HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH
NAM CALIFORNIA

Số 12 - Phát hành tháng 2/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch
Trần Bạch Thu
Thư Ký
Ngô Ngọc Vĩnh
Thành Viên
Trần Công Hàm
Đinh Bá Tâm
Chị Nguyễn Văn Phúc
BAN CHẤP HÀNH
Chủ Tịch
Trần Ngọc Thiệu
Phó Chủ Tịch
Dương Hồng Việt
Chế Minh Châu
Tổng Thư Ký
Hồ Thị Hồng Hoa
Thủ Quỹ
Đinh Ngọc Bảo
Ủy Viên
Ngô Ngọc Trác
Đèo Chính Mung
TỔNG KIỂM SOÁT
Đặng Mạnh Hùng
Địa chỉ liên lạc:
8051 Westminster Blvd.
Westminster, CA 92683
ĐT: (714) 891-9996;
Fax: (714) 891-8727

Email:

Kính gửi quý vị Cựu Giáo Sư,
Kính gửi quý Huynh Trưởng và quý anh Cựu Chủ Tịch,
Kính gửi quý Đồng Môn các Ban các Khoá.

Trên hành tinh chúng ta đang sinh sống, thiên nhiên đang chuyển từ tiết Đông sang tiết
Xuân. Mọi người đang hớn hở chào đón và ăn mừng mùa xuân Ất Mùi-2015. Trong
không khí vui chung mọi nơi và mọi nhà đó, hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam Cali xin
kính chúc tất cả quý anh chị Đồng Môn các Ban các Khoá một năm mới nhiều may
mắn, sức khoẻ dồi dào và gia đạo luôn luôn được an vui.
Nhân đây, các anh chị em chúng tôi trong ba cơ chế của hội xin được gửi lời cám ơn
đến tất cả quý Cựu Giáo Sư, quý anh chị đồng môn các Ban các Khoá đang cư ngụ tại
Nam Cali, trong năm qua đã thường xuyên liên lạc, thăm hỏi, khích lệ và yểm trợ tài
chánh cũng như tinh thần để giúp anh chị em chúng tôi hoàn thành công tác chung
phục vụ tập thể Hội nhà. Chúng tôi, một lần nữa, xin đặc biệt gửi lời cám ơn đến một
số ít ỏi các Đồng Môn đã thỉnh thoảng có những phê phán đứng đắn, chỉ trích xây
dựng để giúp anh chị em chúng tôi giảm bớt những sai trái khó tránh khỏi trong một
tập thể rất đông người vốn đã từng có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo chỉ huy.
Trân trọng kính chào và chúc mừng năm mới.
T.M. Hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam Cali.
Trần Ngọc Thiệu

