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Đồng môn, nguyên nghĩa ngắn gọn là cùng một cửa, dùng để chỉ những người cùng
chung một nơi học, cùng thụ huấn một thầy. Các Đồng Môn thường đối xử với nhau tương
kính hơn các thành phần bạn bè khác. Đặc biệt, các cựu sinh viên được đào tạo từ Học Viện
Quốc Gia Hành Chánh của Việt Nam Cộng Hoà thì hẳn nhiên phải có một mẫu số chung về lập
trường chính tri: Quốc Gia, Dân Tộc, Không Cộng Sản.
Tại Nam California, Tâp thể Cựu Sinh Viên QGHC chúng ta đã kết hợp thành một Hội
Ái Hữu và bấy lâu nay đã sinh hoạt trong tinh thần tương thân tương ái. Trong những lúc hội
ngộ, chuyện trò với nhau, thỉnh thoảng chúng ta có đề cập đến những vấn đề thời sự và chúng
ta đã tranh luận trong tinh thần dân chủ và tôn trọng nhau. Những bất đồng ý kiến do chủ quan
của mỗi cá nhân thường được gạn lọc dần để rồi tiến tới một sự đồng thuận nào đó.
Kim chỉ nam sinh hoạt của Hội chúng ta rất minh bạch: Là một Cựu Sinh Viên QGHC,
mỗi người đều có quyền tự do tham gia bất cứ Hội Đoàn nào, Đảng Phái Quốc Gia nào với tư
cách và trách nhiệm cá nhân, chứ không nhân danh QGHC.
Trong bối cảnh đặc biệt của cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ chống cộng sản, sự tinh
vi của truyền thông tâm lý chiến và của kỹ thuật tình báo cao đã làm cho nhiều vấn đề trở nên
rất phức tạp. Chính vì thế, chúng ta lúc nào cũng cần cảnh giác và cân nhắc kỹ lưỡng để tránh
hiểu lầm gây phương hại cho sự Đoàn Kết giữa các đồng môn với nhau. Mang lý lịch là những
người tỵ nạn Cộng Sản, khi xác định được những cá nhân nào đã công khai, rõ rệt đi ngược lại
lập trường căn bản của tập thể Cựu Sinh Viên QGHC, chúng ta cần có biện pháp tinh thần với
những cá nhân đó là tẩy chay, chấm dứt mọi quan hệ, đặt họ ra ngoài lằn ranh của tập thể.
Thiển nghĩ, cách giải quyết như thế ít ồn ào mà vẫn hữu hiệu, vì với một hội Ái Hữu thì khi gia
nhập không có đơn xin và khi từ bỏ không cần thông báo.
Trường hợp nếu có bạn đồng môn nào là nạn nhân của âm mưu chia rẽ, đánh phá tinh
vi của Cộng sản, chúng ta hãy chung sức sửa chữa, xây dựng cho nhau, khi còn có thể được, để
rút kinh nghiệm chung hầu gìn giữ sự gắn bó trong sinh hoạt của tập thể Cựu Sinh Viên QGHC
chúng ta . Bảo vệ danh dự, duy trì uy tín cho tập thể mình là đìều lúc nào chúng ta cũng cần
quan tâm. Tuy nhiên, nếu chúng ta chọn cách thực hiện không thích hợp thì kết qụả có thể dẫn
đến phản ứng tiêu cực, không có lợi cho sự đoàn kết lúc này cần thiết hơn lúc nào hết để chống
kẻ thù của Dân tộc là Cộng Sản đang một măt đàn áp khốc liêt dân lành trong nước; mặt khác
đang tìm cách dâng và bán rẻ đất liền biển đảo cho Trung Cộng.
Trước năm 1975, Học Viện QGHC chuyên đào tạo các viên chức trung cấp và cao cấp
phục vụ trong nền Hành Chánh Việt Nam Cộng Hoà từ trung ương xuống địa phương, nên các
Cựu Sinh Viên xuất thân từ trường này đều có môt tinh thần trách nhiệm rất cao đối với đất
nước vì ý thức được rằng mình là công bộc của dân. Do vây, mỗi cựu sinh viên QGHC khi
tham gia sinh hoạt với các Hội Đoàn hay Tổ Chức nào, dù hoàn toàn với tư cách cá nhân,
nhưng trong nhiều trường hợp, cũng có thể vẫn gián tiếp chịu trách nhiệm tinh thần nào đó với
tập thể. Vì thế, chúng ta nên đắn đo cân nhắc kỹ để tránh tham gia vào những sinh hoạt dễ bị
dư luận Cộng Đồng phê phán. Thực tình mà nói, vấn đề này chưa được anh chị Đồng Môn
chúng ta triệt để rút kinh nghiệm.
Vài ý kiến thô thiển gửi quý anh chị với tấm lòng kính mến và trân quý tình Đồng
Môn.
Trần Ngọc Thiệu, CT/BCH
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THÔNG BÁO CẢI TỔ BAN CHẤP HÀNH
Sau phiên họp 3 cơ chế Hội ngày 26 tháng 7 năm 2013, Ban Chấp Hành xin thông báo cùng quý anh chị
đồng môn CSV/QGHC Nam California về việc cải tổ nhân sự trong BCH cho phù hợp với tình hình sinh
hoạt mới. Thành phần nhân sự sau khi cải tổ, kể từ ngày 30 /7/2013, như sau:
Chủ Tịch:
Đệ I Phó Chủ Tịch:
Đệ II Phó Chủ Tịch:
Tổng Thư Ký:
Thủ Quỹ:
Ủy Viên Văn Nghệ:
Ủy Viên Tổ Chức:

