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Anh em Cựu Sinh Viên QGHC chúng ta hôm nay được may mắn sống
yên ổn ở xứ sở tự do này, nhưng lòng chúng ta lúc nào cũng hướng về Việt
Nam với hoài bão mong quê hương sớm có Dân Chủ thực sự và mọi người
dân được hưởng các quyền Tự Do đúng nghĩa của con người.
Một cách khái quát và ngắn gọn, chúng ta thấy thế nước và lòng dân
tại Việt Nam bây giờ ra sao?
THẾ NƯỚC: Việc Việt Nam bị Hán hóa chỉ còn là vấn đề thời gian, sớm
hay muộn cũng sẽ tới, nếu toàn dân vẫn vô cảm và thiếu đoàn kết.
Trong lịch sử dân tộc Việt hơn bốn ngàn năm, người Tầu lúc nào cũng
muốn thôn tính Việt Nam. Khi họ mạnh và yên ổn trong nội bộ thì xua quân
xuống chiếm đóng và đô hộ nước Việt. Đường lối cai trị rất hà khắc; chính
sách đồng hóa rất tinh vi. Nhưng thật kỳ lạ, trong nhiều lần đô hộ và mỗi lần
cả mấy trăm năm đó, họ vẫn không thể hoàn toàn thôn tính nước ta để nhập
vào nưóc Tầu được mặc dù có những lúc có sự tiếp tay hèn hạ của những kẻ
"cõng rắn cắn gà nhà" như Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống. Lịch sử vẻ vang đó
chính là nhờ vào tinh thần dân tộc mạnh mẽ và ý chí chống ngoại xâm kiên
cường mà cả thế giới phải thán phục.
Để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản, đảng Cộng Sản Quốc Tế đã hậu
thuẫn và yểm trợ cho đảng CSVN cố tiến chiếm và nhuộm đỏ cho bằng được
Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Khi phát động chiến tranh "giải phóng",
đảng CSVN đã khôn ngoan quỷ quyệt dựa vào tinh thần dân tộc bất khuất và ý
chí chống ngoại xâm mạnh mẽ truyền thống để tạo sức mạnh cho kháng
chiến. Sau khi làm chủ được miền Bắc và để chiếm cho được Miền Nam Việt
Nam-tức VNCH- bằng mọi giá, đảng CSVN đã phải bỏ qua mối thù truyền kiếp
của dân tộc với Tầu, xin nhận viện trợ với những cam kết nặng lãi đặt điều
kiện bởi nước đàn anh theo đuổi chủ nghĩa bá quyền và không bao giờ từ bỏ
mộng thôn tính Việt Nam.
Xua quân xâm lăng VNCH xong thì đảng CSVN phải trả cho Tầu Cộng
một món nợ khổng lồ. Món nợ chính trị khổng lồ đó gồm những gì thì chỉ chủ
nợ và con nợ biết với nhau và bây giờ thì đang được thanh toán qua những
văn kiện pháp lý hay hành chánh; qua những hợp đồng đấu thầu độc quyền
xây dựng hạ tầng cơ sở tại những địa điểm chiến lược trọng yếu, khai thác
quặng mỏ hiếm quý, rừng núi cao nguyên; chủ quyền từng phần đất đai, biển
đảo... mà nhân dân chỉ được biết và thấy rõ dần dần.
LÒNG DÂN; Đảng CSVN tay sai và đảng CS Tầu đã cấu kết chặt chẽ, áp
dụng những biện pháp tinh vi nhằm thâu tóm đất đai từng phần, nắm giữ các
tài nguyên chính yếu, cài đặt kinh tế tạo lệ thuộc gần như hoàn toàn vào Tầu,
hủy diệt môi trường sống, đưa di dân sang cắm dùi để bành trướng dân số,
tiêu diệt văn hóa VN... Tất cả những quỷ kế thâm độc đó là để thực hiện một
cuộc "xâm lược mềm" từ từ thôn tính VN một cách êm thấm. Xưa làm tay sai
thì chỉ có một Trần ích Tắc, một Lê Chiêu Thống, nhưng ngày nay là cả tập
đoàn đảng CSVN hèn với giặc ác với dân.
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Nhưng… rốt cuộc âm mưu dù quỷ quyệt đến mấy rồi
cũng bị bại lộ, vì thời đại @ truyền thông toàn cầu
ngày nay đi rất nhanh và rất xa. Nhân dân VN đã
chịu hết nổi và trong tháng sáu vừa qua đã đồng loạt
xuống đường phản đối nhà cầm quyền về hai dự
luật ba đặc khu kinh tế và an ninh mạng là những
giọt nước bắt đầu tràn ly. Giới trẻ VN vì Độc lập Dân
Tộc đã phải xuống đường; vì Tự Do Công Lý đã phải
lên tiếng cho dù bị đàn áp dã man và tù đày. Để bảo
vệ sự an toàn cho cá nhân và ngụời thân, họ chưa
xuống đường với mức bạo động cần thiết và với số
lượng khổng lồ đủ để tạo thành một "cuộc cách
mạng đường phố.” Nhà nước và đảng CSVN cũng
thừa biết rằng mục đích cuối cùng của những cuộc
xuống đường biểu tình đó là lật đổ chế độ Cộng Sản
nên họ cũng đã chuẩn bị những biện pháp đầy bạo
lực và khống chế tinh vi quỷ quyệt. Thác lũ nhân
dân gần 90 triệu người và bờ đê bê-tông đảng CS
cùng nhà cầm quyền VN chưa biết bên nào chịu bó
tay trong thời gian tới đây. Song có thể nói rằng
trong quá khứ nhờ dựa vào tinh thần dân tộc chống