hoiqghcnamcali@gmail.com
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Tự Bạch
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học Viện Quốc Gia Hành Chánh (1955 - 2015) và 40 năm tỵ nạn của
người Việt tại hải ngoại (1975 - 2015); Hội Quốc Gia Hành Chánh Nam California thay vì chuẩn bị một cơ hội họp
mặt Đại Gia đình Quốc Gia Hành Chánh; chúng tôi chọn lựa việc thực hiện một công trình biên khảo về chủ đề
"Quá Trình Hình Thành và Phát Triển của Học Viện Quốc Gia Hành Chánh" (1952 - 1975).
Trong khoảng 40 năm qua, cơ hội họp mặt của các vị Giáo sư cùng Cựu Sinh Viên QGHC; đã được tổ chức
nhiều lần, thông thường hàng năm vài ba lần và thường thì mang tính địa phương. Các Hội CSV/QGHC tại mỗi địa
phương cũng thường xuyên tổ chức các bưổi họp mặt tập thể; đôi khi trong phạm vi từng Khóa, cũng như có các
buổi họp mặt riêng lẻ (hay từng Ban) hoặc họp mặt "liên" khóa (hai hoặc ba khóa liền nhau như Khóa 6 và Khóa 7
Đốc Sự đã tổ chức họp mặt liên khóa năm 1999). Đặc biệt có hai lần họp mặt toàn cầu đã được tổ chức, một tại
Nam Cali và một tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.
Các buổi họp mặt của các CSV/QGHC nói chung, mang tính tiệm giảm theo thời gian vì sự ra đi từ
từ của các đồng môn cao tuổi theo luật phai mờ của thời gian. Các buổi họp mặt cũng thưa vắng dần còn vì một số
lý do khác như : sự mệt mỏi rất ư là bất thường của người cao tuổi; sự hao mòn thể chất khiến cho việc tự mình lái
xe không còn là một khả năng của tuổi già. Hơn nữa họp mặt cũng chỉ giới hạn trong một số chủ đề mang tính quan
hôn, tương tế.
Gặp nhau là để ôn lại chuyện cũ; gặp nhau để chia sẻ nỗi thương nhớ quê hương; để kiểm điểm ai còn? ai
mất? Đôi khi cũng lạm bàn về hiện tình ở quê nhà, dân ta vẫn nghèo vẫn khổ; vẫn "đói" nhân quyền, nhưng vẫn
"no" tù tội...
Ước muốn thực hiện một công trình biên khảo thì đơn giản là như thế, nhưng khi đưa "ước muốn" vào hành
động cụ thể thì cũng có một số vấn đề cần phải vượt qua; một đề cương cần phải được soạn thảo, sao cho vừa với
khả năng và phương tiện mà Hội QGHC Nam Cali có thể gánh vác được. Từ dự tính đó, chúng tôi khởi sự thăm dò
một số Cựu Sinh Viên thân hữu cư ngụ từ nhiều nơi ngoài Cali, về ước mong thực hiện dự án biên khảo này. Đa số
các vị được tham khảo đã góp ý tán đồng và hứa sẽ yểm trợ nhưng đòi hỏi phải thảo ngay một bản đề cương; rồi
gửi ra tham khảo chung để mọi người cùng đóng góp ý kiến.
Dựa theo những phản hồi thuận lợi đó, tháng 2 năm 2014 chúng tôi khởi sự gửỉ bản đề cương tới quí vị
Cựu Giáo sư, các Hội CSV/QGHC ở Mỹ, Canada, Úc, Pháp và cá nhân một số Cựu Sinh Viên mà Hội QGHC Nam
Cali có địa chỉ email để tham khảo ý kiến. Kết quả sau hơn một tháng thăm dò; chúng tôi nhận được khích lệ đến từ
nhiều nơi và thúc dục Hội QGHC Nam Cali nên đi ngay vào công tác cụ thể.
Một số anh em có lưu trữ các tài liệu liên hệ đến đề tài biên khảo; đã gửi ngay cho Ban Biên Tập những tài
liệu mà chúng tôi đang cần hay chỉ dẫn cho những nơi chốn hiện còn lưu trữ tài liệu có liên quan đến "Quá Trình
Hình Thành và Phát Triển của Học Viện Quốc Gia Hành Chánh"; đặc biệt có nhiều vị còn hứa sẽ tham gia viết bài
cho dự án biên khảo. Thật là hạnh ngộ, chúng tôi xin chân thành ghi ơn tất cả những cảm tình sâu đậm mà quí vị đã
lưu tâm và tán trợ việc thực hiện dự án biên khảo này.
Tháng 6 năm 2014, sau hơn ba tháng cùng nhau say sưa làm việc, Ban Biên Tập chúng tôi đã định hình
được dự án và phác họa được một lộ trình ngắn nhất để tiến tới việc hoàn thành công trình biên khảo này.
Về phương diện hình thức, dự án biên khảo sẽ gồm hai tập, chia ra thành hai phần rõ rệt, Tập Một dành
riêng cho phần biên khảo về "Quá Trình Hình Thành và Phát Triển Của Học Viện Quốc Gia Hành Chánh; Tập Hai
dành riêng để bầy tỏ về "Tâm Tư Quốc Gia Hành Chánh". Cả hai "Tập" dầy khoảng trên 700 trang sách.
Tập I bao gồm nhiều văn kiện pháp lý, nhiều văn bản lập quy nên nó có một giá trị phổ quát. Nội dung các
văn kiện đó đầy đủ hay thiếu sót, chặt chẽ hay lỏng lẻo đều mang tính khách quan của những giai đoạn lịch sử nhất
định của nó. Trái lại, tập II, "Tâm tư QGHC" là những suy nghĩ, những trải nghiệm của các Cựu Sinh Viên QGHC,
những con người thuộc lớp trẻ được đào tạo để phục vụ cho một thể chế Dân Chủ nhất định, là chế độ VNCH. Nơi
đào tạo không thuộc một đảng phái nào. Về lý tường, nó có một mẫu số chung rộng lớn, nhưng trong phần tư duy
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mỗi cá nhân vẫn có sự tự do cần thiết để phát huy riêng cho từng cá nhân. Vì vậy, trong tập II, người ta có thể thấy
những bài viết nói lên những suy nghĩ, những cái nhìn khác nhau - thậm chí trái ngược nhau. Nhưng cuối cùng, nó
vẫn cho thấy một sinh hoạt chính trị của một xã hội có nhân bản, khai phóng và tôn trọng tự do của con người, dù
chưa hẳn là hoàn hảo lắm.
Về phương diện nội dung, dự án biên khảo chứa đựng:
TẬP MỘT: Biên Khảo về Nền Công Vụ Việt Nam (ᶲ) và
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh với hai phần:
Phần I: Quá Trình Hình Thành Nền Công Vụ Việt Nam
-

Chương I: Nền Công Vụ Việt Nam Thời Thuộc Pháp (1884 - 1945).
Chương II: Nền Công Vụ Việt Nam Thời Chiến Tranh Ly Loạn (1945 - 1954).
Chương III: Nền Công Vụ Việt Nam Thời Việt Nam Cộng Hòa (1955 - 1975).