Trần Ngọc Thiệu (ĐS11)
Dương Hồng Việt (ĐS5)
Chế Minh Châu (ĐS17)
Hồ Thị Hồng Hoa (ĐS19)
Đinh Ngọc Bảo (ĐS11)
Đèo Chính Mung (ĐS17)
Ngô Ngọc Trác (ĐS13)

Các cơ chế khác trong Ban Đại Diện không thay đổi.

THƯ CÁM ƠN
Thưa quý anh: - Thái Hà Chung (ĐS6)
- Trần Quý Hùng (ĐS9, CH2)
- Nguyễn Phú Hùng (ĐS11)
- Cao Xuân Thức (ĐS13)
Vì nhu cầu cải tổ cho thích ứng với tình hình mới, phù hợp với các hoạt động mới cũng như vì hoàn cảnh
đặc biệt của từng cá nhân trong Hội, một Ban Chấp Hành mới đã được thành lập để thay thế Ban Chấp
hành cũ kể từ ngày 30 / 07 / 2013.
Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn đặc biệt sâu xa và lòng kính mến không gì có thể đo được đối với quý
anh là những đồng môn đã có những hy sinh đáng kể, với những thiện chí hiếm có, không quản ngại thì
giờ, sức khoẻ, đã giúp cho Hội nhiều công tác trong tháng ngày qua. Không có sự cộng tác giúp đỡ nhiệt
tình của quý anh chắc chắn Hội đã không thể có những thành công như mọi người đã thấy.
Nay quý anh đã đứng ngoài danh sách BCH cải tổ. Tôi hiểu rằng điều này không có nghĩa là các
anh tạm ngưng hay xem nhẹ sự tham gia sinh hoạt trong Hội. Tôi tin rằng lúc nào quý anh cũng vẫn tha
thiết và nhiệt tình với mọi sinh hoạt của tập thể Cựu Sinh Viên QGHC chúng ta, cho dù tuổi đời mỗi ngày
mỗi cao, sức khoẻ mỗi ngày mỗi giảm sút đáng kể.
Một người thường mà làm được nhiều việc từ tâm, từ bi có khi được mọi người nể trọng hơn cả
người mặc áo tu hành; một đồng môn ở ngoài Hội mà tham gia nhiều công tác hữu ích cho tập thể chắc
chắn được quý trọng hơn hẳn những ai ở trong Ban Chấp Hành mà thường xuyên thiếu vắng trong sinh
hoạt. Quý là ở thực tâm thực chất chứ không phải ở danh xưng hay lời nói. Thật vui mừng là trong BCH
vừa qua gồm toàn những người nhiệt tình cả. Trong đời sống, tôi luôn luôn cố gắng áp dụng “thuyết
Trung dung”, nhưng tôi cũng ý thức rằng những gì mình coi là vừa phải thì đối với người khác có thể đã
là thái quá hay bất cập rồi. Lời bộc bạch này xin quý anh bỏ qua cho nếu thấy nhàm tai.
Bản thân tôi cũng lớn tuổi rồi, sức khoẻ cũng có hạn chế lại thêm trong gia đình có người mang
bịnh nan y phải cần nhiều thời gian chăm sóc nên tôi tự thấy tính tình có thay đổi nhiều, hay nóng nảy,
thiếu sáng suốt, không bén nhạy trong phán đoán, chậm hiểu mau quên, bảo thủ cố chấp nhiều hơn thời
trung niên. Vì vậy, trong thời gian sinh hoạt bên cạnh nhau, chắc cũng có những lỗi lầm đáng kể, mong
quý anh thông cảm bỏ qua cho. Về phần tôi, cam đoan sẽ không giữ những gì buồn phiền trong lòng làm
gì để mất vui và tổn thọ thêm.
Vài hàng tâm tình mong quý anh hiểu cho. Chắc chắn anh em chúng mình sẽ vui vẻ với nhau hơn
nữa, khắng khít với nhau hơn nữa (tôi không muốn nói chử “Đoàn kết” vì nhàm tai quá rồi).
Cầu mong Hội QGHC chúng ta lúc nào cũng vững mạnh trong lập trường Quốc Gia Dân Tộc
không Cộng sản.
Trần Ngọc Thiệu, CT/BCH
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Tin Sinh Hoạt
- Hội CSV/QGHC Nam Cali tổ chức Picnic Hè 2013:
Trời tháng Bảy đã chuyển sang mùa hè nóng bức tại miền Nam Cali, những làn gió từ biển thổi vào làm
vùng Orange County trở nên mát mẻ dể chịu. Trong không khí thuận tiện cho cuộc sinh hoạt ngoài trời
đó, vào lúc 11:30 sáng ngày 7/7/2013 Garden Grove Park trở nên rộn ràng hơn với buổi Picnic Hè thật
vui vẻ của các CSV/QGHC Nam Cali và thân nhân. Anh chị em đến họp mặt nơi đây với gương mặt rạng
rở như ánh nắng mùa hè, tay bắt mặt mừng, câu nói tiếng cười ran như pháo nổ trong ngày Lễ Độc Lập
Hoa Kỳ ba hôm trước đó. Anh Trần Ngọc Thiệu, Chủ tịch Ban Chấp Hành mở đầu bằng lời chào đón các
huynh trưởng, anh chị em đồng môn đến tham dự. Anh cũng đặc biệt hoan nghênh quý đồng môn cao
tuổi, người vừa khỏi cơn bạo bịnh như anh Nguyễn Ngọc Liên…cũng đã cố gắng đến tham dự buổi
Picnic.
Cũng như nhửng năm trước, anh chị Đinh Ngọc Bảo đã chu đáo đặt mua và chuyên chở những món ăn
đến buổi Picnic. Với sự góp tay của các anh chị có mặt, chỉ trong một thoáng tất cả thức ăn đã được bày
trên các bàn thật tươm tất gồm bánh mì, bánh bèo, bánh cuốn, bánh giò, bánh kem, chè bắp và vài loại trái
cây tráng miệng…Anh chị em ngồi quây quần bên nhau vừa hàn huyên tâm sự vừa thưởng thức nhửng
món ăn thật hấp dẩn khẩu vị. Trong buổi Picnic năm nay, các CSV/QGHC Nam Cali và thân nhân được
học hỏi các môn thể dục nhẹ, có lợi ích cho sức khoẻ như: dịch chân kinh, thiền hành…do đồng môn Chu
Tất Tiến hướng dẫn. Anh Trần Ngọc Tôn, huynh trưởng ở tuổi 83 cũng biểu diễn vài thế tập mạnh mẻ
như: hít đất, chống một tay xoay chuyển thân người…Trông anh khỏe mạnh, nhanh nhẹn như thanh niên
trai trẻ nhờ tập môn “càn khôn thập linh” của thầy Hằng Trường. Tiếp đến là phần thi kể chuyện vui, do
các đồng môn Nguyễn Văn Sáu, Trần Quý Hùng, Đỗ Văn Trí Bảo…, và đặc biệt với câu chuyện tiếu lâm
của chị Đặng Hoàng Mai (bà xã anh Nguyễn Chí Vy, ĐS9/CH2) đóng góp khiến không khí buổi Picnic
thêm phần vui nhộn với những tiếng cười rộn rã.

