS14 đã họp mặt cùng nhau qua tiệm cà phê
sáng, nhà hàng ăn trưa, ăn chiều, hoặc cùng rủ nhau
đi thăm viếng nhà bạn. Tuy nhân số tham
dự ĐHLK chỉ 10 người, nhưng có một vài điểm nổi
bật không thể không nhắc đến, liên quan đến thiện
chí tham gia của một vài anh chị khoá ĐS14.

Phải kể trước hết là anh chị Nguyễn Hữu
Lượng đến từ Spring, Texas và anh chị Diệp Văn
Cẩm đến từ Boca Raton, Florida. Cả hai gia đình mà
2 tháng trước đây đều đã trải qua nhiều lo lắng,
phấn đấu để sinh tồn qua 2 trận bão Harvey ở Texas
và Irma ở Florida.

Họp mặt ăn chiều tại nhà hàng Buffet ở Anaheim, 20/10/2017.

(Từ trái) Đứng: NĐ.Tín, BĐ.Danh, TA.Ninh, HV.Lợi, chị CM.Tâm.
Ngồi: DV.Cẩm, TĐ.Vinh, NH.Lượng, PT.Anh, NH.Hùng, HV.Quế

Riêng anh Nguyễn Hữu Lượng, mặc dù đang
mang hai chứng bịnh ung thư, nhưng vẫn can đảm
không lùi bước trước bạo bịnh, đã không ngại
đường xa, lái xe từ Texas qua Nam California để
tham dự họp mặt, và đã lái xe đưa các bạn từ
Westminster đi Simi Valley thăm nhà anh chị
Nguyễn Văn Ảnh. Ngoài ra, Lượng còn lai rai tham
gia đấu Tennis với các đồng môn khác trong thời
gian về Cali dự Đại Hội.

Sau đó phải nhắc đến anh chị Trương An
Ninh với tinh thần tham gia cao độ, mặc dù chị Ninh
đã mất dần trí nhớ từ hơn một năm nay. Vì các con
không ở gần cha mẹ nên anh Ninh phải luôn sát
cánh bên chị để săn sóc hằng ngày từ mọi chuyện
lớn nhỏ. Tuy tuổi già ai cũng có sự vất vả, và không
ai thóat khỏi duyên phận, nhưng hình ảnh Ninh
chăm sóc chị trong buổi hội ngộ, theo tôi thấy, là nét
đẹp ẩn chứa đầy tình nghĩa...
Nguyễn Đức Tín

ĐS15: HỌP MẶT KHOÁ ĐS15 SAU NỬA THẾ KỶ VÀO TRƯỜNG
Kính thưa quí anh chị CSV/QGHC,
Thân ái cùng các bạn khóa 15/ĐS,
"Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ" lời
thơ của Thầy Tuệ Sĩ gợi nhớ chúng ta cái "tuổi vàng"
và "cung trời hội cũ". Khung trời cũ đã xa, chỉ còn là
hoài niệm và tiếc nuối, thôi thúc chúng ta tìm về
quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Trong
tinh thần đó trong bốn năm gần đây, tập thể

CSV/QGHC đã liên tục tổ chức các cuộc họp mặt liên
khóa tại Hoa Kỳ: Texas 2014, Florida 2016 và năm
nay 2017 tại Nam California để chúng ta có dịp gặp
gỡ, nhắc chuyện xưa và nói chuyện bây giờ. Riêng
khóa 15/ĐS trùng hợp với thời điểm 50 năm vào
trường, chúng tôi lại có thêm cơ hội gần gũi để tâm
sự với nhau nhiều hơn. Ai cũng háo hức trông đợi vì
ngày vui qua mau mà thời gian thì không còn dài.
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Hàng trên (đứng, cùng với banner): Nguyễn Quang Thoại, Quách Đại Thành, Thái Anh Tuấn,
Hàng đứng (dưới): Lê Thành Nghiêm, Nguyễn Hữu Sinh, Trần Ngọc, Nguyễn Văn Hòa, Chị Võ Hân,
Lâm Thị Xuân, Đỗ Đình Lâm, Huỳnh Minh, Lê Đức Thạc, Tài Đại An, Phan Cao Tăng, Đỗ Hữu Đồng,
Võ Đại Sinh, Nguyễn Duy Chính, Chị Nguyễn Thắng Hiền, Lê Thị Hòa, Nguyễn Đức Khoát và Đinh Viết Cư

Khi vừa đến CA trưa ngày thứ năm 19 tháng
10/2017, ngay buổi chiều chúng tôi đã tranh thủ
có buổi sơ ngộ đầu tiên tại nhà hàng Thành Mỹ quy
tụ gần 40 người. Đã lâu rồi không gặp nên quấn quít
bên nhau, tay bắt mặt mừng. Chúng tôi thân ái gặp
lại bạn Nguyễn Hữu Mỡ nay là Hòa Thượng Thích
Thiện Quảng đã cách xa 47 năm từ khi ra trường.
Nhiệt liệt đón mừng một người bạn không quản
ngại xa xôi, anh chi Võ Đại Sinh từ Úc châu về tham
dự. Đặc biêt có một thân hữu khóa 14/ĐS là anh chị
Trương An Ninh cũng đến hòa chung niềm vui. Một
điều thật đáng trân trọng, với sự hiện diện của hai
chị là hiền thê của hai bạn Nguyễn Thắng Hiền và Võ

Hân đã quá vãng, thể hiện tình thân ái gắn bó của
lớp chúng tôi.
"Tình đêm liên hoan" đầy những tiếng nói
thân thương, những tiếng cười rộn rã ... Chúng tôi
thành thật cám ơn vợ chồng bạn Đinh Viết Cư đã
không ngại công khó và thời giờ quí báu, thay mặt
chúng tôi ở xa, lo liệu chu đáo bữa tiệc nhỏ này.
Chiều ngày hôm sau, thứ sáu 20 tháng 11 là
cuộc họp mặt chính thức do Ban liên lạc của khóa
15/ĐS tổ chức tại nhà hàng Hương Đồng Cỏ Nội.
Ngoài những bạn có mặt ngày hôm qua, có thêm
nhiều bạn tại CA và các nơi khác về tham dự.

Lê Thị Hòa, Lâm Thị Xuân (2 Hoa Khôi k15), ĐVCư, chị Cúc (Mrs. Hiền)
Thầy Thích Thiện Quảng (thế danh Nguyễn Hữu Mỡ) và Võ Đại Sinh (từ Australia).
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Chúng tôi vui mừng gặp lại chị Lê Thị Hòa từ
San Jose. Bạn Thái Anh Tuấn từ Nebraska, và đặc
biệt chị Lâm Thị Xuân từ North Carolina sau gần 47
năm mới tái ngộ. Chúng tôi nhìn nhau, nói với
nhau mà chừng như chưa có chuyện hợp tan vì
trong tâm thức vẫn vang vọng thời gian còn chung
học...
Cũng không quên nhắc đến hai bạn Nguyễn Ngọc Du
và Trương Vinh Quang dù đã mua vé máy bay
nhưng rất tiếc giờ chót không đến được.
Trải tâm sự của hơn nửa thế kỷ cho nhau
trong một vài giờ là không thỏa nên chúng tôi lại
hẹn ngày mai tại cuộc họp mặt chính thức của liên
khóa.
Chúng tôi thành thật cám ơn Ban liên lạc khóa
15/ĐS, cụ thể là anh chị Ngô Đình Hòe, các bạn
Nguyễn Văn Hòa và Tài Đại An đã bỏ nhiều công sức
tổ chức cuộc gặp gỡ đông vui này.
Thật ra, trước các ngày họp mặt chính thức,
chúng tôi và các thân hữu cũng đã tụ tập vui chơi lai
rai tại văn phòng làm việc của bạn Đinh Viết Cư rồi
kéo nhau ra sân tennis, có sự tham dự của đại
huynh trưởng Nguyễn Văn Mãnh ĐS khóa1, dù đã
ngoài 80 nhưng sẵn sàng thách đấu cùng các lão đệ...
Bắt đầu xế chiều ngày thứ bảy 21 tháng
11/2017 là cuộc hội ngộ chính thức của tất cả các
ban các khóa tại sảnh đường Rose Center gần tượng