(ᶲ) Biên Khảo về Nền Công Vụ Việt Nam chỉ có tính cách khái lược nhằm mục đích trình bày về Học Viện QGHC
một cách rõ ràng và chi tiết hơn.
Phần II: Vấn Đề Đào Tạo Cấp Chỉ Huy (Cán Bộ) Hành Chánh
- Chương IV: Thành Lập Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.
- Chương V: Sự Hỗ Trợ của Michigan State University (MSU).
- Chương VI: Tổ Chức và Nhiệm Vụ của Học Viện QGHC.
- Chương VII: Thành Quả Công Tác Của Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.
TẬP HAI: Tâm Tư Quốc Gia Hành Chánh.
Sách sẽ được ấn hành để kính biếu quý vị Giáo Sư và thân tặng tất cả các Đồng môn CSV/QGHC hiện
đang sinh sống tại Hải Ngoại (không bán).
Tháng 9 năm 2014, Ban Biên Tập chúng tôi khởi sự thăm dò về chi phí ấn loát; một bản khảo giá đã được
gửi tới ba nhà in tại Nam Cali để thăm dò chi phí trình bầy bìa & tiền in cho hai tập sách. Kết quả, các nhà in cho
giá ước tính tổng cộng khỏang từ $5,500.00 tới $6,000.00 cho việc đặt in 1,400 cuốn sách (700 cho Tập Một và
700 cho Tập Hai). Chi phí này vượt quá khả năng của một Hội địa phương như tại Nam Cali.
Vì thế, Hội QGHC Nam Cali đã gửi văn thư thông báo tới các Hội QGHC tại Hải Ngoại cũng như các đồng
môn sinh sống tại những địa phương không có Hội để xin yểm trợ tài chánh nếu có thể, hầu giúp Hội QGHC
Nam Cali có thể hoàn thành dự án biên khảo vào đầu Xuân Ất Mùi (2015).
Trung tuần tháng 12 năm 2014, Quí vị Giáo Sư và Các CSV/QGHC các nơi hưởng ứng lời kêu gọi và đã
gửi chi phiếu yểm trợ công tác in ấn tới Hội QGHC Nam Cali lên tới gần $5,400.00.
Với số tiền yểm trợ đã nhận được cho tới cuối tháng 12 năm 2014, chúng tôi yên tâm xúc tiến dự án biên
khảo và đinh ninh rằng số tiền sai biệt giữa chi và thu (nếu có) sẽ được các CSV/QGHC ở bốn phương tiếp trợ và
quân bình trong thời gian sắp tới.
Dự án biên khảo về "Quá Trình Hình Thành và Phát Triển Của Học Viện Quốc Gia Hành Chánh"
vừa được hoàn thành tốt đẹp chính là nhờ sự chung sức của tất cả quí vị Giáo Sư cũng như các Đồng Môn; nhưng
nếu nội dung của Hai Tập Biên Khảo còn có điều gì sai sót hay chưa hoàn hảo thì đó là trách nhiệm của Ban Biên
Tập; chúng tôi rất mong được quí vị và các đồng môn lượng tình chỉ giáo và lượng thứ cho.
Nam California, những ngày đầu xuân Ất Mùi (2015).
Hội Quốc Gia Hành Chánh Nam California
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CẢM TẠ và TRI ÂN
Do sự gợi ý và khuyến khích của một số các anh chị đồng môn , một Dự án Biên khảo về Học Viện Quốc
Gia Hành Chánh đã được Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California mạnh dạn đề nghị vào tháng 2
năm 2014. Một lá thư mời tham gia Dự án này đã được gửi đi rộng rãi đến các Cựu Giáo Sư và Sinh Viên QGHC
các nơi. Sau đó, một Ban Biên Tập đã được thành lập để tiến hành Dự án này.
Trong khoảng thời gian 10 tháng, từ tháng 2 đến cuối tháng 12 năm 2014, Ban Biên Tập đã nhận được sự
đóng góp bài viết các quý vị sau đây:
 Về Cựu Giáo Sư: Có Giáo Sư Cựu Viện Trưởng Nguyễn Quốc Trị và các Cựu Giáo Sư Lê Công Truyền,
Hoàng Xuân Hào, Trương Hoàng Lem, Tạ Văn Tài, Cao Văn Hở và Cao Thị Lễ.
 Về các Cựu Sinh Viên có quý anh chị sau đây:
Bùi Đắc Danh
Cao Xuân Thức
Chị Nguyễn Đình Phúc
Chu Vũ Lộc
Đặng Quốc Tuấn
Đèo Văn Trấn
Diệp Văn Cẩm
Đinh Bá Tâm
Đõ Hữu Sâm
Đỗ Tiến Đức
Đỗ Văn Siêng
Dorohiêm
Dương Bỉnh
Hà Thế Ruyệt