ngoại xâm kiên cường và lòng yêu nước nồng nàn
của toàn dân mà đảng CSVN đã giành được thắng lợi
liên tiếp thì nay cũng chính là tinh thần dân tộc và
lòng yêu nước đó của toàn dân sẽ đẩy chế độ XHCN
và đảng CS ra khỏi Việt Nam.
Thời cuộc chín mùi và thời cơ thuận lợi sẽ xẩy ra
một cuộc cách mạng kiểu nào đó mà không ai chắc
chắn hình dung ra trước được. Kinh tế đã toàn cầu
hóa thì chính trị cũng toàn cầu hóa. Kịch bản còn
tùy thuộc nhiều yếu tố. Thời thế có thể sẽ làm xuất
hiện môt anh hùng và nhân dân VN sẽ tạo một khúc
quanh lịch sử mới cho dân tộc.
Là những người Việt TNCS, nhất là các anh em
Cựu Sinh Viên QGHC chúng ta, điều chúng ta cần
làm là luôn luôn có ý thức đoàn kết và cố gắng làm
hết sức mình những gì có thể làm được để hậu
thuẫn và yểm trợ cho lực lượng nhân dân trong
nước -kể cả các cựu đảng viên CS thức tỉnh đã bỏ
đảng-, và nhất là giới trẻ cả trong và ngoài nước
đang là lực lượng rường cột của quốc gia.

Trần Ngọc Thiệu

HỌP MẶT MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
Ban Hợp Ca QGHC Nam CA (từ trái):
NVSáu, NPHùng, TNThiệu, NNVĩnh,
PĐThạnh

Trưa thứ bảy, ngày 3 tháng
3 năm 2018, một buổi Họp Mặt Tân
Niên của Hội Cựu Sinh Viên Học
Viện Quốc Gia Hành Chánh Nam CA
đã được tổ chức tại nhà hàng
Diamond Seafood Palace, thuộc
thành phố Garden Grove, Nam
California để đón mừng xuân Mậu
Tuất. Có khoảng trên 100 đồng môn
cùng gia đình và các thân hữu tham
dự buổi sinh hoạt truyền thống năm nay.
Từ 10 giờ 30 sáng, các anh em trong ban tổ
chức đã hiện diện đầy đủ để chuẩn bị, sắp xếp mọi
việc cho buổi hội ngộ, đón tiếp đồng môn, thân hữu
và quan khách. Đến 12 giờ trưa, phần mở đầu
chương trình là nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ và
phút mặc niệm do anh Phạm Đức Thạnh (ĐS17)
điều hợp. Sau đó anh Ngô Ngọc Vĩnh (ĐS18)- MC
của đại hội, giới thiệu anh Trần Ngọc Thiệu, Chủ tịch
HĐQT đại diện Hội chào mừng và chúc tết đồng môn
và quan khách..
Sau đó, mọi người thưởng thức các món ăn
đặc sắc của nhà hàng Diamond với một chương
trình văn nghệ rất phong phú do các ca sĩ “tên tuổi”
QGHC (tuổi thì có nhiều, nhưng chưa có…tên!) hợp

cùng các ca sĩ thân hữu trình diễn liên lục nhiều bài
hát vui tươi đón mừng xuân mới đã làm cho không
khí buổi tiệc thật sinh động… Đặc biệt trong chương
trình văn nghệ có sự tham gia của đồng môn
Nguyễn Bá Trạc (ĐS10/CH1) đến từ xứ lạnh Phần
Lan, qua bài “Quay Tơ” với lối trình diễn thật độc
đáo đi xuống từng bàn các cử tọa và mời mọi người
cùng hát. Thật vui!
Đại hội đón mừng tết Mậu Tuất năm nay rất
vui vẻ, ấm áp tình thân của anh chị em cùng chung
mái trường xưa; nhưng đến lúc chúng ta phải chia
tay vì buổi tiệc đã kéo dài đến 2:30 chiều. Anh chị
em đồng môn, các thân hữu văn nghệ vui vẻ chia
tay, và hẹn sẽ gặp nhau vào những buổi sinh hoạt
sắp tới của Hội.
Ghi nhanh: Sáu Nguyễn
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BUỔI VĂN NGHỆ TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG TƯ
Anh Trần Ngọc Thiệu, Chủ tịch
HĐQT, đọc lời chào mừng quan
khách và khai mạc buổi lể.

Như thường lệ hàng
năm, năm nay lúc 11 giờ sáng
ngày 29 tháng 4 năm 2018 Hội
Cựu sinh viên QGHC Nam
California đã tổ chức một buổi
trình diễn văn nghệ Tưởng
Niệm 30 Tháng 4 tại Thư Viện
Việt Nam với sự tham dự của
đông đảo anh chị em đồng môn
QGHC, thân hữu và đồng hương VN tại vùng Orange
County và vùng phụ cận.
Sau nghi thức chào Quốc Kỳ và phút Mặc
Niệm, Ông Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch Hội Đồng
Quản Trị, thay mặt Ban Tổ Chức, ngỏ lời chào mừng
quan khách. Dịp này, dù với lời chào mừng ngắn
gọn, ông cũng dành ít thời gian cám ơn các bạn đồng
môn QGHC đã tích cực yểm trợ Hội trong các công
việc có ý nghĩa này. Ông cũng không quên chúc mọi
người có đầy đủ sức khỏe, đồng hành với tập thể
QGHC trong các việc làm có ý nghĩa, nhằm vinh danh
sự hy sinh cao cả của chiến sĩ và đồng bào VN trong
cuộc chiến anh dũng chống lại sự xâm lăng của cộng
sản Bắc Việt. Một vài ý nghĩ gợi nhớ kỷ niệm đau
buồn của ngày 30 tháng 4 qua bài Nỗi Buồn Tháng
4, qua nhạc phẩm “Xin Đời Một Nụ Cười” của Nam
Lộc, và với bài thơ Tạ Ơn Anh của đồng mộn Đỗ
Tiến Đức qua giọng diễn đọc của chị Thu Đào (Phu
nhân anh Phạm Đức Thạnh ĐS17), đã tạo được sự
xúc động cho hầu hết mọi người tham dự. Kế tiếp,
nhà văn Đỗ Tiến Đức, một đồng môn QGHC, lên diễn
đàn, nói về Ý Nghĩa Của Việc Tổ Chức Ngày Quốc
Hận 30 Tháng 4. Với một giọng nói chững chạc và sự
trình bày rõ ràng, có lớp lang, Ông Đức đã đưa