đài chiến sĩ Việt Mỹ. California có lợi thế là các
CSV/QGHC định cư đông đảo nên nhân sự tổ chức
dồi dào góp phần thành công cho đại hội qui tụ trên
400 người. Thủ tục khai mạc long trọng. Chương
trình văn nghệ đa dạng do các CSV và ca sĩ chuyên
nghiệp trình bày. MC thật duyên dáng, linh hoạt.
Thức ăn ngon miệng...
Trong cuộc gặp gỡ đông đảo này, chúng tôi
đã tái ngộ bạn bè nhiều năm xa cách như chị Cao Thị
Liên, anh Nguyễn Văn Bửu khóa 16/ĐS. Riêng anh
chị Lê Văn Mười là Trưởng ty Thuế Vụ cùng phục vụ
tại Tỉnh Phước Long với chúng tôi cho tới ngày mất
Tỉnh mùng 6 tháng giêng năm 1975. Cũng rất tiếc,
chúng tôi không gặp được anh Lê Ngọc Diệp ĐS
khóa 9, nguyên Phó quận trưởng Bù Đốp (Bố ĐứcPhước Long). Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của anh "
Phước long không phải là đất dở ", anh dẫn chứng
Ông Nguyễn Bá Lương cũng từ Bù Đốp sau này trở
thành Dân biểu Chủ tịch Hạ Nghị Viện VNCH hai
nhiệm kỳ liền. Cá nhân anh Diệp cũng rất thành
công sau khi rời Phước Long, tốt nghiệp Cao học HC
và được bổ nhiệm làm Quận trưởng Quận 4 một
thời gian dài.
Cuộc vui tưởng chừng như bất tận rồi cũng
đến lúc phải chia tay. Trong niềm luyến tiếc chúng
tôi lại hy vọng sang năm 2018 chúng ta lại gặp nhau
để tiếp tục những điều chưa kịp nói hết...

Lê Thành Nghiêm (ĐS15)

ĐS16: THAM DỰ HỘI NGỘ LIÊN KHÓA 2017
Khóa Đốc Sự 16 tham dự Hội Ngộ Liên Khóa QGHC 2017 tại Nam Cali qua hai giai đọan: Tiền Hội Ngộ Đốc Sự
16 (HNĐS16) ngày 20-10-2017 và Hội Ngộ Liên Khóa (HNLK) ngày 21-10-2017.
I – Lược thuật Ngày Tiền Hội Ngộ Đốc Sự 16

Hình HNĐS16 do anh Trần Đức Tạo chụp chung các anh chị về tham dự
Tiền Hội Ngộ ĐS16 tại vườn sau nhà anh chị Ninh-Bé ở Temple City, Los Angeles.
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Buổi Tiền Hội Ngộ ĐS16 diễn ra cả ngày Thứ
Sáu 20-10-2017 tại tư thất của anh chị Ninh-Bé ở
thành phố Temple City, Los Angeles suốt từ 9:30
sáng đến 7:30 tối với hơn 40 anh chị đồng môn,
người phối ngẫu và một thân hữu tham dự. Ngòai
các anh chị ở Nam Cali, còn có một số các anh chị từ
Bắc Cali xuống, và các anh chị từ các tiểu bang khác
và Việt Nam sang tham dự. Điểm đặc biệt là có sự
góp mặt của các anh chị ở xa dù đau yếu nhưng cũng
cố gắng về tham dự như anh La Quốc Chánh mới mổ

tim, anh Đèo Văn Trấn phải chống gậy, và anh Trần
Thanh Nhàn ngồi xe lăn. Chương trình HNĐS16 gồm
các tiết mục: chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm,
lời chào mừng của Trưởng BTC và vị đại diện khóa
ĐS16; phần chia sẻ tâm tình, ăn trưa; phần văn nghệ
với chủ đề “Hát Cho Nhau Nghe”; rút sổ xố có
thưởng và cuối cùng là phần cắt bánh HNĐS162017. Buổi Hội Ngộ diễn ra trong tình đồng môn
thân thương, chia sẻ tâm tình và hát cho nhau nghe.

II – ĐS16 tham dự buổi Hội Ngộ Liên Khóa 2017

Hình chụp phái đoàn nữ ĐS16 đến tham dự HNLK-2017 tại Rose Center ngày 21-10-2017. BS Vưu Nam Trân (phu quân
của chị Bạch Lan) ngồi xe lăn bao quanh là các người đẹp, từ trái sang phải là chị Hoa (chị Viễn), chị Trịnh Ngọc Chung,
chị Việt Ngữ (chị Hùng Phan), chị Bửu-Liên, chị Ninh-Bé, chị Ngọc Sương (chị Trần Ngọc Minh), chị Mai Hương, chị Cao
Thị Liên, chị Dung (chị Nguyễn Công Lượng), chị Bạch Lan, chị Kiều Tiên, và chị Lộc-Hưng.

Nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tổ
Chức Hội Ngộ Liên Khóa QGHC 2017, khóa ĐS16
chúng tôi có 33 người đến tham dự HNLK được tổ
chức tại hội trường Rose Center thuộc thành phố
Westminster, Orange County, California ngày 2110-2017. Trong chương trình văn nghệ với chủ đề
“Quê Hương và Nỗi Nhớ”, khóa ĐS16 chúng tôi đóng
góp vào 2 tiết mục:
1. Vũ họat cảnh “I Will Follow You” do 20 cô
con gái và con dâu QGHC mặc trang phục áo dòng
đen của các sơ Công Giáo trình diễn rất sống động
dưới sự đạo diễn của chị Bạch Lan. Lớp ĐS16 có 4

cô con gái và con dâu đóng góp vào tiết mục này là
các chị Mai Hương, Đào Minh Hà, Trịnh Tuyết Hưng
và Bạch Lan. Màn trình diễn này được mọi người vỗ
tay tán thưởng nồng nhiệt và chụp hình lia lịa.
2. Màn hợp ca “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về”
của Nguyệt Ánh, do các chị Việt Ngữ, Mai Hương và
Đào Minh Hà ra công tập luyện từ nhiều tháng trước
nhưng buồn thay không trình diễn vì tiết mục này bị
xếp vào cuối của chương trình văn nghệ, lúc đa số
đồng môn đã ra về, nên Ban Tam Ca Nữ này mất
hứng thú và xin với BTC cho khỏi trình diễn.

Bài viết: Vũ Ngọc Lộc – ĐS16
Nguồn ảnh: do chị Bạch Lan cung cấp
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ĐS17: ĐÊM HỌP MẶT ĐỐC SỰ 17 – HV/ QGHC VIÊT NAM CỘNG HÒA