Nguyễn Mạnh Huyên
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Ngọc Cường
Nguyễn Ngọc Liên
Nguyễn Phú Thiệu
Nguyễn Tấn Phát
Nguyễn Trọng Thiệt
Nguyễn Trung Thoại
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Sáu
Nguyễn Văn Truy
Phạm Đình Hưng
Phạm Thành Châu
Phùng Minh Tiến

Hồ Thị Hồng Hoa
Hoàng Trọng Nghĩa
Huỳnh Huy Minh
Huỳnh Nhân Hậu
Lâm Bỉnh Kiệt
Lê Hữu Dzu
Lê Thiện Tùng
Ngô Đức Am
Ngô Xuân Vũ
Nguyễn Bá Lộc
Nguyễn Công Khanh
Nguyễn Đắc Điều
Nguyễn Duy Chính
Nguyễn Kim Dần

Tôn Thất Hùng
Tôn Thất Tuệ
Trần Bạch Thu
Trần Công Hàm
Trần Ngọc Thiệu
Trần ngọc Tôn
Trần Quý Hùng
Trần Thiện Tích
Trần Văn Lương
Trần Xuân Thời
Triệu Huỳnh Võ
Trương An Ninh
Trương Thị Quỳnh Chi
Vũ Minh Ngọc

Ngoài ra, Ban Biên Tập chúng tôi cũng đã nhận được một số thư từ, email hay trực tiếp gọi điện thoại cho ý
kiến, đề nghị và khích lệ Dự án Biên Khảo này. Phải nói thật thêm: Có một hai đồng môn không tin tưởng sẽ thực
hiện được như dự trù.
Ban Biên Tập chúng tôi xin kính mến tri ân Giáo Sư Cựu Viện Trưởng Nguyễn Quốc Trị và quý Giáo Sư
mà chúng tôi đã mạn phép nhắc tên ở phần trên, đã tích cực đóng góp bài viết để yểm trợ cho tập Biên Khảo có một
tầm quan trọng đáng kể trong nội dung. Ban Biên Tập cũng xin được cảm tạ các Đồng Môn đã bỏ công viết bài hay
cung cấp tài liệu, hình ảnh quý báu để làm cho tập Biên Khảo thêm phong phú.
Tiếp theo lời cảm tạ và tri ân, Ban Biên Tập lại phải có một lời tạ lỗi cùng quý anh chị đã thấy thiếu vắng
bài viết của mình trong đợt này, vì số bài vở nhận được cho "Tâm Tư QGHC" đã vượt quá xa số trang được dự trù.
Vì vậy khoảng một nửa số bài đã nhận sẽ được in trong cuốn 3 (Tập III: Tâm Tư QGHC) kế tiếp sau này. Vậy kính
xin quý anh chị thông cảm và vui lòng chờ đợi cho.
Tập Biên Khảo này được in ấn và phát hành suông sẻ cũng nhờ ở sự yểm trợ tài chánh của quý vị Giáo sư
và các anh chị Cựu Sinh Viên QGHC các nơi mà danh sách được in ở trang cuối cuốn sách này.
Bất cứ một công trình Biên Khảo nào, dù người viết hay nhóm người viết đã cố gắng lo mọi bề cho thật đầy
đủ, chắc chắn cũng còn thiếu sót hay chưa đạt yêu cầu. Kính mong quý anh chị Đồng môn và quý vị độc giả đón
nhận cuốn sách này với một sự rộng lượng và xin chỉ giáo để chúng tôi được học hỏi thêm.
Kính mến biết ơn và cảm tạ.
Nam California, những ngày đầu xuân Ất Mùi (2015).
Ban Biên Tập
“Biên Khảo HV/QGHC Saigòn (1952-1975)”
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HỘI CSV-QGHC NAM CALI HỌP MẶT MÙA TẠ ƠN 2014