người tham dự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác, qua những phát giác "động trời" về sự dối trá
của Việt Cộng trong dịp họ ca tụng chiến thắng mùa
xuân 1975. Chẳng hạn, qua nghiên cứu, ông cho biết
bức ảnh "xe tăng ủi sập Dinh Độc lập" là bức ảnh
chụp sau ngày 30 tháng 4 và do Việt Cộng dàn dựng
để phổ biến ...
Tiếp theo là một chương trình văn nghệ đấu
tranh nhằm Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng
4, trong đó có nhiều nhạc phẩm ca tụng tình quê
hương, dân tộc, gương hy sinh của chiến sĩ VNCH, và
những lời kêu gọi đứng vùng lên chống cộng sản
độc tài. Chương trình được các ca nghệ sĩ QGHC
cùng thân hữu trình bày, rắn chắc, khí thế như: NP
Hùng, Phương Thảo, Chính Mung, Thanh Nguyên,
Bích Thủy, Ngọc Hoa, Bảo Nam, Vương Đức Hậu &
Minh Ngọc, Túy Hoa và nhất là Ban Hợp Ca Nam
QGHC (P. Hùng, Ngô Ngọc Vĩnh, Trần Ngọc Thiệu,
Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Văn Sáu) đã tạo được sự
sôi nổi cần thiết cho buổi trình diễn ...
Chương trình Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc
Hận 30 Tháng 4 chấm dứt lúc 2 giờ 15 cùng ngày.

Ghi nhanh: NP Hùng

THAM DỰ BIỂU TÌNH CHỐNG ĐẶC KHU KINH TẾ & LUẬT AN NINH MẠNG
Đáp lời kêu gọi của Ban Tổ Chức các Hội
đoàn, Đoàn thể trong vùng Nam California, Ban Đại
Diện Hội QGHC Nam CA đã tham gia cuộc biểu tình
tại Đại lộ Bolsa khu Little Saigon hôm chủ nhật 17
tháng 6/2018 vừa qua để hổ trợ tinh thần đồng bào
trong nước đang sục sôi chống nhà cầm quyền cộng
sản Hà Nội chủ trương cho Tàu cộng thuê 99 năm
làm đặc khu kinh tế tại 3 địa điểm trọng yếu của
Việt Nam là Vân Đồn, Bắc Phong Vân và đảo Phú
Quốc; cũng như chống Luật An Ninh Mạng mà CSVN
vừa mới ban hành vài ngày trước đây.

Ngoài một số thành viên trong Ban Đại Diện
Hội và đồng môn tại Nam CA, còn có sự tham dự đặc
biệt của Ông Bà Giáo sư Hoàng Xuân Hào, dù ở rất
xa khu Little Saigon và tuy tuổi hạc đã cao nhưng
cũng đến tham dự biểu tình.
Được biết tại vùng Nam California, các Hội
đoàn, Đoàn thể sẽ tổ chức liên tục mỗi cuối tuần vào
các ngày thứ bảy hoặc chủ nhật đề nói lên ý chí đấu
tranh của người Việt Tỵ Nạn cộng sản luôn luôn hổ
trợ và sát cánh với đồng bào trong nước trong công
cuộc chống ý đồ bán nước của csVN cho Tàu cộng.

Ghi nhanh: Sáu Nguyễn
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Từ trái: TB Thu, NN Vĩnh, TN Thiệu, A/C TQ Hùng, ĐB Tâm, DV Dung (NV Sáu chụp hình)

GS Hoàng Xuân Hào

TB Thu (trái) & PĐ Thạnh

Buổi Ra Mắt Sách “Trăng Rọi Sông Dài”
Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2018 tại hội
trường Thư Viện Việt Nam đã chật cứng đồng môn
và đồng hương đến tham dự buổi ra mắt sách
“Trăng Rọi Sông Dài” của anh Trần Bạch Thu ĐS17.
Sau nghi thức khai mạc anh Trần Ngọc Thiệu,
Trưởng ban tổ chức đã ngỏ lời chào mừng quan
khách, thân hữu và đồng thời cũng trình bày về
hoàn cảnh cũng như điều kiện ra đời của quyển
sách.
Tiếp theo là phần giới thiệu về con người và

tác phẩm, anh Ngô Xuân Vũ, bạn cùng lớp với tác giả
đã kể lại những kỷ niệm thời còn đi học chung với
nhau cũng như tình bạn kéo dài gần 50 năm qua bao
thăng trầm biến đổi của đôi bạn. Diễn giả đã lược kê
khái quát nội dung tuyển tập truyện ngắn cũng như
cuộc đời của tác giả qua những câu chuyện ngắn.
Một đồng môn khác, anh Bùi Đắc Danh ĐS14 cũng
trình bày về những chuyện bên lề của tác phẩm. Rất
dí dỏm và sâu lắng đã khiến cho cả hội trường có
dịp cười nghiêng ngả.
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Phần phát biểu của tác giả cho rằng đây thực
ra là một “tập hồi ký, tự sự không viết theo lối biên
niên mà theo hình thức những truyện ngắn, ký sự
để độc giả tiện theo dõi và dễ đọc.” Xúc động dâng

trào trong khi phát biểu, tác giả đã đọc một đoạn
trong bài thơ “Cai Lậy em ơi mùa hoa súng nở. Mùi
chua phèn một thuở đã thành quen …”

Sau đó là một chương trình văn nghệ phụ
diễn đặc sắc do các CSV Quốc Gia Hành Cháng và
thân hữu trình bày qua sự giới thiệu của 2 MC Ngô
Ngọc Vĩnh và Đặng Mạnh Hùng.
Buổi ra mắt sách chấm dứt vào lúc 4::00 giờ
cùng ngày sau khi tác giả đã ký tặng sách cho gần

150 người tham dự. Kết quả rất khả quan với sự
nhiệt tình ủng hộ của các đồng môn QGHC và thân
hữu đủ để trang trải chi phí cho buổi ra mắt sách
cũng như tiền in ấn sách.