Tiền hội ngộ của hội ngộ Liên Khóa
HV/QGHC tháng mười năm 2017 cũng là cuộc Họp
Mặt kỷ niệm 45 năm tốt nghiệp của khóa Đốc Sự 17.
Ngày vui đã qua, nay với tâm tư của người tổ chức,
tôi xin ghi lại một vài sự kiện là những kỷ niệm khó
quên của đêm đoàn tụ này.
1- Đêm của mọi người: Từ hai Giảng đường
lớn A và B của HV/QGHC gần nữa thế kỷ trước,
chúng tôi, trên 200 sinh viên trẻ trung, năng động,
nhiều ước vọng và lý tưởng ngày ấy, còn bây giờ:
“xem dung nhan ấy có còn như xưa”, nên chương
trình đã dành cho tất cả CSV có mặt ba phút để tâm
sự, để nhìn lại về mình và bạn bè. Thật tuyệt vời, dù
thời gian dài miên man nhưng ngày nay bạn bè vẫn
lịch lãm, khúc chiết, vui nhộn. Các bạn đã đọc thơ
của mình, kể chuyện cuộc đời bể dâu của mình,
những kỷ niệm với bạn bè xưa...cũng có bạn chỉ
dùng chiêu thức vô ngôn lại thể hiện sự từ tốn tình
cảm của mình. Bạn Nguyễn Ngọc Quang (Canada)
đã thực hiện rất tốt vai trò M C. Cũng xin nhắc lại dạ
tiệc này là do bạn bè miền Nam California, chủ nhà,
khoản đãi bạn bè mình từ Việt Nam, Úc, Canada, từ
các tiểu bang của Hoa Kỳ về tham dự. Xin cảm ơn
các anh chị đã nhiệt tình đóng góp vật chất cho đêm
Họp mặt này.
2- Văn nghệ: Dù chỉ có cây nhà lá vườn của
Khóa nhưng được thăng hoa tận cùng nhờ người
phụ trách văn nghệ, bạn Huỳnh Nhân Hậu, anh với
cây đàn Guitar điện và người cháu ruột Micheal
Hoàng đệm keyboard đã chuyển buổi văn nghệ
thành đêm nhạc thính phòng cổ điển, với sự đóng
góp của các anh chị: Huỳnh Nhân Hậu, Lâm Xuân
Thu, Nguyễn Ngọc Diệp và phu nhân, Cung Trọng
Thanh, Hoàng Thị Như Nguyệt, Đoàn Văn Thành,
Nguyễn Hữu Quý... Nhìn anh Hậu hát tặng bạn bè và
các chị đã là góa phụ của các Sinh viên ĐS 17 đã
khuất với bài “ Anh còn nợ em” mới thấy hết sự đam

mê ca nhạc của anh thế nào, may mà anh chỉ đam
mê ca hát...
3- Ra mắt sách: Đây là sự kiện độc nhất trong
Hội Ngộ Liên Khóa lần này, đã tạo nhiều ấn tượng
tốt đẹp. Hơn hai mươi năm trước, đặc san “Đốc Sự
17 Quê Người” số 1 và 2 do Cựu Sinh Viên thực hiện
ra mắt trong hai năm 1994 và 1995. Rồi hơn mười
hai năm sau, bạn Cung Trọng Thanh, một người bạn
sống ở Virginia, đã vận động thân hữu ĐS 17 với ý
tưởng “do những thôi thúc tình cảm nhằm góp tay
tô đậm thêm nét diệu kỳ của tình đồng môn...”, đã
hình thành được ba đặc san rất có giá trị đó là:
Khung Trời Kỷ Niệm (2009), Chút Tình Để Nhớ
(2012) và năm nay là Nhìn Lại (2017) rất súc tích
chứa đựng bao tâm tư sau 45 năm của Cựu Sinh
Viên ĐS 17. Thật cảm động và thán phục khi người
bạn hiền lành này, mười năm qua đã tận lực vận
động bạn bè để hình thành ba đặc san này. Thanh là
một trong những sinh viên học giỏi nhất của khóa
17. Với chỉ mười lăm phút dành cho sự kiện, Thanh,
với sự khúc chiết, lưu loát, cô đọng cố hữu đã giới
thiệu đặc san, trình bày về những diễn tiến hình
thành của nó, bạn bè ngồi bên dưới lắng nghe từng
lời của bạn mình. Thanh mang từ xa về sáu mươi
tập đặc san nặng tình, nặng nghĩa và cũng nặng ký,
được bọc trong những phong bì có in hình logo
trang nhã để tặng bạn bè, tấm lòng của Thanh với
bạn bè xưa không hề giảm bớt sau hơn bốn mươi
năm đổi dời.
4- Một người bạn khác dù đã rời xa đất nước
lâu nhất và chưa bao giờ trở về khi còn chế độ tham
tàn hiện tại, cũng đã thể hiện tấm lòng hết sức trân
quý, đó là bạn Nguyễn Văn Huy. Bạn “tả xông hữu
đột” lo cho bạn bè, dù chỉ mới nối lại mối dây thâm
tình những năm sau này. Bạn đã tình nguyện đón
mấy phái đoàn bạn bè từ xa về dù không còn nhớ
mặt những người này, tự bỏ tiền túi ra để mua vé
26

máy bay cho các bạn ở xa (thiếu khả năng tài chánh)
về dự đại hội, mua các tặng vật- nhân danh Khóa, để
tặng cho các bạn hiện ở trong nước về dự họp mặt,
cũng như cho người đại diện của Khóa ở Việt Nam.
Bạn là “nhà văn” của Khóa, viết rất nhanh với nội

dung rất lương hảo, mạch lạc với một trí nhớ tuyệt
vời. Hai bài tường thuật chi tiết, viết ngay sau đó
cho hai sự kiện Họp Mặt ĐS 17 và Hội Ngộ Liên
Khóa nói lên tính chất văn chương và tấm lòng của
bạn đối với Học Viện xưa và những người bạn cũ.

Rồi mọi chuyện sẽ qua đi, chỉ còn lại những con
người được nhớ mãi. Đêm Họp Mặt đã kết thúc lúc
11 PM. Người ra về sau cùng là tôi, sau khi clean up

sàn nhà của Hội Trường thuê, để trả lại cho Việt Báo
vào ngày mai. Trời miền Nam Cali se lạnh và đã quá
nửa đêm.

California, 11-18-2017/Ngô Xuân Vũ (ĐS17)

ĐS18: TIỀN HỘI NGỘ KHOÁ ĐỐC SỰ 18
Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2017, gần 30
CSV / ĐS 18 và gia đình từ nhiều Tiểu Bang trên đất
nước Hoa Kỳ, gặp nhau tại nhà hàng Golden Sea
Seafood thuộc Khu Little Saigon để chuẩn bị cho

ngày Hội Ngộ Liên Khóa Quốc Gia Hành Chánh sẽ
diễn ra tại Rose Center thuộc thành phố
Westminster vào ngày 21 tháng 10 năm 2017.
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Buổi Tiền Hội Ngộ thật vui và cảm động,
nhắc lại từ những ngày mới bước chân vào Học Viện
QGHC và thời gian sau ngày tốt nghiệp phục vụ tại
các Cơ Quan Chánh Quyền Việt Nam Cộng Hòa; giai
đoạn tù đày trong các trại tập trung cải tạo; những
tháng năm đầu tiên định cư tại Hoa Kỳ. Các Anh Chị

ĐS18 cũng thành lập một quỹ tương trợ cho Bạn Bè
còn ở lại Việt Nam cần sự giúp đỡ.
Các Con Gái và Con Dâu ĐS 18 cùng với các
Chị thuộc các Khóa khác, đóng góp vào một tiết mục
đặc biệt trong ngày Hội Ngộ Liên Khóa "I will follow
you", là tiết mục được mọi người yêu thích trong
ngày Hội Ngộ.
Ngô Ngọc Vĩnh, ĐS18

ĐS 19: GẶP LẠI CÁC BẠN CŨ

Từ trái: Chị Huỳnh Ngọc Mai (bà xã Huỳnh Vĩnh Lộc), Hồ thị Hồng Hoa, Trần Ngọc Mai (bà Xã Huỳnh Huy Minh)
Huynh Huy Minh, Vũ Hà Nam, Nguyễn Khanh (bà xã Vũ Hà Nam) Nguyễn Tấn Hữu (đội kết),
Huỳnh Vĩnh Lộc, Huỳnh Hữu Trung, Ngô Khánh Ngọc (bà xã Huỳnh Hữu Trung và Vũ thị Liên

Chiều 20 tháng10, 2017 còn sót lại vài vệt
nắng của mùa Thu, một số anh chị em khóa ĐS19 đã
hẹn gặp lại nhau tại quán Hỷ cạnh quán chay Hoa
Nguyên (chay mặn đề huề) để hàn huyên trong buổi

gọi là tiền HNLK. Đã hơn 42 năm trải qua biết bao
thương hải tang điền, có những bạn mới gặp lại
nhau như Vũ Hà Nam (mặc dù cư ngụ ở Nam CA), và
vợ chồng Huỳnh Vĩnh Lộc đến từ Dallas, Texas.
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Từ trái: Nguyễn tấn Hữu (đội kết), Huỳnh Vĩnh Lộc, Huỳnh Hữu Trung, Ngô Khánh Ngọc (bà xã H.H. Trung),
Vũ Thị Liên, Nguyễn Khanh (bà xã Vũ Hà Nam), Huỳnh Ngọc Mai (áo đỏ, bà xã Huỳnh Vĩnh Lộc),
Hồ Thị Hồng Hoa, Trần Ngọc Mai (bà xã Huỳnh Huy Minh), Huỳnh Huy Minh và Vũ Ha Nam.