Ngoài ra, để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ trong buổi Picnic hè năm nay, anh Nguyễn Văn Sáu đã sốt
sắng mời các đồng môn và thân hữu chụp những tấm ảnh từng cá nhân khi vừa mới đến, sau đó những
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tấm ảnh của từng nhóm, và những tấm ảnh chụp chung tất cả mọi người tham dự buổi Picnic cũng được
máy hình của anh Sáu ghi lại và được chuyển đến quý anh chị đồng môn qua dòng Link trên Internet:
https://plus.google.com/u/0/photos/111367243560139400632/albums/5898109797383834529?authkey=CMHr0beqxKjymAE

Cuộc vui nào cũng chóng tàn, buổi Picnic của các CSV/QGHC Nam Cali và thân hữu cũng đã bế mạc lúc
3 giờ chiều cùng ngày. Anh chị em đã chia tay trong niềm hân hoan lẫn luyến tiếc, hy vọng sẽ còn gặp
nhau vào những dịp họp mặt khác không xa…
Tường trình: HồNG HOA-ĐS19

- Khoá ĐS12 đón tiếp anh chị Giáp-Hở đến Nam California:
Nhân dịp sang Arizona thăm bà con, chị Nguyễn Thị Hở (ĐS12) và phu quân Nguyễn Văn Giáp ghé thăm
anh chị em K12 tại Miền Nam California.
Được chị Hở gọi điện thoại báo trước chuyến viếng thăm này, các bạn đồng khóa tại Orange County đã tổ
chức cuộc đón tiếp thân mật anh chị tại nhà hàng Hồng Ân, thành phố Westminster, vào lúc 6 giờ chiều
Thứ Bảy 13 tháng 7 2013. Mặc dù dư âm ngày lễ Độc Lập Hoa kỳ còn kéo dài, khiến cho một số anh chị
em đồng môn bận việc đón tiếp bà con thân thuộc từ các nơi xa về sum họp gia đình, nhưng một số anh
em K12 tại Quận Cam cũng cố gắng đến tham dự buổi đón tiếp chị Hở và phu quân Giáp.
Ngoài các anh em ĐS12 đến họp mặt - như anh chị Nguyễn Đăng Luận; các bạn Nguyễn Quý Hùng,
Đặng Xuân Sơn, Trương Văn Nghĩa, Đinh Bá Tâm, còn có sự tham dự của anh Trần Ngọc Thiệu, người
bạn đồng môn Khoá ĐS11 vẫn thường có mối thâm tình với các bạn ĐS12 từ thuở còn là sinh viên
QGHC tại Sài gòn. Chị Hở, ngày còn học ở Học viện, cũng như lúc sang tỵ nạn tại Hoa kỳ, vẫn được anh
chị em đồng khoá xem như bậc đàn chị thân thiết. Ngoài một vài lần đến gặp anh em Nam Cali,“Chị Hai
Hở” thỉnh thoảng vẫn điện thoại thăm hỏi các bạn học cũ, an ủi các bạn đang bị bệnh hoặc gặp chuyện
“bất như ý” trong cuộc sống…Hôm nay anh chị đến họp mặt với anh em tại Nam Cali, như mang niềm
vui đến cho anh em đồng khóa …