Phóng viên Bản Tin Tường thuật.

NỤ CƯỜI TÁI NGỘ TRONG CĂN NHÀ ĐIỀU DƯỠNG
Chúng tôi đến thăm anh Lê Hữu Dzu - một
đồng môn QGHC, CH8 vào trưa ngày 19-6-2018
tại nhà điều dưỡng Candlewood Manor, số 15781
Candlewood St, Westmister (714-531-4522).
Khác với lần viếng thăm trước đây, lần này trông
anh hồng hào, khỏe mạnh mặc dù còn gầy ốm và
đi đứng khó khăn.
Khi chúng tôi bước vào đã thấy anh ngồi
trên chiếc ghế dài ở phòng khách, đang tiếp
chuyện với chị Hồng Hoa, một đồng môn Khoá
ĐS19. Gặp lại các anh Phùng Minh Tiến (CH6),
Nguyễn Quý Hùng và tôi (ĐS12), anh Dzu rất vui
vẻ. Nụ cười “trẻ thơ” tươi tắn bừng nở trên khuôn
mặt trắng trẻo, mái tóc ngắn và thưa… đã khiến
anh như trẻ lại. Anh nói chuyện với giọng hơi nhỏ và
chậm rãi nhưng câu nói mạch lạc. Đặc biệt, anh ít
bày tỏ cảm xúc như những lần anh nhắc đến quá
khứ với chúng tôi trước đây. Theo lời anh kể
trước khi bị bệnh, quá khứ u buồn tại quê nhà đã
ám ảnh suốt cuộc đời về chiều của anh. Bắt đầu từ
thời kỳ Việt Minh cướp chính quyền năm 1945, gia
đình anh bị bách hại vì bố anh là quan lại tại tỉnh
Nghệ An. Đến năm 1954 anh di cư vào Nam, sống cô
đơn, không bà con thân thích. Học xong chương

trình phổ thông ở Sài Gòn, anh đăng lính, làm thông
dịch viên cho một đơn vị Biệt kích Mỹ. Khi đã dành
dụm đủ một số tiền để có thể sống tự lập, anh trở lại
đời sống dân sự, ghi danh vào Đại học Luật khoa Sài
Gòn. Tại đây anh được giáo sư Nguyễn Văn Bông
cưu mang, khuyến khích anh thi vào ban Cao học
Học viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn. Khi ra
trường, anh đi làm việc cũng như các đồng môn
khác…
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Đầu năm 1975, có người tìm đến trao cho
anh Dzu một phong thư. Tác giả lá thư là ông Trần
Chánh Thành - nguyên Bộ trưởng Thông tin thời Đệ
Nhất Cộng Hoà; nghị sĩ Quốc hội Việt Nam Cộng Hoà
sau năm 1963 - Ông Thành tự nhận cùng quê quán
Nghệ An với gia đình anh Dzu. Ông nhắc lại liên hệ
tình cảm với người bố anh Dzu từ những năm ông
Thành còn làm việc với Việt Minh, trước khi ông về
vùng quốc gia, giúp Thủ tướng Ngô Đình
Diệm…Trong lá thư, ông Thành khuyên anh Dzu nên
rời khỏi Việt Nam vì Sài gòn sắp mất vào tay Cộng
sản. Ông cũng có ghi một địa chỉ để Dzu tìm đến
trình lá thư để được giúp đỡ, rời khỏi Việt Nam càng
sớm càng tốt…Hơn năm năm trước đây, trong thời
gian anh Dzu tham gia trong Ban Đại diện QGHC
Nam Cali, anh hay tâm sự về quảng đời niên thiếu u
buồn ở Việt Nam. Và mỗi khi nhắc đến hai ân nhân cựu Nghị sĩ Trần Chánh Thành và giáo sư Nguyễn
Văn Bông, anh thường xúc động, có khi không cầm
được nước mắt.
Buổi trưa hôm nay, khi vào thăm người bạn
đồng môn bị bệnh đang nằm trong nhà điều dưỡng,
có y tá săn sóc, có thuốc men đầy đủ…chúng tôi thấy

anh Dzu đã tìm lại được sự vui tươi, thanh thản. Có
lẽ cái quá khứ u buồn của cuộc đời nhiều thăng trầm
của anh đã không còn quấy rầy cuộc sống, nhất là
khi tuổi đời đã xế bóng lại thêm bệnh tật của anh.
Khi chúng tôi nắm tay tạm biệt anh, bỗng nhiên anh
gắng gượng đứng lên, tỏ ý muốn được cùng anh em
ra ngoài ăn phở. Chúng tôi muốn làm vui lòng anh,
nhưng nhân viên trong nhà điều dưỡng không chấp
thuận. Họ cho chúng tôi số điện thoại để xin hẹn vào
ngày giờ khác, cùng anh Dzu ra ngoài với điều kiện
có nhân viên đi theo để săn sóc... Bước ra cửa nhà
điều dưỡng, tôi còn quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt
trầm mặc u buồn của anh Dzu dõi trông theo chúng
tôi…
Chúng tôi dự định sẽ trở lại nơi đây một lần
nữa để thấy lại nụ cười tươi vui của anh Dzu, người
bạn đồng môn bệnh tật cô đơn trong nhà dưỡng lão
Candlewood Manor. Và chắc hẳn trong cuộc tái ngộ
lần sau, chúng tôi sẽ tìm lại nét mặt vui thích của
anh bên tô phở bốc khói. Bởi đó là món ăn đậm đà
tình quê hương mà đã hơn bốn mươi năm đi tỵ nạn
ở xứ sở xa xôi này, anh vẫn còn giữ được miềm ước
mơ thích thú…
Đinh Bá Tâm ĐS12