Sau phần ăn tối, theo đề nghị của chị Khanh
(bà xã V.H. Nam) anh em lại chạy tới Cali Restaurant
để giải khát và ăn chè, câu chuyện về trường cũ, lúc
ra trường phục vụ mặc dù không bao lâu lại tiếp tục.
Anh chị em đều tiếc nuối là khóa 19 không có đủ
thời gian để "thi thố" khả năng phục vụ quốc gia dân

tộc, cho đến bây giờ vẫn còn ân hận là "nợ nước
chưa xong đầu đã bạc".
Câu chuyện còn dài nhưng đêm đã khuya, bà xã V.H
Nam nhiệt tình đề nghị về nhà tiếp tục, nhưng anh
chị em hẹn gặp lại ngày mai tại HNLK và dịp khác.

Ghi nhanh: Nguyễn Tấn Hữu
Photos: Huỳnh Hữu Trung

Khuya bạn lên đường, ai tiễn đưa?
Quê nhà xa lắm, thương mùa cũ
Sân trường nhớ mãi những chiều mưa
Miệng cười hiu hắt, ánh sao thưa
“Mây viễn phương” rồi lại bay đi
Ngày vui quá vội, sớm chia ly
Tương phùng hội ngộ còn vương vấn
Rượu tiễn, nhìn nhau biết nói gì

“Hợp và tan” rồi cũng thế thôi
Người về phương đó nhớ khôn ngôi
Tôi quay mặt lại sương trùm lấp
Nhưng ở đâu, rồi cũng quê người

Bạn bè thuở trước nay còn mấy?
Tuổi đời chồng chất nặng đôi vai
Gặp nhau đất khách sầu như núi
Ngày sau mây trắng có còn bay?

Thôi nhé, chia xa lòng chẳng xa
Sẽ còn nhớ mãi buổi hôm nay
Hẹn một ngày vui, bừng hoa nở
Ta về nối lại một vòng tay
Phùng Minh Tiến (CH6)
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HỘI CSV QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA (VNIAAA)
8051 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-9996
Email: hoiqghcnamcali@gmail.com - FEIN: 46-2800548 - CAID: C3544990

THƯ MỜI
THAM DỰ TIỆC TÂN XUÂN MẬU TUẤT 2018
Kính thưa:

Quý Huynh Trưởng,
Quý anh Cựu Chủ Tịch,
Quý anh chị đồng môn các Ban các Khoá,

Theo thông lệ hàng năm, mỗi dịp tết âm lịch, Hội CSV/QGHC Nam Cali vẫn tổ chức một buổi
họp mặt tân niên với mục đích để chúng ta gặp mặt nhau hàn huyên tâm sự, trao đổi với nhau về
những đổi thay trong cuộc sống.
Trong tinh thần đó, Hội CSV/QGHC Nam Cali trân trọng kính mời quý Huynh Trưởng, quý
anh cựu Chủ Tịch cùng toàn thể các anh chị đồng môn và gia đình vui lòng dành thì giờ đến tham dự
tiệc Tân Xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức tại:
Địa điểm:

Nhà hàng Diamond Seafood Palace (*)
8058 Lampson Ave., Garden Grove CA 92841
Điện thoại: (714) 891-5347

Thời gian:

Từ 11 giờ sáng ngày Thứ Bảy 3 tháng 3 năm 2018

Rất mong quý vị quan tâm và chuẩn bị sẵn sàng để tham dự buổi họp mặt nói trên càng đông càng
quý. Nhân dịp này, Hội cũng hân hạnh thân mời quý anh chị đồng môn từ xa hay từ Tiểu bang khác
có dịp về thăm Orange County vào dịp này xin cùng tới tham dự cho đông vui.
Sự hiện diện đông đảo của quý anh chị và gia đình là niềm hân hạnh cho Ban Tổ Chức và cũng
là sự khích lệ cho Hội CSV/QGHC Nam Cali.
Trân trọng kính mời,
Little Sàigòn, ngày 31 tháng 12 năm 2017
TM Ban Đại Diện Hội CSV/QGHC Nam Cali

Trần Bạch Thu, CT/BCH

_______________________________________________________________________________
Ghi chú: (*) Xin đóng góp $30.00/người cho chi phi buổi tiệc. Xin thông báo cho Ban Tổ Chức biết nếu quý vị
chọn phần ăn chay. Có phụ diễn văn nghệ giúp vui.
Liên lạc Ban Tổ Chức: - Trần Bạch Thu: (562) 528-6274
- Trần Ngọc Thiệu: (714) 943-2445
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tranbachthu@yahoo.com
hanoi54.75@gmail.com

BÁO CÁO TÀI CHÁNH (*)

I - Tài chánh THU/CHI cho HNLK 2017: (**)
- Tổng số Thu:
- Tổng số Chi:
Bội chi:

II - Tài chánh Hội:
▪
▪
▪

$47,630.00
-$51,327.00
$3,697.00

Tồn quỹ ngày Jul/31/2017 (từ Bản Tin số 19 mang sang)
Tổng số THU (từ Aug/1/2017 đến Nov /30/2017)
Tổng số CHI (từ Aug/1/2017 đến Nov/30/2017)
TỒN QUỸ (tính đến ngày Nov/30/2017): (A) + (B) – (C) = $1,623.56
Tồn Quỹ trong Ngân Hàng (tính đến Nov/30/2017):

$7,140.58 (A)
$45,450.00 (B)
$50,967.02 (C)

$2,763.56

(Checking: $2713.48; Saving: $50.08)
Sai biệt $1,140.00 là số CHI đã ghi vào sổ sách nhưng chưa thanh toán.
(B) Phần THU ($45,450.00): Gồm các phần THU như sau:
- Thu HNLK:
$43,610.00 (1)
- Thu Niên liễm & Ủng hộ cho Hội Nam CA:
$400.00 (2)
- Thu Niên liễm & Ủng hộ ngày Tạ Ơn 2917:
$1,440.00 (3)
Tổng số Thu: $45,450.00
(1):
- Tổng số Thu HNLK 2017:
$47,630.00 (**)
- Tạm ứng của mạnh thường quân (dấu tên) cho Quỹ Hội mượn:
$2,000.00
Cộng (tiền có trong quỹ): $49,630.00
- Số Thu HNLK đã báo cáo trong Bản Tin số 19 (trang 10):
-$6,020.00
- Số Thu HNLK báo cáo trong BT kỳ này (số 20):
$43,610.00
(2):
Khương Phục Hưng, ĐS14: $50 (UH); Hồ Văn Diệp, ĐS08: $50 (NL); Hoàng Trọng Nghĩa, ĐS07: $50 (NL); Trần
Đức Ái, ĐS07: $50 (NL); Phạm Văn Tuyền, ĐS09: $50 (NL); Trương Văn Nghĩa, ĐS12: $50 (NL); Cao Xuân Thức,
ĐS13: $100 (NL, UH).
(3):
Ngô X Vũ, ĐS17: $50 (Ủng hộ); Nguyễn N Liên, ĐS8: $80 (NL, UH); Trần N Tôn, ĐS2: $90 (NL, UH); Nguyễn Q
Hùng , ĐS12: $80 (NL, UH); Trần Đ Định, CH10: $100 (NL, UH); Nguyễn T Xương, ĐS5: $40 (NL); Tạ C Thạnh,
ĐS17: $50 ( NL, UH); Đỗ Văn Tr. Bảo, ĐS8: $60 (NL, UH); Cao MTâm, ĐS14: $30 (UH); Đinh B Tâm, ĐS12: $20
(UH); Trương A Ninh, ĐS14: $30 (UH); Trần Đ Vinh, ĐS14: $40 (NL); Trần Q Phúc , ĐS17B: $40 (NL); Nguyễn
Hà, CH4: $50 (NL, UH); Lê D Đàm, ĐS8: $40 (NL); Nguyễn C Lượng, ĐS16: $40 (NL); Vũ N Lộc, ĐS16: $40 (NL);
Phan Hạ Tùng, ĐS11: $70 (NL, UH); Nguyễn H Sinh, ĐS15: $40 (NL); Bùi Đ Lứt, ĐS10: $40 (NL); Thái T Phục,
ĐS10/CH2: $20 (UH); Nguyễn V Hoà, ĐS15: $300 (NL, UH); Nguyễn Đ Tín, ĐS14: $50 (NL, UH); Nguyễn Đ Luận,
ĐS12: $40 (NL).
(C) Phần CHI ($50,967.02): Gồm các phần CHI như sau:
- Chi HNLK:
$49,327.00 (a)
- Chi Hội Nam CA:
$1640.02 (b)
Tổng số Chi:
$50,967.02
(a):
- Tổng số Chi HNLK 2017:
$51,327.00 (**)
- Số Chi HNLK đã báo cáo trong Bản Tin số 19 (trang 10): -$2,000.00
(Đặt cọc nhà hàng $1000 + 2 Tours du lịch $1000)
_____________
- Số Chi HNLK báo cáo trong BT kỳ này (số 20):
$49,327.00
(bao gồm tiền ứng trước chưa trả cho
anh TC Thạnh $1100, và NV Sáu $40)