Từ trái: Anh chị NĐLuận, chị Hở; các anh: NQHùng, NVGiáp (phu quân chị Hở),
TNThiệu, ĐXSơn, ĐBTâm và TVNghĩa.
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Xin cám ơn anh chị Hở - Giáp, cám ơn các bạn đã bỏ chút thì giờ vào một chiều cuối tuần bận bịu, để đến
gặp nhau, nhấm nháp bên nhau một chén trà, một ly rượu…Đồng thời nhắc lại những kỷ niệm êm đềm
thời còn ngồi bên nhau trong giảng đường Học Viện. Hy vọng chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa để
còn tiếp nối lại những tình cảm êm đẹp của tình đồng môn đồng khóa, những kỷ niệm mà nếu nhắc nhớ
mãi có bao giờ vơi cạn?
Bài viết: ĐBTâm / Hình ảnh: NQHùng

- Khoá ĐS10 đón tiếp “Người Về Từ Cõi Chết”:
Hôm Thứ Bảy 10-8-2013, có 1 cuộc họp mặt "bỏ túi" tại nhà bạn Diệp ở Fontain Valley, Nam CA,
để đón tiếp bạn Trần Quốc Cần từ Minnesota đến San Diego thăm con trai, nhân tiện ghé qua miền Nam
CA để gặp gỡ anh em cùng khóa. Ngoài nhân vật chính hôm nay là Trần Quốc Cần, còn có sự tham dự
của Trần Quốc Bao, Nguyễn Ngọc Diệp, Thái Tăng Phục, Cao Công Đắc, Đỗ Xuân Trúc, Bùi Đức Lứt,
Nguyễn Tiến Hoàng và Nguyễn Nhật Ngọ.
Bạn Cần vẫn khỏe. Bây giờ thì ăn uống thả dàn (hôm nay đớp nguyên cả 1 tô phở lớn), ăn nói vẫn
oang oang như thời trước. Sau 1 thời gian nằm dưỡng bệnh nơi ICU (Phòng Hồi Sinh Cấp Cứu) hơn 1
tháng và tịnh dưỡng tại nhà gần 1 năm, bạn đã lấy lại được "nội công" như ngày trước (tuy nhiên trên bảo
dưới…hổng chịu nghe). Đài phát thanh Minnesota sau 1 thời gian được “sạc điện” đầy đủ, nay phát thanh
liên tục 24/24. Từ đầu đến cuối buổi họp mặt, bạn Cần đã thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, nhắc đến tên
này, tên kia, không thiếu 1 chi tiết nào cả. Anh em lâu ngày gặp nhau, chuyện trò ròn tan như
popcorn (chứ "bắp hạt” rang lên thì không nổ to bằng). Bèn nhớ đến 4 câu thơ sau đây qua bài giảng của
Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến:
Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui,
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi,
Chỉ có tình thương để lại đời.
Tình thương đây phải hiểu rộng
ra là tình yêu thương nhân loại, tình yêu
thương đồng bào mình, tình yêu thương
bạn bè (đó là TÌNH BẠN).
Bạn Cần hôm nay được các bạn
trong buổi gặp mặt mệnh danh là "người
về từ cõi chết". Có 2 giả thuyết: một là
“Cóc Cần”
khi Ngọc Hoàng giở sổ “black book”
(translation=sổ tử) ra xem, thì vì mắt
kèm nhèm nên đọc tên nhầm: thay vì Trần Quốc Cần thì lại đọc là Trần Cóc Cắn, cho nên viên chức phụ
trách bộ "tử thần" không chấp nhận (nhờ vậy bạn thoát chết); giả thuyết thứ 2 là khi Ngọc Hoàng gọi tên
bạn, thì bạn ấy đang bận xem World Cup với Lê văn Cẩn bên Việt Nam, nên quên "dạ" thành ra Ngọc
Hoàng cho qua truông luôn! Bạn Cần còn khoe đang giữ trong mình tấm vé chuyến bay "stand by" chờ
khi nào chuyến bay trống chỗ (avalaible) thì bạn ấy sẽ sẵn sàng từ giã bạn bè. Theo lời bạn Cần nói thì vì
bạn bè cứ níu kéo hoài cho nên hắn chưa nở dứt nợ trần gian? Cao Công Đắc tự nhiên bật ra 2 câu thơ:
“Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, nào ngờ ta sống mãi đến hôm nay!”
Cuộc gặp mặt tại nhà Bạn Diệp bắt đầu từ sau 10 giờ sáng, ngồi uống cafe “tán dóc” tại nhà (tăng
1), đến hơn 12 giờ thì đi ăn trưa (Phở Quang Trung) rồi sau đó về lại nhà tiếp tục "tán phét" (tăng 2). Rất
tiếc đến 2:30 thì Nghé Ngọ phải ra về sớm (chạy xe hơn 1 tiếng đồng hồ để gặp bạn) nên không biết diễn
tiến các câu chuyện còn lại ra sao, nhờ các bạn còn lại (Diệp, Cần, Bao, Đắc, Phục) bổ túc thêm.
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Xin các bạn vui lòng theo dòng link sau đây xem các hình ảnh do NN ghi nhận được buổi gặp mặt
ngày hôm nay.
https://plus.google.com/photos/113272613058467352903/albums/5910710173245943073?authkey=CLLhj666z_HwXg