THĂM VIẾNG BẠN ĐẶNG XUÂN SƠN, ĐS12.
Vào đầu năm 2018 vừa qua, anh Nguyễn
Viết Đức, Nguyễn Huy Sỹ và các bạn đồng môn K12
đã đến Rehab Center trên đường Blackbird, TP
Garden Grove thăm viếng bạn Đặng Xuân Sơn.
Trước đây, vào tháng 3-2017, anh Sơn bị té
ngã tại tư gia, được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Sau
khi điều trị, anh được đưa vào nằm ở Nursing Home
thuộc thành phố Westminter. Đến tháng 1-2018,
anh lại bị té lần nữa, gãy xương hông, được chuyển
đến bệnh viện Garden Grove chữa trị. Sau đó, anh
Sơn được đưa vào Trung tâm Phục hồi trên đường
Blackbird.
Trong thời gian qua, từ tháng 3-2017 đến
đầu năm 2018, đã có nhiều bạn đồng môn cùng
khoá ĐS12 như: CNDương, NHSỹ, CV Để, NQHùng,
NT Hiếu, TV Nghĩa, ĐB Tâm… đến thăm viếng anh
Sơn. Các bạn đồng môn khác khoá cũng đến thăm
như các anh: Trần Quý Hùng, Đỗ đình Lâm, Bùi
trọng Tuế …và chị Cao minh Tâm.
So với lần viếng thăm trước đây, lần này
chúng tôi nhận thấy sức khoẻ anh Sơn – sau lần té
ngã thứ nhì, yếu hẳn. Anh được đưa vào nằm trong
một khu riêng dành cho bệnh nhân bị bệnh nặng
…Do đó, khách vào thăm bị hạn chế. Cầu mong bạn
Đặng Xuân Sơn sớm được bình phục để trở về nhà
sống an bình, hạnh phúc với gia đình.

Tường thuật ĐBT- Hình ảnh SN
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THĂM VIẾNG ANH NGUYỄN XUÂN THI, ĐS5.
Từ trái: NN Vĩnh, TB Thu, NX Thi (ngồi) và TN
Thiệu.

Anh Nguyễn Xuân Thi, khóa ĐS5,
84 tuổi, cách nay 7 tháng đã phải vô Kaiser,
sau đó được chuyển tới một nursing home
ở Santa Ana để tiếp tục chữa trị và vẫn ở
trong đó tới nay. Súc khoẻ có hồi phục
nhưng trí nhớ giảm sút, vẫn ăn bằng đường
ống. Anh em QGHC đã vô thăm anh vài lần,
có lần gặp cả nhóm tượng đài Trần Hưng
Đạo nữa. Trông anh Thi khá tươi tỉnh chắc
vì có chị Thi ở cạnh ngày đêm để chăm sóc.
Lúc khoẻ mạnh anh luôn tham dự các buổi
sinh hoạt của Hội và lúc nào cũng sẵn sàng
yểm trợ tài chánh khi cần. Chúc anh được
khoẻ mạnh và sẽ về nhà sống bình thường
trong tháng sắp tới đây như ý anh muốn.

Ghi nhanh: TN Thiệu

BUỔI HỌP MẶT ĐS/16 TƯỞNG NHỚ THÁNG TƯ ĐEN VÀ ĐÓN TIẾP CHỊ THƯ
Buổi Họp Mặt Đón Tiếp Chị Thư được tổ
chức tại nhà anh chị Lộc-Hưng lúc 11 giờ sáng ngày
Thứ Bảy 28-4-2018. Hầu hết các anh chị ĐS16 ở
Nam Cali đã đến tham dự. Đặc biệt có sự tham dự

của chị Mai Hương từ San Jose xuống. Sau đây là bài
tường thuật buổi họp mặt dưới hình thức phóng sự
để chia sẻ một sinh họat của lớp ĐS16 ở Nam Cali
với các anh chị đồng môn ở xa.

Chụp hình lưu niện

Bánh Họp Mặt ĐS16

Tường thuật: Vũ Ngọc Lộc
Ghi chú: Vì bài viết quá dài (12 trang) nên Bản tin xin được phép chỉ trích đăng phần dẫn nhập và 2 bức hình

tượng trưng trong buổi Họp Mặt. Để xem toàn bộ bài viết rất vui tươi, hấp dẫn của Vũ Ngọc Lộc, xin mời quý
đồng môn mở dòng Link dưới đây để xem tiếp. BT cũng xin cáo lõi cùng quý anh chị Khóa ĐS16 và tác giả vì
sự gới hạn của số trang nên BT không thể đăng toàn bộ bài Tường thuật được. Đa ta!

https://drive.google.com/open?id=1owIi3bEzalyz3N9WpG3Vl5Sgu0sefZNl
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MÙA HÈ GẶP BẠN
Gần 6 giờ chiều Thứ Hai ngày 14 tháng 5
năm 2018 vợ chồng tôi đến nhà hàng Alaska (San
Pedro.) Tôi thấy anh chị Nguyễn Viết Đức, Diệp
Thanh Sang, Nguyễn Ngọc Quang, Chế Minh Châu,
Huỳnh Nhân Hậu, Phạm Đức Thạnh, Lê Phước BaTriệu Thị Ngà, Trần Bạch Thu.
Anh Đức phụ trách phần đặt thức ăn. Chị
Đức cẩn thận mang theo rau sống, dưa leo, ngò tây,
nước mắm ớt vì nhà hàng không có các món này.
Các chị thăm dò xem phái đoàn nên ngồi ngoài hiên
gần mặt nước biển hay ngồi trong nhà. Lúc này trời
về chiều ngoài trời, ngoài biển thời tiết khá lạnh.
Ngồi ngoài gần trời mây sóng nước, đươc ngắm
cảnh thiên nhiên buổi hoàng hôn nhưng ngồi lâu sẽ
thấy lạnh dễ bị cảm, thế là mọi người quyết định
ngồi trong nhà, nhìn ngoại cảnh qua cửa sổ kính.
Anh Đức đặt nhà hàng làm món súp hải sản tôm cua
cá biển ăn chung với cơm, gần 10 con cá nuớng to
ăn chung với bánh mì tỏi nướng, ba khay lớn tôm
nấu chung với khoai tây kèm cà chua và hành củ. Về
nước mọi người chỉ uống nước lạnh và nước táo
apple cider. Bạn Lê Phước Ba mang theo một chai
rượu vang trá hình - ruột là rượu vang nhưng vỏ là
chai coca cola. Bạn bảo, không rượu thì giống như
‘kỳ vô phong’ vậy.
Mọi người ăn uống nhiệt tình. Chị Đức lôi
trong bao ra các túi rau sống, dưa leo, ngò tây, nước
mắm ớt chia cho mọi người. Chị Ngà lôi trong túi
xách ra một lọ dầu cù là đỏ trong đó chứa toàn ớt