(b):
- Yểm trợ bảo lụt Texas & Florida ($700), Mạng lưới Nhân quyền VN ($200): $900.00
- Chi phí cho Bản Tin (stamps, labels, toner máy in…):
$248.00
- Chi phí Ngân hàng ($3.82), chi phí mua Money Order ($1.20):
$5.02
- Đăng báo phân ưu & vòng hoa ($300), chi phí điều hành ($187):
$487.00_
Cộng: $1,640.02

(*) Chi tiết về các khoản THU, CHI và TỒN QUỸ được ghi đầy đủ trong sổ sách của Hội để làm tài liệu tham khảo khi cần.
(**) Chi tiết THU, CHI về HNLK 2017, xin xem trong Phụ Trang Bản Tin số 20 đính kèm (online only!).
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PHÂN ƯU
Vô cùng xúc động nhận được các tin buồn sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đồng môn NGUYỄN ÂN TRUNG (ĐS9) đã từ trần tại Việt Nam. Hưởng thọ 76 tuổi.
Đồng môn PHẠM VĂN MINH (ĐS1), Pháp danh Minh Trí, đã từ trần ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Garden
Grove, Nam California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 95 tuổi.
Đồng môn TRẦN HỮU TRIẾT (ĐS13) đã từ trần ngày 16 tháng 11 năm 2017 tại Virginia, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 75
tuổi.
Đồng môn TIÊU NGỌC NINH (ĐS6) đã từ trần ngày 6 tháng 12 năm 2017 tại Oxnard, California, Hoa Kỳ. Hưởng
thọ 80 tuổi.
Đồng môn PHẠM VĂN VÂN (TS5) đã từ trần ngày 22 tháng 12 năm 2017 tại Sàigòn, Việt Nam. Hưởng thọ 70
tuổi.
Thân Mẫu đồng môn Nguyễn Ngọc Hàm (ĐS19) là Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ LỘC, đã từ trần ngày 01 tháng 10
năm 2017 tại Việt Nam. Hưởng thọ 96 tuổi.
Hiền thê đồng môn Thái Anh Tuấn (ĐS15) là Bà ĐÀO THỊ NGUYỆT, đã từ trần ngày 8 tháng 10 năm 2017 tại
Denver, Colorado – Hoa Kỳ. Hưởng thọ 66 tuổi.
Nhạc Mẫu đồng môn Nguyễn Văn Hòa (ĐS15) là Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN CAO ĐỀN, Nhũ danh HOÀNG THỊ
XUYẾN, Pháp danh Diệu Hạnh, đã từ trần ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Westminster, Nam California. Hưởng
thọ 101 tuổi.
Nhạc Mẫu đồng môn Đỗ Xuân Trúc (ĐS10/CH3) là Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN HÀ, Nhũ danh PHẠM THỊ TRANG
EM, Pháp danh Diệu Nhã, đã từ trần ngày 12 tháng 11 năm 2017 tại Garden Grove, California, USA. Hưởng thọ
97 tuổi.
Hiền tỷ đồng môn Nguyễn Như Liên (TS2) là Bà NGUYỄN THỊ TỴ, đã từ trần ngày 4 tháng 12 năm 2017 tại Nam
Định – Việt Nam. Hưởng thọ 90 tuổi.
Thân Phụ đồng môn Nguyễn Như Thủy (ĐS19) là Ông NGUYỄN NHƯ CHỬ, đã từ trần ngày 07 tháng 12 năm
2017 tại Sarasota, Florida. Hưởng thọ 86 tuổi.
Nhạc Phụ đồng môn Nguyễn Kim Tùng (ĐS13) là Cụ Ông PHẠM HỮU KHƯƠNG, Pháp Danh Trí Hải, đã từ trần
ngày 17 tháng 12 năm 2017 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 91 tuổi.

Xin Thành kính chia buồn cùng các tang quyến.
ĐỒNG MÔN & HỘI CSV QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
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PHỤ TRANG Số 20 – Phát hành tháng 12/2017

Báo Cáo Chi Tiết về THU/CHI HNLK 2017
SỐ THU:
- Tổng số THU (xin xem danh sách bên dưới, trang 34):
- Số THU bảo trợ từ các mạnh thường quân:
Trung tâm Y tế Michael Đào
$1,000.00
VP Bác sĩ Bùi Xuân Dương
$1,000.00
Một đồng môn (dấu tên)
$500.00
Một đồng môn (dấu tên)
$95.00
Cao Toàn (ĐS1, HCMĐ)
$500.00
Trần Ngọc Thiệu (ĐS11)
$50.00
Khóa ĐS17( ủng hộ đi cruise)
$220.00
Huỳnh Văn Phước (ĐS17)
$50.00
Luật sư Nguyễn Khiết (ĐS18)
$500.00
Nha sĩ Nguyễn N. Thủy (ĐS19)
$1,000.00
Trác Quan Trường (TS2)
$100.00
Nguyễn Văn Sáu (TS4)
$50.00
(i) Khương Phục Hưng (ĐS14, San José)
$50.00
Tổng số THU:
SỐ CHI:
(ii) Nhà hàng:
$25,750.00
Du lịch San Diego & Santa Barbara:
$8,225.00
Quà tặng:
$5,812.00
(iii) Chuyển chở (2 xe Bus):
$2,050.00
Văn nghệ, trang trí sân khấu, âm thanh:
$8,395.00
Thực hiện DVD:
$625.00
Hoa truy điệu:
$300.00
Security:
$100.00
(iv) Linh tinh (Labels, quảng cáo Radio):
$70.00
Tổng số CHI:
BỘI CHI:

$42,565.00

$5,065.00
$47,630.00

-$51,327.00
-$3,697.00

Ban Tổ Chức HNLK 2017 và Hội CSV/QGHC Nam Cali xin chân thành tri ân các Mạnh Thường Quân đã giúp
một phần chi phí cho kỳ Họp Mặt Liên Khóa năm nay được thành công tốt đep.
Ghi chú:
(i) Số tiền ủng hộ ($50) của đồng môn Khương Phục Hưng dành cho Hội Nam CA đã được ghi vào phần THU của
Quỹ Nam CA.
(ii) 45 bàn giá $550/bàn. Hai bàn ăn chay giá $500/bàn. Tiền thực phẩm dành cho mỗi bàn được nhà hàng cho
biết chỉ tính giá $280.00/bàn. Số sai biệt $270/bàn là phí tổn nhà hàng phải trả cho City về việc thuê mướn hội
trường, bàn ghế, sắp xếp chỗ ngồi, nhân viên phục vụ thức ăn (chi phí này phải trả thêm tiền phụ trội vì làm việc
ngày thứ Bảy), v.v...
(iii) Bao gồm $1,100.00 chưa trả cho anh Tạ Chương Thạnh (ứng trước để thuê xe bus).
(iv) Bao gồm $40.00 chưa trả cho anh Nguyễn Văn Sáu (ứng trước để mua Labels).
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DANH SÁCH THU HNLK 2017
Tên
Bạch Công An (+PN)
Bùi Quý Chữ (+PN)
Bùi Tấn Luận
Bùi Tấn Luận (+PN)
Bửu Uyển (+PN)
Cai Hoàng Chi (+PN)
Cao Thị Liên
Cao Toàn
Cao Toàn
Cao Toàn
Cao Viết Lợi
Cao Xuân Thức
Cát Ngọc Giao (+PN)
Chế Minh Châu (+PN)
Chu Tất Tiến
Chu Vũ Lộc
Cung Trọng Thanh + PN
Đàm Xuân Ánh
Đặng Hữu Hiếu + PN
Đặng Mạnh Hùng
Đặng Quốc Tuấn
Đặng Quốc Tuấn (+PN)
Đặng Thị Lang
Đặng Thị Lang (+2 TH)
Đặng Xuân Hùng
Đào Đức Khiêm
Đào Minh Hà
DĐỗ Xuân Trúc
Đèo Chính Mung (+PN)
Đèo Chính Mung (+PN)
Diệp Cẩm
Diệp Thanh Sang
Diệp Thanh Sang
Đinh Bá Tâm
Đinh Kim Qui
Đinh Kim Quy (+PN)
Đinh Tự Cường
Đinh Tự Cường + PN
Đinh Viết Cư
Đỗ Cẩm Vân
Đỗ Đình Lâm
Đỗ Duy Chí
Đỗ Hữu Đồng

Khóa
ĐS09
ĐS05
ĐS17
ĐS17
ĐS11
ĐS18
ĐS16
ĐS01
ĐS01
ĐS01
ĐS08
ĐS13
ĐS11
ĐS17
ĐS21
ĐS07/CH01
ĐS17
ĐS13
Th. Hữu
ĐS13
ĐS10/CH02
ĐS10/CH02
ĐS17
ĐS17
ĐS17
ĐS21
ĐS16
ĐS10/CH03
ĐS17
ĐS17
ĐS14
ĐS17
ĐS17
ĐS12
ĐS12
ĐS12
CH08
CH08
ĐS15
ĐS17
ĐS15
ĐS10/CH02
ĐS15

Check No.
239
Cash
1057
Cash
1500
Cash
1045
6965
6988
6994
1734
4485
7268
Cash
110
361
3215
3389
1277
736
1075
1078
1538
Cash
380
5248
1045
2522
161
Cash
2402
1429
1432
1601
2197
347
700
701
Cash
669
2176
5158
Cash
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Amount
$150.00
$150.00
$50.00
$100.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00
$50.00
$50.00
$100.00
$200.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
$150.00
$100.00
$250.00
$170.00
$100.00
$150.00
$50.00
$100.00
$200.00
$100.00
$50.00
$100.00
$100.00
$50.00
$150.00
$310.00
$150.00
$100.00
$150.00
$150.00
$50.00

Đỗ Hữu Đồng
Đỗ Hữu Long
Đỗ Quang Tỏa
Đỗ Quang Tỏa (+PN)
Đỗ Thái Hùng
Đỗ Thị Cẩm Vân
Đỗ Văn Thất (CAN)
Đoàn Dũng
Đoàn Văn Thành
Dương Hồng Việt
Dương Văn Dung
Hà Thế Ruyệt
Hồ Thanh Bách (+PN)
Hồ Thị Hồng Hoa
Hồ Văn Diệp
Hồ Xuân Giu
Hoa Thế Nhân
Hoa Thế Nhân (+PN)
Hoàng Ngọc Uyển
Hoàng Thị Như Nguyệt (+ con gái)

Hoàng Trọng Nghĩa
Huỳnh Hưu Trung
Huỳnh Hữu Trung (+PN)
Huỳnh Nhân Hậu (+PN)
Huỳnh Văn Phước
Huỳnh Vĩnh Lộc (+PN)
Huỳnh Xuân Thanh (+1)
Hỷ A Giểng
La Quốc Chánh
La Quốc Chánh (+PN)
La Quốc Chánh (+PN)
Lâm Minh Cường
Lâm Thị Xuân (+1)
Lâm Zung Kim
Lê Công Tâm
Lê Danh Đàm
Lê Đình Lãm
Lê Đình Thăng
Lê Đức Thạc
Lê Đức Thuận
Lê Hiếu Nghĩa
Lê Hữu Em
Lê Hữu Em (+PN & TH)
Lê Hữu Phước (+PN)
Lê Hữu Phước (+TH)
Lê Minh Thiện
Lê Ngọc Diệp (+PN)

ĐS15
ĐS13
CH08
CH08
ĐS16
ĐS17
TS02
ĐS18
TS03
ĐS05
ĐS13
ĐS09/CH04
ĐS12/CH08
ĐS19
ĐS8
ĐS13
CH05
CH05
ĐS17
ĐS17
ĐS07
ĐS17
ĐS19
ĐS17
ĐS17
ĐS19
ĐS10
ĐS18
ĐS16
ĐS16
ĐS16
ĐS13
ĐS15
ĐS18
CH08
ĐS08
ĐS08/CH02
ĐS12
ĐS15
ĐS13
ĐS17
ĐS10/CH01
ĐS10/CH01
ĐS11
ĐS11
ĐS13
ĐS09/CH01

Cash
2334
4231
4262
117
Cash
001
158
2110
Cash
1008
134
240
Cash
4239
1412
Cash
Cash
380
1111
281
113
117
7773
3621
5588
562
1840
3586
1465
1730
2107
Cash
5194
975
2766
6665
Cash
3312
17
1655
11925
11941
9001
Cash
1628
131
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$100.00
$100.00
$200.00
$260.00
$150.00
$155.00
$450.00
$150.00
$100.00
$100.00
$100.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$50.00
$100.00
$250.00
$150.00
$50.00
$100.00
$50.00
$150.00
$200.00
$150.00
$150.00
$100.00
$150.00
$100.00
$210.00
$100.00
$150.00
$100.00
$100.00
$150.00
$150.00
$100.00
$150.00
$150.00
$150.00
$200.00
$650.00
$150.00
$50.00
$100.00
$150.00

Lê Phước Ba
Lê Phước Ninh
Lê Quang Phò
Lê Thành Nghiêm
Lê Thị Gấm
Lê Thị Gấm
Lê Thị Gấm
Lê Thị Gấm (+ con gái)
Lê Thị Hòa
Lê Văn Mười (+PN)
Lê Văn Quan (+PN)
Lê Văn Tư
Lương Thị Hương + PN
Mrs. Lê Đình Thảo
Mrs. Trịnh Xây Dựng (+2 TH)
Mrs. Vũ Văn Khuông
Ngô Đìh Nhung
Ngô Đình Hoa
Ngô Đình Hòe
Ngô Đình Hòe (+PN)
Ngô Ngọc Trác (+PN)
Ngô Ngọc Vĩnh
Ngô Quang Minh (+PN)
Ngô Quang Minh (+PN)
Ngô Văn Đượm
Ngô Văn Đượm (+PN)
Ngô Văn Toại
Ngô Xuân Vũ + PN
Nguyễn Bá An (+PN)
Nguyễn Bá Lộc
Nguyễn Bá Lộc
Nguyễn Bá Trí
Nguyễn Bá Tùng
Nguyễn Cầu Hải
Nguyễn Chí Vy
Nguyễn Công Binh
Nguyễn Công Lượng
Nguyễn Cửu Quý
Nguyễn Đắc Điều
Nguyễn Đình Đức
Nguyễn Đình Hào
Nguyễn Đình Phúc (Mrs.)
Nguyễn Đừc Khoát
Nguyễn Đức Tín
Nguyễn Duy Chính
Nguyễn Duy Chính
Nguyễn Hồng Khanh + PN