Người ghi: Nghé Ngọ

- ĐS16 Nam California tiếp đón anh chị Nguyễn Ngọc Bích:
Hôm Chủ Nhật 21-7-2013, các bạn khóa ĐS16
tại Orange County đã gặp nhau tại nhà hàng Phở
Pasteur Hiền Vương thuộc TP Garden Grove để tiếp
đón bạn đồng khóa là anh Nguyễn Ngọc Bích và bà xã
từ New York đến thăm miền nắng ấm Nam California.
Ngoài nhân vật chính là anh chị Bích, còn có
quý anh chị: Bạch Lan, Kiều Tiên, Nguyễn Công
Lượng, Lê Phước Ninh, Nguyễn Văn Bửu, Vũ Ngọc
Lộc, Quách Đình Châu, Trần Yêm Thông; và các
“chàng độc thân tại chỗ” như: Trần Đức Tạo, Đinh
Ngọc Phùng, Nguyễn Văn Thành, Thân Trọng Mẫn,
Nguyễn Ngọc Huân. Đặc biệt còn có sự tham dự của
anh chị Nguyễn Văn Sáu (trắng) khóa TS4, là bạn rất
thân với anh chị Bích từ trước 1975 bên Viêt Nam.
Cùng tham dự hôm nay còn có người cháu của anh chị
Bích (xin lỗi không nhớ tên) là người tình nguyện làm
“tài xế” cho anh chị trong thời gian lưu lại Nam Cali.
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Anh chị Bích

Bầu không khí trong nhà hàng rất
tưng bừng, vui nhộn với những lời thăm
hỏi rôm rã pha lẫn những tiếng cười dòn
tan tưởng chừng như không bao giờ dứt;
nhứt là chị Bích và chị Sáu đã “nhỏ to”
tâm sự sau gần 40 năm xa cách! Một điều
đáng mừng là thấy mọi người, mặc dù tóc
đã điểm sương, nhưng vẫn khỏe mạnh,
yêu đời…
Buổi họp mặt ăn sáng bắt đầu từ
9:30AM kéo dài đến trưa, nhưng mọi
người chưa muốn chia tay. Tuy nhiên, vì
phải trả lại chỗ cho nhà hàng buôn bán
nên cuộc vui phải tạm chấm dứt và hẹn
gặp nhau vào ngày thứ Hai 22/7/2013 và
ngày thứ Ba 23/7/2013 theo như lịch trình
Anh chị Sáu
định sẵn của chị Kiều Tiên và anh Lê
Phước Ninh. Rất tiếc vì bận phải đi làm nên người viết không có dịp tham gia vào 2 ngày sinh hoạt kế tiếp
rất lý thú này. Trước khi ra về, mọi người đã cùng chụp chung một tấm ảnh trước cửa tiệm Phở Pasteur để
ghi lại kỷ niệm hôm nay.
Được biết, anh chị Bích sẽ trở về lại New York vào sáng ngày thứ Tư 24/7/2013.

Tứ trái – Ngồi: Các chị: Kiều Tiên (csv), Lộc, Sáu, Bạch Lan (csv), Ninh, Bửu, Thông, Bích, Châu.
– Đứng: Cháu anh Bích, các anh: Tạo, ông xã chị Tiên, Phùng, chị Lượng, Thành, Lộc, Mẫn,
Huân, Thông, Ninh, Châu, Lượng, Bích, ông xã chị Lan - Chụp hình: Anh Sáu.
Xin mở dòng Link dưới đây để xem thêm một số hình ảnh buổi họp mặt nói trên:
https://plus.google.com/u/0/photos/111367243560139400632/albums/5904057764936403777?authkey=CNixuZunv4TRZg

Ghi nhanh: NVSáu
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- Đón tiếp GS Nguyễn Quốc Trị, Cựu Viện trưởng Học Viện QGHC:
Trong không khí ấm áp của một ngày mùa hạ, Hội CSV/QGHC Nam Cali đã tổ chức buổi đón
tiếp GS Nguyễn Quốc Trị, cựu Viện trưởng Học viện QGHC vào lúc 11giờ 30 trưa ngày 3 tháng 8 năm
2013 tại nhà hàng Seafood Place thuộc thành phố Garden Grove.
Các môn sinh đã đến thật đông, thật sớm để chuẩn bị chào đón vị GS Viện trưởng cuối cùng của
Học viện, trước khi miền Nam lọt vào tay CS. Nhà hàng Seafood Place trưa hôm nay rộn rã niềm vui của
gần 60 cựu sinh viên, đón người thầy khả kính đến thăm các môn sinh tại thủ đô tỵ nạn Little Sài gòn. Với
số tuổi 83, mái tóc đã bạc trắng, nhưng diện mạo GS cựu Viện trưởng vẫn hồng hào, quắc thước, dáng đi
còn nhanh nhẹn.