Trong không khí rộn ràng của những ngày lễ hội cuối năm sắp đến, cùng với mùa lễ Thanksgiving
truyền thống của người Hoa kỳ, Hội CSV/QGHC Nam California đã tổ chức buổi Họp Mặt nhân Mùa Tạ
Ơn vào trưa Chủ Nhật, 23 tháng 11 vừa qua tại nhà hàng Seafood Place, thuộc thành phố Garden Grove,
Orange County.
Sau nghi thức chào quốc kỳ VNCH và Hoa kỳ do đồng môn Phạm Đức Thạnh điều khiển, MC
đồng môn Ngô Ngọc Vĩnh giới thiệu anh Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch BCH khai mạc buổi họp mặt. Theo
lời anh Trần Ngọc Thiệu, những người Pilgrims đã rời bỏ Âu Châu bởi những áp bức, kỳ thị tôn giáo…
để đến Mỹ hơn ba trăm năm trước, và hàng năm họ đã kỷ niệm ngày Thanksgiving. Chúng ta, những
người trốn chạy chế độ vô nhân đạo, độc tài CS; đã trải qua bao hiểm nguy sống chết sau ngày 30-4-1975
để đến được quốc gia đầy Tự Do, Nhân Ái này. Do đó, chúng ta cũng kỷ niệm ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta
đã vượt qua những khó khăn ban đầu khi mới định cư; và nay với cuộc sống đã ổn định, con cái đã thành
công, chúng ta nên cám ơn đất nước này, người dân của xứ sở này. Xa quê hương, nhưng chúng ta vẫn
nhớ đến tổ tiên, đến ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, đến tình nghĩa vợ chồng, con cái đã đùm bọc nhau
để có cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta cũng không quên tạ ơn nhau; bởi sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau, cùng
sinh hoạt chung với nhau để Hội QGHC Nam Cali có thể hoạt động cho đến ngày hôm nay. Ban Đại diện
Hội cũng xin cảm ơn những đóng góp phê bình để Hội được phục vụ anh chị em đồng môn ngày càng tốt
đẹp hơn…
Sau phần giới thiệu của MC, anh Trần Bạch Thu, Chủ Tịch HĐQT đã phát biểu, bày tỏ lòng cám
ơn anh chị em đồng môn đã đến tham dự đông đảo buổi họp mặt, nhân mùa Lễ Tạ Ơn truyền thống của
Hoa Kỳ năm nay. Anh cũng nhận xét, sự tham dự đông đảo trong buổi họp mặt này đã nói lên niềm mong
ước được gặp mặt nhau thường xuyên hơn khi tuổi già bóng xế. Theo anh, đó là kết quả của những đóng
góp nhiệt tình của tất cả quý anh chị em đồng môn, về vật chất cũng như tinh thần. Và đó cũng là nguồn
cổ võ tích cực cho Hội để tiếp tục thực hiện những dự án đã đề ra, cũng như những dự án mới trong tương
lai. Trước mắt, Hội sắp hoàn tất bộ Biên khảo gồm 2 tập, mỗi tập dày khoảng 300 trang. Tập 1 trình bày
về Sự hình thành và phát triển của HV/QGHC từ năm 1952 cho đến ngày 30-4-1975. Tập 2 về Tâm tư
QGHC, bao gồm những bài viết của quý vị giáo sư, của các cựu sinh viên… Theo anh Trần Bạch Thu, bộ
Biên khảo dự trù sẽ phát hành vào dịp Tân niên 2015. Anh cũng nhân buổi họp mặt hôm nay, mời gọi quý
anh chị em đồng môn hãy gởi thêm bài vở về cho Ban Biên tập trước ngày 15 tháng12, 2014; hoặc yểm
trợ tài chánh cho quỹ Biên khảo trong việc in ấn và phát hành.
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Trước khi dứt lời, anh Trần Bạch Thu xin gởi lời cám ơn đến toàn thể anh chị em đến tham dự
buổi họp mặt và kính chúc một mùa Thanksgiving đầm ấm, tươi vui... Anh cũng xin thay mặt Ban tổ
chức, đặc biệt vinh danh các nữ đồng môn QGHC, cũng như các nàng dâu Hành chánh đã hỗ trợ người
bạn đời của mình trong những lúc gian khó, những người đã hy sinh rất nhiều để tập thể QGHC được
vững mạnh như ngày hôm nay. Và theo đề nghị của anh, các thành viên trong Ban tổ chức đã mang những
đóa hồng tươi thắm đến các bàn tiệc trao tặng cho tất cả các chị em có mặt hôm nay, giữa tiếng vỗ tay
nồng nhiệt vang lên trong nhà hàng.
Để giúp vui cho buổi họp mặt nhân mùa Tạ ơn hôm nay, một chương trình văn nghệ thật đa dạng,