ĐS17
ĐS16
ĐS13
ĐS15
ĐS17
ĐS17
ĐS17
ĐS117
ĐS15
TS04
ĐS11
ĐS08/CH01
ĐS17
ĐS09/CH03
ĐS17
ĐS08
ĐS10/CH02
ĐS13
ĐS15
ĐS15
ĐS13/CH08
ĐS18
CH01
CH01
TS5
TS05
ĐS13
ĐS17
ĐS04
ĐS09/CH01
ĐS09/CH01
ĐS12/CH7
CH08
CH03
ĐS09/CH02
ĐS18
ĐS16
ĐS18
ĐS06
ĐS09
ĐS17
ĐS11
ĐS15
ĐS14
ĐS15
ĐS15
ĐS18

1048
3582
2068950
Cash
427
428
429
435
530
2762
2656
Cash
3215
Cash
1223
3010
3373
1454
Cash
Cash
214
Cash
2566
2537
1200
Cash
280
3215
Cash
Cash
Cash
943
2070
564
1268
158
1765
961
149
125
3215
3256
10153
2460
Cash
Cash
Cash
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$150.00
$150.00
$100.00
$150.00
$50.00
$50.00
$50.00
$260.00
$250.00
$150.00
$450.00
$100.00
$150.00
$100.00
$650.00
$100.00
$50.00
$150.00
$100.00
$50.00
$150.00
$100.00
$50.00
$100.00
$200.00
$260.00
$150.00
$150.00
$150.00
$50.00
$50.00
$100.00
$100.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00
$150.00
$100.00
$100.00
$50.00
$150.00

Nguyễn Hữ Để
Nguyễn Hữu Hồng (+2TH)
Nguyễn Hữu Hồng (+PN)
Nguyễn Hữu Lễ
Nguyễn Hữu Lượng
Nguyễn Hữu Nghiệp
Nguyễn Hữu Quý + PN
Nguyễn Hữu Thông + PN
Nguyễn Kim Chi
Nguyển Kim Long
Nguyễn Kim Tùng
Nguyễn Kim Tùng (+PN)
Nguyễn Mai Hương
Nguyễn Mai Hươnng (+2TH)
Nguyễn Mai Hươnng (+2TH)
Nguyễn Minh Mẫn (+PN)
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Ngọc Bích
Nguyễn Ngọc Diệp +PN
Nguyễn Ngọc Du
Nguyễn Ngọc Khôi (AUS)
Nguyễn Ngọc Khôi (AUS)
Nguyễn Ngọc Liên
Nguyễn Ngọc Liên (+PN)
Nguyễn Ngọc Quang (+PN)
Nguyễn Ngọc Túy
Nguyễn Nhật Ngọ
Nguyễn Nhật Ngọ
Nguyễn Phú Hùng (+2 TH)
Nguyễn Phú Hùng (+2 TH)
Nguyển Phú Hùng (+PN & TH)
Nguyễn Phú Hùng (+PN)
Nguyễn Phú Phụng
Nguyễn Phúc Tài
Nguyễn Phúc Tài
Nguyễn Phụng
Nguyễn Tấn Hiếu
Nguyễn Tấn Hữu
Nguyễn Tấn Hữu (+PN)
Nguyễn Tấn Hữu (PN & TH)
Nguyễn Thanh Cần
Nguyễn Thành Thân (+PN)
Nguyễn Thế Tạo
Nguyễn Thế Xương (+PN)
Nguyễn Thị Kiều Tiên
Nguyễn Thị Kim Nhung
Nguyễn Thị Nguyệt

ĐS13
ĐS11
ĐS11
ĐS15
ĐS14
ĐS12
ĐS17
ĐS11/CH03
ĐS13
ĐS19
ĐS13
ĐS13
ĐS16
ĐS16
ĐS16
ĐS11
CH02
ĐS16
ĐS17
ĐS15
ĐS10
ĐS10
ĐS08
ĐS08
ĐS17
ĐS18
ĐS10/CH07
ĐS10/CH07
ĐS11
ĐS11
ĐS11
ĐS11
ĐS09/CH02
ĐS11
ĐS11
ĐS11/CH03
ĐS12
ĐS19
ĐS19
ĐS19
ĐS08
CH03
ĐS15
ĐS05
ĐS16
ĐS17
ĐS09

186
1036
1033
958
2836
1029
3215
Cash
1011
9401
Cash
Cash
1045
1045
1047
1006
1064
3582
3215
Cash
Cash
Cash
1168
1170
Cash
158
174
181
Cash
Cash
Cash
160
Cash
2455
Cash
686
1096
1398
1411
Cash
432
789
807
Cash
3966
2110
489
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$150.00
$100.00
$150.00
$150.00
$150.00
$200.00
$150.00
$150.00
$255.00
$100.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00
$300.00
$150.00
$150.00
$100.00
$150.00
$100.00
$50.00
$205.00
$100.00
$360.00
$150.00
$150.00
$50.00
$50.00
$100.00
$100.00
$100.00
$150.00
$100.00
$100.00
$50.00
$150.00
$50.00
$50.00
$100.00
$100.00
$150.00
$150.00
$100.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00

Nguyễn Thị Thi
Nguyễn Thi Vinh
Nguyễn Thi Vinh
Nguyễn Thi Vinh
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Trường Phát
Nguyễn Trường Phát (+PN & Con gái)
Nguyễn Văn Bữu
Nguyễn Văn Cường + PN+TH
Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Mãnh
Nguyễn Văn Mão
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Quảng (+PN)
Nguyễn Văn Sanh
Nguyễn Văn Sáu
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Viễn
Nguyễn Xuân Kế
Nguyễn Xuân Thi (+PN)
Nông Thị Trưởng
Phạm Đình Hưng
Phạm Đình Khuyến + PN
Phạm Đức Thạnh (+ 3 TH)
Phạm Đức Thạnh (+PN)
Phạm Đức Thạnh (PN & TH)
Phạm Đức Thạnh (TH: Phố Núi)
Phạm Duy Sương
Phạm Duy Sương (+PN)
Phạm Gia Định
Phạm Hữu Nhân
Phạm Minh Châu
Phạm Minh châu
Phạm Ngọc Cửu
Phạm Nguyên Hanh
Phạm Phước Ngữ (PN)
Phạm Quang Hải
Phạm Thị Thủy
Phạm Trần Anh
Phạm Trung Nhạc (+PN)
Phạm Văn Tuyền (+PN?)
Phan Bạch Ngọc
Phan Bạch Ngọc
Phan Cao Tăng
Phan Công Danh

ĐS18
CH04
CH04
CH04
ĐS10
CH04
CH04
ĐS16
ĐS11
ĐS15
ĐS17
ĐS01
ĐS15
ĐS15
ĐS05
ĐS08
TS04
ĐS11
ĐS11
ĐS16
ĐS12
ĐS05
ĐS17
ĐS03
CH07
ĐS17
ĐS17
ĐS17
ĐS17
ĐS17
ĐS17
ĐS08
ĐS09
ĐS13
ĐS13
ĐS11
ĐS10
ĐS17
ĐS17
ĐS18
ĐS14
CH04
ĐS09
ĐS17
ĐS17
ĐS15
ĐS10