tươi chín đã được xay nhỏ. Lọ ớt được các chị xem
như bửu bối, cẩn thận chuyền tay nhau mỗi chị lấy
một ít thưởng thức. Thiếu món này tình trạng giống
như cờ không gió, cảm giác dễ nhạt nhẽo.
Anh Đức không chịu ngồi yên, anh chạy lăng
xăng quan sát để bảo đảm thức ăn không thiếu. Rồi
có lúc anh đặt nhà hàng làm thêm thức ăn. Không
làm thế thì anh chuyển sang quay phim. Có vẻ như
anh không tha thiết với chuyện ăn uống. Nam giới
ngồi chung chiếm một nửa cái bàn dài hình chữ
nhật. Các chị tập trung vào phía nửa còn lại. Bên đàn
ông các anh nói chuyện quan quyền thời dĩ vãng,
trông nghiêm trang. Tôi ngồi gần bên các phụ nữ.
Biết các chị, đặc biệt chị Đức và chị Đào thích cười
và thích nghe chuyện vui, thế là tôi kể chuyện cười.
Lúc ấy anh Đức chạy sang đứng sau lưng các chị. Tôi
đoán anh ấy thích nghe chuyện vui chứ không thích
nghe chuyện nghiêm chỉnh. Thế là một nửa bàn phía
phụ nữ; thêm có tôi, anh Quang ngồi sát cạnh, và
anh Đức đang đứng, được nghe các tiếng cười ồn ào
sảng khoái trong lúc nửa phía bên kia cánh đàn ông
cứ tiếp tục nghiêm chỉnh bàn luận thế sự.
Mọi người được một bữa no nê, vui vẻ.
Trong buổi họp mặt này anh Đức phụ trách quay
phim còn anh Thạnh phụ trách chụp hình. Ăn uống
xong xuôi cả nhóm lại kéo nhau ra ngoài hiên gần
mực nước biển. Anh Thạnh với cái máy Canon ống
dài chụp hình cho nguyên nhóm, cùng một lúc anh
Đức quay video.
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Cuối cùng tất cả chia tay từ biệt lẫn nhau.
Trong hai cặp vợ chồng bạn phương xa Diệp Thanh
Sang và Nguyễn Ngọc Quang tôi nhận thấy hai anh
Sang và Quang đều ít nói. Các anh hay cười, trông
hiền lành. Ngược lại, hai chị lại nhanh nhẹn và năng
động. Anh chị Sang có mời vợ chồng tôi sang
Houston chơi. Trong đời tôi cho đến nay chỉ có một
chuyến đi dài duy nhất, đó là chuyến đi thẳng từ
Việt Nam sang Hoa Kỳ vào đầu năm 1975. Tôi chưa
hề về Việt Nam lần nào và cũng chưa du hành các
tiểu bang khác, trừ New Jersey, nơi bố mẹ tôi cư
ngụ. Chị Sang nhắc lại lời mời khiến tôi rất cảm kích.
Tôi được biết, qua các bài viết và hình ảnh xem
được, các anh chị hành chánh khóa tôi cư ngụ bên
Texas rất hiếu khách và dạt dào tình cảm với bạn bè.

Có lẽ vào một ngày nào đó vợ chồng tôi sẽ sang
thăm Texas!
Để kết thúc, tôi gởi lời cám ơn các anh chị
Diệp Thanh Sang, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Bạch
Thu, Huỳnh Nhân Hậu, Nguyễn Viết Đức và các anh
chị Nam California đã không nề hà công sức và tốn
kém, đã tạo cơ hội cho mọi người gặp gỡ, ăn uống
ngon miệng, và truyện trò vui vẻ. Chúng ta những
người mà dĩ vãng thì rất dài nhưng tương lai lại rất
ngắn, không dễ gì có được cơ hội và những người
bạn có nhiệt tình, sốt sắng quan hoài. Dịp may như
thế không dễ gì lập lại. Thân chúc tất cả các anh chị
và gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh.

Nguyễn Văn Huy (ĐS17) tường thuật

HỌP MẶT ĐS 19 VỚI BẠN ĐỖ VĂN SIÊNG
Vào thứ bảy 30.06.2018, Bạn Đỗ Văn Siêng
và vợ, từ Toronto Canada, đã có chuyến viếng thăm
Little Saigon. Qua Huỳnh Huy Minh và Nguyễn Tấn

Hữu nối kết, chúng tôi đã có buổi gặp mặt và nói
chuyện xưa nay rất vui tai như bắp rang, tại một
quán bánh xèo nhỏ ở Westminster, CA.

Từ trái: Chị Mai (chị HH Minh), HH Minh, HH Trung, NP Thuận, NT Hữu, Chị NT Hữu,
ĐV Thuần, VH Nam, ĐV Siêng và Chị ĐV Siêng.

Mời các bạn xem cho vui.