súc tích đã được trình diễn. Các đồng môn QGHC đã trình bày những ca khúc: Thu Quyến Rũ (do Chu
Tất Tiến), Tạ Ơn Em (do Huỳnh Nhân Hậu), Khúc Thụy Du (do Phạm Đức Thạnh), Chuyện Tình Buồn
(do Trần Văn Lương), Thu Hát Cho Người (do Vũ Bội Minh Giao). Đặc biệt, anh Minh Giao đã trình bày
vài dòng thơ có ý nghĩa về mùa thu của thi sĩ đồng môn Lan Đàm. Đồng môn Nguyễn Phú Hùng cũng
trình bày một bài thơ của nhà thơ đồng môn Phùng Minh Tiến, nêu lên thực trạng của xã hội Việt nam
thời nay…
Góp mặt thêm cho chương trình văn nghệ, một nàng dâu Hành chánh đã trình bày ca khúc: Hát
Cho Việt Nam (do chị Vân Phương tức Đỗ Văn Trí Bảo phu nhân). Ngoài ra, các thân hữu Hành chánh đã
trình bày các bài ca: Tiếng Dương Cầm (do chị Thanh Nguyên), Trở Về Mái Nhà Xưa (do chị Bích Vân),
Hoa Thương Nhớ Ai (do chị Túy Hoa), Một Thuở Yêu Đàn (do chị Ngọc Hoa), Ô Mê Ly (do chị Kim
Yến). Theo lời yêu cầu của khán thính giả, chị Kim Yến hát thêm một ca khúc của nhạc sĩ đồng môn Từ
Công Phụng: Trên Ngọn Tình Sầu.
Đặc biệt ban Văn Nghệ Phố Núi - chị Thu Đào (phu nhân đồng môn Phạm Đức Thạnh) hướng
dẫn, đã đóng góp cho chương trình văn nghệ với những ca khúc: Hoài Thu (Hợp ca), Đuờng Xưa Lối Cũ
(do chị Thu Đào), Tiễn Bước Sang Ngang (do chị Thu Nguyệt).
Cuối chương trình, với tiếng hát điêu luyện, sâu lắng, tạo nhiều cảm xúc cho khán thính giả, ca sĩ
trẻ tuổi đẹp trai Hàn Phúc đã trình bày bài ca Đôi Mắt Người Sơn Tây của nhà thơ Quang Dũng. Được
biết, cháu Phúc là con trai út của đồng môn Hàn Minh Đức, ĐS11. Anh Đức bị bệnh đã lâu, hôm nay
gắng gượng chống gậy, hướng dẫn cậu con trai hậu duệ của đồng môn Hành chánh đến tham dự buổi họp
mặt đông đảo trong mùa Tạ Ơn này.
Buổi họp mặt đồng môn QGHC Nam Cali nhân mùa Tạ Ơn năm nay thật đông đảo, vui tươi.
Trong nhà hàng Seafood Place, nơi Hội QGHC vẫn thường tổ chức họp mặt, hôm nay đồng môn cùng các
vị phối ngẫu, thân hữu ngồi chật kín cả 19 bàn. Phần văn nghệ thật súc tích, cả về số lượng bài ca lẫn chất
lượng tiếng hát của các ca sĩ trình bày... Tất cả đã tạo cho mọi người tham dự cảm giác thoải mái, vui vẻ
và đầm ấm trong mùa Tạ Ơn. Mong sao tình đoàn kết, gắn bó của đồng môn QGHC chúng ta mãi mãi
vững bền. Và với lời tâm tình của đồng môn Trần Bạch Thu trong bài phát biểu, chúng tôi xin chấm dứt
bản tường trình về buổi Họp Mặt QGHC Nam Cali nhân Mùa Tạ Ơn 2014: “… Hy vọng với sự vững
mạnh nội bộ trong tập thể chúng ta hiện nay, chúng ta sẽ mang lại sự tín nhiệm của cộng đồng người Việt
ở hải ngoại như trong thập niên 90 mà chúng ta đã từng có; đồng thời đáp ứng được sự ngưỡng mộ của
các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ trong nước. Mong lắm thay!…”
Tường trình ĐBTâm
Hình ảnh NVSáu
Email từ Saigòn:
Anh Sáu thân mến,
Nhân dịp Xuân về, Đạm xin
gởi đến các bạn đồng môn bài
thơ đã viết và đăng trên Đặc
san Xuân Quốc Gia Hành
Chánh hơn 40 năm trước:
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Sinh Hoạt các Khóa
1) - Sinh hoạt ĐS19 - Tham Dự Đại Hội Liên Khoá QGHC tại Houston, Texas:
Hội ngộ liên Khoá QGHC được tổ chức tại Houston, Texas, vào tháng 10 năm 2014, đã thu hút rất nhiều
anh chị em Cựu Sinh Viên QGHC khắp nơi về tham dự. Những cánh chim từ phương xa không quản ngại xa xôi
bay về nơi đây trong dịp hội ngộ nầy. Trong số đó có chị Vũ Thị Liên, ĐS 19, cũng từ Nam Cali về Houston để hội
ngộ cùng ACE Cựu Sinh Viên QGHC các khoá.
Tình đồng môn nồng nàn của các ACE Cựu Sinh Viên Đốc Sự 19 cư ngụ ở Texas đã lưu giữ chị Liên ở lại
nơi nầy lâu hơn chị dự định. Những khuôn mặt vui tươi với những nụ cười rạng rỡ được lưu lại trong hai bức hình
sau đây...