Chỉ ghi chú hàng ghế đầu dành cho quý vị Giáo Sư và Huynh Trưởng:
Từ trái: HT Trần Ngọc Tôn (ĐS2), Trần Ngọc Thiệu (CT/BCH Hội Nam CA), GS Phan Thanh Ngô, GS
Hoàng Xuân Hào, GS Lê Hồng, GS Nguyễn Quốc Trị, GS Cao Văn Hở, người ngồi cạnh GS Hở là anh
Nguyễn Tấn Lạc (CH5).
Mở đầu, anh Trần Ngọc Thiệu Chủ tịch Ban CH
Hội QGHC Nam Cali thay mặt anh chị em cựu
SV, hân hoan chào đón thầy. Mặc dù tuổi hạc đã
cao, giáo sư vẫn đóng góp tài năng vào nền văn
học và lịch sử Việt nam với cuốn biên khảo
“Nguyễn Văn Tường (1824-18886) và Cuộc
Chiến Chống Pháp của Nhà Nguyễn”. Sách gồm 2
tập, dày trên một nghìn trang, in ấn công phu và
đã được ra mắt tại San Jose, miền bắc Cali. Vì chỉ
còn một vài cuốn, nên GS đã có nhã ý tặng một
bộ (2 tập) cho anh Chủ tịch TNThiệu, như một kỷ
niệm tình thầy trò nhân dịp GS nhân dịp ghé thăm
Hội QGHC Nam Cali.
GS Hoàng Xuân Hào được mời lên phát
biểu, hết lòng ca ngợi GS Trị. Khi còn trẻ GS Trị
đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng đã tận tụy trong nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên về học vấn. Nay tuổi đời
đã cao, GS Trị vẫn còn sáng suốt để nghiên cứu viết quyển sách biên khảo lịch sử có giá trị. GS Lê Hồng,
hiện là một trong 5 người thành lập Viện Bảo tàng Chiến tranh Việt nam, bày tỏ hân hoan được gặp gỡ
GS cựu Viện trưởng Nguyễn Quốc Trị hôm nay. GS Cao Văn Hở nhắc lại thời gian từ lúc ông còn là sinh
viên, rồi đi du học Mỹ, và về dạy trường QGHC. Nay gặp lại thầy NQTrị, ông rất vui mừng.
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Đến đây anh Trần Ngọc Thiệu,
Chủ tịch BCH trao tặng GS Trị tấm
Plaque kỷ niệm nhân GS đến thăm các
môn sinh hôm nay. Tiếp đến anh Trần
Bạch Thu, Chủ tịch HĐQT trao tặng
cây bút và một cái tách (mug) có in
hình logo Hội CSV/QGHC Nam Cali,
như món quà lưu niệm tình thầy trò.
Đồng thời hai anh Thu và Thiệu đều
chụp ảnh kỷ niệm với GS Trị.
Trong phần phát biểu, GS Trị
bày tỏ niềm cảm kích đối với anh em
CSV đã luôn đoàn kết, cùng làm việc
với nhau để xây dựng hội CSV/QGHC
Nam Cali vững mạnh. GS chúc mọi
người luôn an lạc, con cái tiến bộ trong
xã hội Hoa Kỳ này. GS cũng chúc anh
em CSV hưởng tuổi già vui mạnh,
đóng góp lợi ích cho xã hội mới mình
đang sống và cho nước Việt nam ở quê
nhà.
Huynh trưởng Trần Ngọc Tôn
(ĐS2) giới thiệu về quyển sách biên
khảo lịch sử gồm 2 tập “Nguyễn Văn
Tường (1824-18886) và Cuộc Chiến
Quà lưu niệm do anh TNThiệu CT/BCH Hội Nam Cali tặng.
Chống Pháp của Nhà Nguyễn” mà GS
Trị vừa ra mắt tại San Jose. Ông Nguyễn Văn Tường là một trong bốn vị đại thần triều Nguyễn chống
Pháp, lúc quân Pháp bắt đầu đặt ách đô hộ tại nước Nam.
Mở đầu phần phát biểu tâm tình của các CSV
với GS Nguyễn Quốc Trị, huynh trưởng Trần Huỳnh
Châu (ĐS3) gợi lại kỷ niệm đã đánh tennis với GS
Trị lúc GS đến Cali thăm chơi. Và hôm nay anh rất
vui khi thấy GS Trị vẫn còn hồng hào khoẻ mạnh.
Anh NguyễnViết Đức (ĐS17) gợi lại kỷ niệm
với GS Trị trước đây. Đó là lời GS Binh đã nhờ anh
khi sang Mỹ, “nếu có gặp GS Trị, xin chuyển lời
thăm hỏi”... Anh cũng ca ngợi GS Trị tuy tuổi đã cao
nhưng vẫn đóng góp cho nền văn hóa Việt tại hải
ngoại này. Ngoài ra, anh Đức còn có hảo tâm nhận
trả cho toàn bộ bữa tiệc gồm 5 bàn + 5 phần ăn chay.
Số tiền đóng góp của tất cả đồng môn tham dự, anh
Đức đã đề nghị Ban Tổ Chức tặng quỹ Hội QGHC
Nam Cali. Tuy nhiên, nhà hàng chỉ nhận số tiền sai
biệt mà thôi (sau khi đã trừ tiền đặt cọc). Xin hoan hô
Nguyễn Viết Đức (ĐS17)
và cám ơn anh Đức nhiều về nghĩa cử cao đẹp này!
Anh Hoa Thế Nhân (Cao học khoá 5) nhắc lại kỷ niệm với GS Trị trong thời gian anh học 2 năm
Cao học tại trường QGHC: GS rất bình dân vì thường hay xuống ngồi với SV, vừa hút thuốc vừa hỏi
chuyện thân mật với môn sinh…Anh Nguyễn Duy Chính (ĐS15) nhắc đến liên hệ của anh với GS Trị về
dịch thuật. Qua quyển sách dày hàng ngàn trang này, GS đã đóng góp nhiều về lãnh vực sử liệu cho VN.
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Anh Chế Minh Châu (ĐS17) biểu tỏ lòng
mong ước: với tài nghiên cứu lịch sử, GS có thể
viết về đất nước VN hiện nay, đang sắp mất vào
tay bọn bành trướng Bắc Kinh. Ngoài ra, anh
Châu cũng ca ngợi lòng bao dung quảng đại của
GS Trị, khi chủ toạ Hội đồng kỷ luật trường
Hành chánh, đã quyết định tha cho một sinh viên
vi phạm kỷ luật để sinh viên này được tiếp tục
học.
Anh Chu Tất Tiến (ĐS21) cám ơn trường
QGHC cùng các GS đã dạy dỗ một sinh viên, gốc
là sỹ quan quân đội thi vào trường HC như anh.
Khi sang tỵ nạn ở Mỹ, các CSV sang đây trước
định cư không phân biệt khoá đàn anh đàn em, đã
tận tình giúp đỡ anh trong việc tìm công ăn việc
làm, ổn định cuộc sống…
Anh Trần Công Hàm (ĐS6) nhắc lại quá
Quà lưu niệm do anh Trần Bạch
trình thành lập trường QGHC qua các giai đoạn.
Thu CT/HĐQT Hội Nam Cali tặng.
Các GS, các vị Viện trưởng đã có công đào tạo
thành phần công chức có kiến thức cao về hành
chánh, phục vụ hữu hiệu các chế độ Cộng hoà tại Miền Nam Việt nam trước đây…
Xin mở dòng Link dưới đây để xem thêm một số hình ảnh buổi họp mặt nói trên:
https://plus.google.com/u/0/photos/111367243560139400632/albums/5908475177461457393?authkey=CJeXv-_P5M66iQE