Cash
996816
996818
996823
3718
2989589
25636760
131
3345
3642
Cash
2530
1937
270
Cash
1892
Cash
1242
1253
1517
2485
Cash
1058
467
1277
Cash
24525063415
Cash
1563
2463
2475
1893
2533
1078
1080
220
1255
2111
3215
Cash
2461
830
1025
3215
Cash
2484
4544
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$100.00
$50.00
$50.00
$50.00
$150.00
$300.00
$365.00
$150.00
$250.00
$150.00
$150.00
$100.00
$150.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00
$100.00
$150.00
$150.00
$100.00
$150.00
$100.00
$100.00
$150.00
$150.00
$150.00
$565.00
$500.00
$200.00
$250.00
$100.00
$100.00
$100.00
$150.00
$100.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00
$50.00
$150.00
$50.00
$100.00
$155.00
$100.00
$50.00

Phan Quốc Bảo
Phan Thanh Hùng
Phùng Minh Tiến
Quách Đại Thành
Quản Văn Hạnh
Tạ Chương Thạnh
Tạ Nguyễn Ngọc Oanh
Tài Đại An + PN
Thạch Thị Vương Nữ
Thái Tăng Hoàng (+PN)
Thái Tăng Hoàng (+TH)
Thái Tăng Phục
Thái Tăng Phục (+PN)
Thái Văn Khị
Thái Văn Khị (+PN)
Trác Quan Trường
Trác Quan Trường
Trần Bạch Thu
Trần Công Hàm
Trần Đắc Mưu
Trần Đinh Phương
Trần Đức Ái
Trần Hữu An
Trần Huỳnh Châu (+PN)
Trần Ngọc Thiệu
Trần Ngọc Tôn
Trần Quang Phúc
Trần Quang Phúc (+PN)
Trần Quốc Tiến
Trần Quốc Tiến
Trần Quý Hùng
Trần Tấn Mẫn
Trần Tấn Mẫn
Trần Thị Bạch Lan (+PN & TH)
Trần Thị Bạch Lan (+TH)
Trần Thị Hảo
Trần Thị Nghĩa Chấn
Trần Thị T. Nhung
Trần Văn Lương
Trần Văn Lương
Trần Văn Phan (AUS) + PN
TrầnVaan Lương
Trịnh Ngọc Chung
Trương An Ninh
Trương An Ninh (+PN)
Trương Đình Thăng
Trương Đình Thăng (+PN)

ĐS22
ĐS16
CH06
ĐS15
ĐS16
ĐS17
ĐS09/CH08
ĐS15
ĐS18
ĐS10/CH02
ĐS10/CH02
ĐS10/CH2
ĐS10/CH02
ĐS10/CH03
ĐS10/CH03
TS02
TS02
ĐS17
ĐS7
ĐS17
ĐS13
ĐS07
ĐS17
ĐS05
ĐS11
ĐS02
ĐS17
ĐS17
ĐS17
ĐS17
ĐS09/CH02
ĐS09
ĐS09
ĐS16
ĐS16
ĐS17
ĐS17
ĐS13/CH05
ĐS16
CH08
TS03
CH8
ĐS16
ĐS14
ĐS14
ĐS10/CH02
ĐS10/CH02

24640018086

116
523
7565
3582
238
833215214
Cash
961
162
165
Cash
Cash
Cash
4734
Cash
Cash
Cash
139
1057
Cash
281
1048
6429
Cash
370
690
702
1057
Cash
1108
Cash
Cash
Cash
Cash
238
3478
Cash
152
Cash
1277
3013
1455
1731
1738
6442
6474
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$100.00
$150.00
$100.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00
$150.00
$100.00
$100.00
$50.00
$50.00
$150.00
$50.00
$100.00
$50.00
$200.00
$150.00
$150.00
$50.00
$100.00
$50.00
$100.00
$150.00
$250.00
$150.00
$100.00
$50.00
$50.00
$50.00
$150.00
$50.00
$50.00
$50.00
$150.00
$150.00
$100.00
$300.00
$100.00
$50.00
$150.00
$100.00
$150.00
$100.00
$50.00
$200.00
$250.00

Trương Minh Rạng (+PN)
Trương Văn Anh
Trương Văn Nghĩa
Trương Văn Nghĩa
Trương Văn Nghĩa (+GĐ)
Trương Văn Thành
Trương Vinh Quang
Từ Minh Chánh
Văn Tòng Hòa (+PN)
Võ Đại Sinh (+PN)
Võ Đại Sinh (AUS)
Võ Hoàng Ân
Võ Thành Thật
Võ Thế Lưu
Võ Thế Lưu
Võ Trung Hải
Vũ Dương Cử (+PN+2 TH)
Vũ Duy Thiều (+TH)
Vũ Ngọc Lộc
Vũ Thế Quyền
Vũ Thị Hường (+PN)
Vũ Văn Long (+PN)
Vũ Viết An
Vũ Viết An
Vũ, Liên
Số THU trước ngày Đại Hội:
Misc. Deposit:
Số THU trong ngày Đại Hội:
Phạm Hữu Nhân
Ngô Đình Nhung
Lê Công Tâm
Bùi Thanh Nga
Phạm Ngọc Cửu
Trương Minh Rạng
Lê Quang Phò (CAN)
Diệp Cẩm
Nguyễn Đức Tín
Phạm Trần Anh
Trần Đắc Mưu
Trần Thị Hảo (AUS)
Trương Văn Anh
Ngô Văn Phú
Đào Đức Khiêm
Bùi Bỉnh Bân
Nguyễn Văn Sanh
Bùi Đắc Danh
GS Hoàng Xuân Hào

ĐS12
ĐS17
ĐS12
ĐS12
ĐS12
ĐS09
ĐS15
ĐS13
ĐS11
ĐS15
ĐS15
ĐS17
ĐS11
ĐS13
ĐS13
ĐS11
ĐS13
ĐS05
ĐS16
ĐS18
ĐS17
ĐS07
ĐS13
ĐS13
ĐS19

3 Money Orders
1057
119
120
Cash
1188
3645
1015
Cash
Cash
272
Cash
Cash
1078
1080
Cash
Cash
Cash
120
960
294
4144
1198
1206
2685
Unknown check:

$350.00
$50.00
$50.00
$50.00
$620.00
$150.00
$100.00
$100.00
$150.00
$50.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$150.00
$100.00
$250.00
$150.00
$150.00
$150.00
$450.00
$150.00
$100.00
$150.00
$100.00
$42,050.00
$50.00

2542
3383
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash
Cash

$50.00
$50.00
$50.00
$100.00
$150.00
$100.00
$50.00
$260.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$100.00
$80.00
$150.00
$100.00
$100.00
$40.00

ĐS09
ĐS10/CH02
CH08
ĐS10
ĐS11
ĐS12
ĐS13
ĐS14
ĐS14
ĐS14
ĐS17
ĐS17
ĐS17
ĐS18
ĐS21
CH04
ĐS09/CH02
ĐS14
GS
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(1)
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Pay-off
Ủng hộ HNLK

Cộng:
Refunded:
Cộng số THU:

$43,730.00
-$1,165.00
$42,565.00

Chk
Chk
Chk
Chk
Chk
Chk
Cash
Cash
Cash
Cộng:

$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$200.00
$50.00
$100.00
$150.00
$465.00
$1,165.00

REFUNDED LIST:
Hoàng Trọng Nghĩa
Trần Đức Ái
Phạm Văn Tuyền
Huỳnh Văn Phước
Nguyễn Hữu Nghiệp
Vũ Dương Cử
Lâm Minh Cường
Nguyễn Kim Tùng
Phạm Đức Thạnh

ĐS07
ĐS07
ĐS09
ĐS17
ĐS12
ĐS13
ĐS13
ĐS13
ĐS17

(1)
(2)
(3)

Cancelled (2)
Cancelled (2)
Cancelled (2)
Cancelled (3)
Cancelled
Đóng dư
Cancelled
Đóng dư
Cancelled

Check đã deposit nhưng quên ghi lại tên và số check No.
Chuyển qua đóng NL cho Hội Nam CA.
Chuyển qua đóng Ủng hộ cho Hội Nam CA.
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