Huỳnh Huy Minh chuyển tin
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Đôi lời giới thiệu: Tác giả Phùng Minh Tiến, CSV/QGHC, nguyên là một doanh nhân tại Nam California. Nghe
tin thuyền nhân Việt Nam sống trong các trại tạm cư cơ cực và vô vọng, sắp bị trả về cố quốc, anh từ bỏ công
ăn việc làm, tham gia tìm kiếm nơi định cư cho người tỵ nạn. Bài thơ dưới đây phản ánh tâm trạng anh lúc
bấy giờ, được sáng tác vào mùa Đông năm 1985 tại Cộng Hoà Vanuatu, một đảo nhỏ ở nam Thái Bình Đương,
phía tây Úc Đại Lợi.

ĐINH BÁ TÂM

Một ngày không nổi loạn
Tôi thành kẻ hư vô
Một ngày lo cơm áo
Tôi tự đắp xây mồ
****
Làm sao tôi quên được
Làm sao tôi dửng dưng
Làm sao tôi an hưởng
Làm sao tôi vui mừng
****
Lâu rồi tôi cứ sống
Như cỏ cây trên rừng
Lâu rồi tôi cứ sống
Bỏ lại cả sau lưng
Quê hương tôi tù ngục
Bạn bè tôi đọa đày
****
Buồn sao tôi vẫn sống
Vẫn đi đứng lăng xăng
Vẫn cười cười nói nói
Vẫn tỉnh táo… không điên!
PHÙNG MINH TIẾN
Hình ảnh đảo quốc Cộng Hòa Vanuatu
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH (*)
Tài chánh Hội:
▪
▪
▪

Tồn quỹ ngày Nov/30/2017 (từ Bản Tin số 20 mang sang)
Tổng số THU (từ Nov/30/2017 đến June/30/2018)
Tổng số CHI (từ Nov/30/2017 đến June/30/2018)
TỒN QUỸ (tính đến ngày Nov/30/2017): (A) + (B) – (C) = $1,375.61
Tồn Quỹ trong Ngân Hàng (tính đến 6/30/2018):

$2,713.48 (A)
$2,248.68 (B)
$3,586.55 (C)

$1,375.61

(B) Phần THU ($2,248.68): Gồm các phần THU như sau:
(a) Ủng hộ ($1,718.68): Cty Đồng Tâm (thân hữu anh PM Tiến), $1000 / HT Cao Toàn, ĐS1, $200 / HT

NV Mãnh, ĐS1, $80/ PT Nụ, ĐS19, $90 / NT Hữu, ĐS19, $100 / Hoàn cước phí gửi DVD, $248.68.
(b) Thu trong ngày Đại Hội: $530.00 (sau khi trừ chi phí): (Thu: $3,280 – Chi nhà hàng & văn nghệ:
$2,750): Ngô X Vũ, ĐS17, $60 (AT) / Nguyễn L Lực, CH10, $60 (AT) / Ngô N Vĩnh, ĐS18, $30 (AT) /

Trần B Thu, ĐS17, $30 (AT) / Lê N Diệp, ĐS9, $60 (AT) / Phan Q Bảo, ĐS22, $30 (AT), $40 (NL) / Bùi
Đ Lứt, ĐS10, $30 (AT) / Bưủ Uyễn. ĐS11, $60 (AT), $40 (NL) / Trần Q Phúc, ĐS17, $30 (AT) / Trần B
Tuyết, ĐS17, $30 (AT) / Nguyễn B Trạc, ĐS10/CH1, $30 (AT) / Nguyễn H Tân, ĐS12, $60 (AT), $40
(NL) / Trương V Thành, ĐS9, $60 (AT) / Phú Hùng, ĐS11, $30 (AT), $40 (NL) / Danh Phan, ĐS10,
$30 (AT) / Hồ V Diệp, ĐS8, $30 (AT), $40 (NL) / Trần Q Hùng, ĐS9, $60 (AT), $40 (NL) / Đổ T Đức,
ĐS7, $30 (AT), $40 (NL) / Phạm Đ Thạnh, ĐS17, $60 (AT), $40 (NL) / Tài Đ An, ĐS15, $60 (AT) / Vũ
B Chương, CH7, $30 (AT) / Nguyễn N Ngọ, CH7, $30 (AT) / Chị Phúc Nguyễn, ĐS11,$30 (at), $40
(NL) / Nguyễn T Hữu, ĐS19, $60 (AT) / Minh H Nguyễn, TH, $30 (AT) / Ngọc Liên, TH, $30 (AT) /
Phụng P Nguyễn, CH2, $30 (AT), $40 (NL) / Nguyễn B Tùng, CH8, $30 (AT) / Bùi B Bân, CH4, $30
(AT) / Nguyễn Đ Khoát, ĐS15, $60 (AT), $40 (NL) / Nguyễn N Liên, ĐS8, $60 (AT) / Hà T Ruyệt,
Đ9/C4, $60 (AT) / Sáu Nguyễn, TS4, $30 (AT) / Vy Nguyễn, ĐS9, $30 (AT), $40 (NL) / Vũ N Lộc,
ĐS16, $90 (AT/NL) / Nguyễn C Lượng, ĐS16, $60 (AT), $40 (NL) / Ngô N Trác, CH8, $30 (AT) /
Trương V Nghĩa, ĐS12, $30 (AT) / Hùng Q Nguyễn, ĐS12, $30 (AT), $60 (NL) / Đổ D Chi, ĐS10, $60
(AT) / Nguyễn T Tạo, ĐS15, $30 (AT), $40 (NL) / Thông Nguyễn, ĐS11, $30 (AT) / Tạ C Thạnh, ĐS17,
$30 (AT) / Ngô Đ Thu, ĐS12, $60 (AT) / Phùng M Tiến, CH6, $30 (AT) / Lê D Đàm, ĐS8, $30 (AT) /
Thân Nguyễn, CH3, $60 (AT), $40 (NL) / Hòa Nguyễn, ĐS15, $60 ()AT) / Võ T Nguyên/T Đòan, TH,
$30 (AT) / Kiều T Nguyễn, ĐS16, $60 (AT), $40 (NL) / Nguyễn X Kế, ĐS12, $60 (AT), $40 (NL) / Đinh
V Cư, ĐS15, $30 (AT) / Trần Đ Chi, ĐS16, $30 (AT) / Phan K Nhượng, ĐS20, $30 (AT), $30 (NL) / Lê
P Ba, ĐS17, $60 (AT), $40 (NL) / Hồng H T Ho, ĐS19, $30 (AT) / Lana K T, ĐS16, $60 (AT), $40 (NL).
(C) Phần CHI ($3,586.55): Gồm các phần CHI như sau:

- Đăng Phân Ưu & Vòng hoa...............................$530.12
- Cước phí gửi DVD ...............................................$116.43
- Đặt cọc nhà hàng họp mặt TẾT ....................$300.00
- In Bản Tin ............................................................ $140.00
- Mua VP phẩm ................................................... $40.00
- Làm banner 2 ngày Thksgiving & Tết .......$100.00
- Thuê phòng thư viện cho ngày 30/4 .........$200.00
- Trả cho văn nghệ 30/4 ....................................$160.00
- Trả nợ TNT ứng cho HNLK..........................$2000.00
(*) 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.

11

PHÂN ƯU
Vô cùng xúc động nhận được các tin buồn sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đồng môn NGUYỄN VIẾT THU (ĐS12), Pháp danh QUẢNG VIỆT, đã tạ thế ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Montréal, Canada.
Hưởng thọ 78 tuổi.
Huynh Trưởng THẨM HUY KHÔI (ĐS1, Đalạt), đã mãn phần ngày 12 tháng 2 năm 2018 tại Bắc California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ
90 tuổi.
Huynh Trưởng HỒ ĐÌNH CHỈNH (ĐS2), Pháp danh NGUYÊN TRÍ, đã mãn phần ngày 6 tháng 3 năm 2018 tại tư gia thuộc
thành phố Northridge, California. Hưởng thọ 89 tuổi.
Đồng môn NGUYỄN PHÁT QUAN (ĐS9/CH3), Pháp danh Đức Minh, đã từ trần ngày 30 tháng 3 năm 2018 tại Texas, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 76 tuổi.
Huynh Trưởng PhaoLô NGUYỄN VĂN SÂM (ĐS3). đã được Chúa gọi về ngày 14 tháng 4 năm 2018 tại Fremont, California.
Hưởng thọ 91 tuổi.
Giáo Sĩ HUỆ Ý, Thế danh ĐOÀN THIỀN TÂM (ĐS19), đã từ trần ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại Saigòn, Việt Nam
Hưởng thọ 68 tuổi.
Huynh Trưởng Francis CHÂU KIM NHÂN (ĐS 2), đã được Chúa gọi về ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Maryland, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 90 tuổi.
Huynh Trưởng NGUYỄN KHOA HUÂN (ĐS2), Pháp danh Thiện Tuệ, đã mãn phần ngày 20 tháng 7 năm 2018 tại Sydney,
Australia. Hưởng thượng thọ 91 tuổi.
Ông PHAN THÀNH LUÔNG, là phu quân đồng môn Trương Thị Bạch (TS4), đã từ trần ngày 8 tháng 12 năm 2017 tại Virginia
– Hoa Kỳ. Hưởng thọ 76 tuổi.
Bà NGUYỂN THỊ MỸ HẢO, Pháp danh Diệu Tâm, là hiền thê đồng môn LA TRUNG CHÁNH (CH2), đã từ trần ngày 19 tháng 1
năm 2018 tại Dallas – Texas. Hưởng thọ 81 tuổi.
Ông TRƯƠNG NGUYÊN HỒNG, Pháp danh Quảng Trí, là Nhạc phụ đồng môn Huỳnh Văn Quế (ĐS14), đã tạ thế ngày 20 tháng
1 năm 2018 tại Nam California – Hoa Kỳ. Hưởng thọ 88 tuổi.
Cụ Bà Quả Phụ ĐẶNG NGỌC LỊNH, Nhũ danh Matta NGÔ THỊ KHAI, là Nhạc mẫu đồng môn Cao Xuân Thức (ĐS13), đã tạ thế
ngày 31 tháng 1 năm 2018 tại Westminster, Nam California – Hoa Kỳ. Hưởng thọ 91 tuổi.
Bà CAO THỊ TUẤN CHÂU là Hiền thê đồng môn NGUYỄN VĂN ĐẶNG (ĐS8), đã mãn phần ngày 20 tháng 2 năm 2018 tại
Washington State – Hoa Kỳ. Hưởng thọ 78 tuổi.
Ông ĐÀO VĨNH PHÚC, Pháp danh Trúc Báu là Thân phụ đồng môn Đào Thụy Thành (CH8) đã tạ thế ngày 5 tháng 2 năm
2018 tại Richmond City, Contra Costa County, California – USA. Hưởng thọ 95 tuổi.
Ông TRẦN VĂN TRÍ, Bút hiệu Văn Lang và Thế Quang, là Thân phụ đồng môn Trần Thiện Tích (ĐS7/CH2), đã tạ thế ngày 17
tháng 1 năm 2018 tại Thụy Sĩ. Hưởng thọ 97 tuổi.
Phật Tử ĐẶNG THỊ CUNG, Pháp Danh Quảng Y, là Hiền thê đồng môn HÀ HẢI SƠN (ĐS14), đã từ trần ngày 5 tháng 4 năm
2018 tại Newark – California. Hưởng thọ 65 tuổi.
Bà NGUYỂN THỊ KIM LIÊN, Pháp danh Nhật Cúc, là Hiền thê đồng môn BÙI TRỌNG TIÊU (ĐS8), đã từ trần ngày 17 tháng 4
năm 2018 tại bệnh viện Fountain Valley, California. Hưởng thọ 86 tuổi.

Xin Thành kính chia buồn cùng các tang quyến.
ĐỒNG MÔN & HỘI CSV QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
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