Bài viết: Đinh Bá Tâm / Hình ảnh: Nguyễn Văn Sáu

- Hội CSV/QGHC Nam Cali thăm đồng môn:
Hôm Thứ Bảy Aug. 10/2013 hai anh Trần Ngọc Thiệu và Chế Minh Châu đã đại diện Ban Chấp
Hành Hội Nam Cali đến thăm hai đồng môn bệnh nặng là anh Thái Hà Chung (ĐS6) ở Irvine và anh
Nguyễn Hữu Thịnh (ĐS12) ở Westminster.
Hai anh được chữa trị ở nhà thương một thời gian, nay đã về nhà để tiếp tục được chăm sóc tại gia.
Sức khoẻ của hai anh đều có vẻ khả quan.
Được biết anh Thái Hà Chung và một vài anh khác đã phục vụ trong Ban Chấp Hành Hội Nam
Cali trước đây, nhưng nay đành phài rời BCH vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do cá nhân riêng như đã thông
báo ở trên. Xin cám ơn và hoan nghênh tinh thần phục vụ đồng môn của quý anh; xin chúc quý anh nhiều
sức khỏe và được mọi điều tốt lành.
Kính chúc hai anh Chung và Thịnh sớm phục hồi và trở lại sinh hoạt cùng bạn bè như bình
thường. Cả hai anh Chung và Thịnh không thích được chụp hình lúc này.
Ghi nhanh: TNThiệu
THÔNG BÁO Tạm Ngưng Đêm Văn Nghệ Mùa Thu
Vì xét thấy chưa thích hợp với tình hình hiện nay, và sau khi tham khảo ý kiến với CT/HĐQT; BCH
Hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam California xin thông báo tạm ngưng đêm Văn Nghệ Mùa Thu tại hội
trường Văn Lang (VNCR) vào ngày 28 tháng 9 năm 2013 như đã thông báo trước đây. Chương trình
văn nghệ này nếu được tiếp tục sẽ thông báo cho quý đồng môn sau. Xin cáo lỗi cùng quý đồng môn và
thân hữu.
TM Hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam California,
Trần Ngọc Thiệu
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CHÚC MỪNG
Nhận được hồng thiệp của anh chị Cao Công Đắc (ĐS10) báo tin Lễ Thành Hôn của con trai.
Xin chúc mừng anh chị Cao Công Đắc, và xin chúc hai cháu:

Vị Thiện & Trà My
Trăm Năm Hạnh Phúc

Tài chánh Hội:




Tồn quỹ ngày June/08/2013 (từ Bản Tin số 08/2013 mang sang)
Tổng số THU (từ June/08/2013 đến Aug./18/2013)
Tổng số CHI (từ June/08/2013 đến Aug./18/2013)
TỒN QUỸ (tính đến ngày June/08/2013): (A) + (B) – (C) = $2,694.71

$2,306.71 (A)
$1,295.00 (B)
$907.00 (C)

(B) Phần THU ($1,295.00):
- Thu ngày Pinic Hè 7/7/2013: $420.00: NNLiên $40, NHSinh $40, NVChuế $20, NXKế $40, NĐLuận $40,
ĐBTâm $20, NCVy $40, BĐLứt $20, TQHùng $20, ĐDChí $20, HHHoa $20, NTNguyệt $30, chị LĐThảo
$20, NVHòa $20, LNDiệp $20, TVNghĩa $10
- Các khoản thu NL và yểm trợ khác: $300.00: Hồ Đình Chỉnh $100, Tôn Thất Chước $200.
- Thu từ mạnh thường quân yểm trợ Hội: $575.00: Anh Nguyễn Viết Đức (ĐS17) tặng Quỹ Hội $575 nhân
ngày đón tiếp GS Nguyễn Quốc Trị, cựu Viện trưởng HV/QGHC Saigòn.
(C) Phần CHI ($907.00):
Yểm trợ Cộng ĐồngVN Nam Cali chống Tập Cận Bình $200, Thuê Kiosk Picnic $35, Chi phí buổi Picnic
Hè 7/7/2013 $247, Phân ưu $300 (T/M ĐMHùng, T/M NTThịnh, GS NQQuýnh), In Bản Tin số 8/2013
$65, Chi phí đọc thông báo trả cho Little Saigon Radio $30, Trophy tặng GS Trị $30.
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PHÂN ƯU
Vô cùng xúc động nhận được các tin buồn sau đây:












Giáo Sư NGUYỄN QUANG QUÝNH, đã từ trần ngày 24 tháng 7 năm 2013 tại Stockton - California. Hưởng
thọ 92 tuổi.
Đồng môn TRẦN NGỌC MINH (ĐS16), Pháp danh Tâm Minh, đã từ trần ngày 22 tháng 6 năm 2013 tại
Beaverton, Oregon– Hoa Kỳ. Hưởng thọ 68 tuổi.
Đồng môn THÁI BÌNH DÂN (ĐS8), đã từ trần ngày 27 tháng 6 năm 2013 tại Tacoma, Washington State –
Hoa Kỳ. Hưởng thọ 71 tuổi.
Đồng môn VŨ ĐÌNH HOÁN (CH7), đã từ trần ngày 6 tháng 7 năm 2013 tại Sagòn, Việt Nam. Hưởng thọ 65
tuổi.
Hiền thê đồng môn Vương Quốc Quả (ĐS3), là Cụ Bà ĐINH THỊ MINH CHÂU, Pháp danh Từ Ngọc Vân, đã
từ trần ngày 5 tháng 8 năm 2013 tại Orange County, California. Hưởng thọ 81 tuổi.
Thân Mẫu đồng môn Thái Hữu Phước (TS1, ĐS18), là Cụ Bà quả phụ Thái Hữu Phương, Khuê danh
Burnadette LÊ THỊ NGÂN, đã từ trần ngày 30 tháng 7 năm 2013 tại Nevers, France. Hưởng thọ 92 tuổi.
Thân Mẫu đồng môn Nguyễn Tiến Thịnh (ĐS10, CH3), Là Cụ Bà Quả Phụ Nguyễn Tiến Đại, Khuê danh
Maria Magdalena NGUYỄN THỊ NĂNG đã từ trần ngày 15 tháng 6 năm 2013 tại Fountain Valley - California.
Hưởng thọ 92 tuổi.
Thân Mẫu đồng môn Lê Đức Tuấn (ĐS22), là Cụ Bà quả phụ Lê Đức Hoành, Khuê danh ĐINH THỊ VINH, đã
từ trần ngày 11 tháng 7 năm 2013 tại Sydney, Australia. Hưởng thọ 94 tuổi.
Nhạc Phụ đồng môn Đặng Mạnh Hùng (ĐS13), là Cụ Ông Antôn NGUYỄN ĐÌNH QUY, đã từ trần ngày 4
tháng 7 năm 2013 tại Bệnh Viện Kindred, Westminster - California. Hưởng thọ 90 tuổi.
Nhạc Mẫu đồng môn Trần Hữu Triết (ĐS13), là Cụ Bà quả phụ Hứa Văn Đẩu, Khuê danh NGUYỄN THỊ
THẬN, Pháp danh Diệu Cẩn, đã từ trần ngày 8 tháng 7 năm 2013 tại Annandale, Virginia. Hưởng thọ 91 tuổi.
Nhạc Mẫu đồng môn Nguyễn Đức Thạnh (TS4, ĐS19), là Cụ Bà Nguyễn Trọng Tiến, Khuê danh ĐỖ THỊ
LẠC, Pháp danh Diệu Hoa, đã từ trần ngày 24 tháng 6 năm 2013 tại Seattle, Washington - USA. Hưởng thọ 88
tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng các tang quyến.
HỘI CSV QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
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