Từ phải sang trái: Anh chị Đặng Oanh, Đặng Liên (ngồi, ĐS 19), anh chị Lê Văn Thất (TS 2),
chị Minh Thời (ĐS19), anh Thạch Lanne (ĐS 19), Chị Vũ Liên (ĐS19).

Từ phải sang trái: Anh chị Oanh, Liên (ĐS19), chị Vũ Liên, anh chị Minh Thời (ĐS19),
người đứng giửa chị Minh Hà (ĐS16).
Ghi nhanh: Hồng Hoa (ĐS19)
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2) - Sinh hoạt Khoá ĐS12- HỌP MẶT ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN HỮU TRÍ:
Nhân dịp bạn Nguyễn Hữu Trí từ Virginia đến Nam Cali, anh em đồng khoá tại đây đã họp mặt đón tiếp tại
một nhà hàng vùng Wesminster vào chiều Chủ nhật, 24-8-2014. Mặc dù số lượng anh em đồng môn tham dự hơi
khiêm nhường, nhưng theo lời anh Trí cho biết sau khi trở về nhà đã ngỏ lời cám ơn, “buổi tiệc họp mặt thật thân
mật, vui vẻ”. Anh mong ước các bạn cùng khoá có dịp gặp nhau như hôm nay, ngồi bên nhau để nhắc lại kỷ niệm
xưa, cũng khiến cho chúng ta thêm nhiều niềm vui trong buổi hoàng hôn của cuộc đời.

Từ trái: Các bạn: Trương văn Nghĩa, Cung Nhật Dương, Đặng Xuân Sơn, Đinh bá Tâm,
Nguyễn Quý Hùng, Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Đăng Luận.
Ghi nhanh: ĐB. Tâm (Hình ảnh: NQ. Hùng)

3) - Sinh hoạt ĐS11 - Họp Mặt Đón Tiếp Anh chị Trần Đình Liên:

Từ trái: Nguyễn HữuThông, Đinh Bá Tâm, Trần Đình Liên, Trần Ngọc Thiệu, và Nguyễn Phú Hùng.
Bạn Trần Đình Liên và bà xã hiện viếng thăm Orange County để săn sóc thân phụ 98 tuổi đang điều trị tại
một bịnh viện ở Garden Grove. Nhân dịp nầy một buổi họp mặt bỏ túi đã được cấp tốc tổ chức tại nhà hàng Tip Top
Sandwich and Grill vào sáng ngày 10-02-2015. Tham dự có các đồng môn ĐS11: Trần Ngọc Thiệu, Nguyễn Phú
Hùng, Nguyễn Hữu Thông (Thông Râu); Đinh Bá Tâm (ĐS12) và Phạm Đức Thạnh (ĐS17).
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Buổi họp mặt kéo dài hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ, với tràn đầy những câu chuyện thân mật của những ngày
buồn vui ở Ký Túc Xá QGHC; ở quân trường Thủ Đức; ở những nhiệm sở tại các quận lỵ xa xôi trước năm 1975…
Các đồng môn vui vẻ và mong có ngày tái ngộ để tâm sự thêm về những ngày tháng xa xưa, thuở còn đi học ... Mời
quý bạn xem tiếp theo đây, hình ảnh của ngày họp mặt.
Tường thuật và hình ảnh: Thông Râu

4) – Sinh hoạt Khóa ĐS16:
Thưa các bạn,
Hôm nay tại nhà BL có cuộc
họp Trà đàm và đồng thời vui mừng
đón chào anh chị Bảy Viễn về Nam
Calif. trú ngụ. Phút chót có bạn Trần
Đình Chi xuất hiện. Ai cũng vui vẻ nói
chuyện như pháo nổ vì uống cà phê
Minh Mạng do anh Ninh mắt Nai pha
theo công thức mà anh đã học được
dưới triều vị vua đặc biệt nhà Nguyễn
này. Xong nhà BL nghe nói các anh chị
kéo nhau thăm nhà anh chị Viễn.
Tin vui là mồng 4 Tết sẻ có Trà Đàm tiếp để chào đón Mõ Làng Vũ Minh Ngọc và bà xã từ xứ Canada qua
ăn Tết con Dê ở Nam Calif. Họp mặt ở nhà mới anh chị Ninh Bé nhưng chưa có địa chỉ, anh chị sẽ loan báo sau.
Dự định họp mặt từ trưa đến chiều ngày chủ nhật 22 tháng 2 năm 2015, mong các anh chị thu xểp vì càng đông
càng vui.
Hôm nay thiếu các anh chị Chung, Phùng, Lộc; các anh Tạo, Thành. Anh em có nhắc nhở mong rằng mồng
4 Tết các anh chị nhớ thu xếp gặp nhau cho vui.
Các bạn cũng đồng ỷ sẽ gởi về quỹ Đs16 bên VN như mọi năm ($300 đô la) gởi anh Phạm H. Thanh.
Chân thành cám ơn các bạn đến nhà BL hôm nay. Hẹn gặp nhau mồng 4 Tết con Dê.
Thân chào, Bạch Lan.

5) - Sinh hoạt Khóa ĐS 17 - Buổi họp mặt tại nhà anh chị Nguyễn ngọc Diệp.
Thưa các bạn,
Thứ Bảy ngày 03 tháng 01, 2015, các bạn chúng ta ở San Jose và vùng Sacramento đã gặp nhau tại nhà anh
chị Nguyễn ngọc Diệp.
Chương trình dự trù sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, nhưng 11:45 đã có mặt đông đủ gồm các “nhân vật”:
anh chị Trần văn Tuôi, chị Lương thị Hương, Anh Hoàng ngọc Uyển, Anh Nguyễn thanh Nhựt, Anh Nguyễn đình
Hào (từ Sacramento), Anh Trần ngọc Danh (từ Sacramento), Anh chị Đặng công Chánh, Anh Đắc hữu Thiên, Anh
Ngô ngọc Trung, Chị Nguyễn thị Hai, Anh chị Nguyễn trung Quang, và dĩ nhiên, anh chị Nguyễn ngọc Diệp, chủ
nhà, cùng với anh chị Huỳnh hữu Hảo và cháu bé Holy.
Trong khi một vài chị giúp chị Diệp lo chuẩn bị thức ăn thì chị Chánh và chị Thạnh bận rộn với danh sách
đóng góp của các bạn.
Mặc dù không hiện diện được, Chị Lê thị Thục và chị Lê thị Lan đều có gửi quà cho các cháu.
Anh Diệp đã chào mừng các bạn hiện diện và nêu hai lý do của ngày gặp gỡ hôm nay:
Thứ nhất là gặp nhau để thăm nhau, chúc mừng năm mới cho nhau và thứ hai, quan trọng hơn hết là thăm,
chia xẻ và cầu chúc anh Hảo mau được bình phục, năm mới được tràn đầy ơn phước, vạn điều may mắn.
Tiếp lời anh Diệp, anh Nguyễn trung Quang đã đại diện tất cả các bạn trong khóa trao đến anh chị Hảo phần tương
trợ do các bạn toàn khóa ĐS17 cùng với các thân hữu đóng góp. Được biết số tiền tổng cộng anh Quang trao là tám
ngàn bốn trăm năm chục USD (8450.00USD), gồm phần đóng góp tại nhà anh Diệp (do chị Chánh và chị Thạnh
kiểm), và phần đóng góp của các bạn từ Việt nam, Na Uy, Gia nã Đại, Pháp, Hoa kỳ (do anh chị Nguyễn trung
Quang và người viết kiểm).
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Minh cũng đã chuyển những lời
thăm hỏi chân tình của các bạn đến anh
Hảo qua những lá thư mình nhận được.
Thay mặt gia đình anh Hảo, chị
Hảo trong cảm xúc đã bày tỏ sự cám ơn
của gia đình đến với tất cả bằng hữu,
đồng môn, đã ưu ái quan tâm đến anh
Hảo, nói riêng, và gia đình anh chị.
Anh chị Diệp còn có một chiếc
bánh với hàng chữ “Chúc Hảo Mau
Lành Bệnh”. Sau khi chụp hình chiếc
bánh, anh Hảo đã nhờ chị Diệp và các
chị cắt bánh, mời mọi người cùng
thưởng thức. Vì ở xa và bà xã không
được khoẻ nên chúng tôi đã xin phép về trước (2:30PM). Các bạn khác còn ở lại cho đến…
Đôi dòng thô thiển cùng các bạn chút việc vừa qua mà mình được duyên tham dự.
Xin tất cả chúng ta cùng nhau cầu nguyện và chúc lành cho nhau vì chúng ta là “những người cùng đi trên
con đường một chiều” (lời một bạn nói mà mình quên mất là ai), không còn ngả rẽ, không thể U-turn!
Xin Cám ơn, Cám ơn và Cám ơn,
Thạnh Tuyết, ĐS17
TB. Tổng kết số tiền trợ giúp anh Hảo là $ 9850 gồm $8450 do anh Quang trao tại nhà anh chị Diệp và $1400 đã
trao riêng anh Hảo từ một bạn ĐS17 Nam Cali, TCT và Phạm quang Hải ở Canada.

6) – Sinh hoạt Khóa ĐS14:
Từ bao năm qua, khoá 14 chúng tôi, với chủ trưong “tìm nhau”, đã có đưọc những sinh hoạt đậm tình đồng môn
và đồng song. Chúng tôi đã hầu như có mặt trong tất cả những sinh hoạt của Tổng Hội, và Hội Nam Cali, tham gia đóng
góp bài vở với các Đặc san HC và gần đây với công trình biên khảo của Hội…Riêng trong phạm vi khoá, chúng tôi đã:
- Luôn liên lạc cùng nhau, giữa trong ngoài. Hàng năm, luôn gởi chút quà về “bên nhà” để tổ chức họp mặt
(được biết, hiện còn 20 CSV và quả phụ tại quê nhà). Đồng thời, mỗi khi có CSV “hữu sự”, chúng tôi cũng cố gắng gởi
về chút yểm trợ…Quà gởi về, thiệt tình chẳng “thấm vào đâu”, nhưng đây là cái tình. Đồng thời, luôn có chút quà về các
cháu (con các anh đã quá vãng) mua sách vở học hành.
- Tại hải ngoại, cụ thể là tại “trung tâm điều hợp” Nam & Bắc Cali, hàng năm luôn tổ chức buổi họp mặt truyền
thống với thành phần tham dự gồm CSV và các hôn thê cùng các khoá bạn, trung bình trên 25 ngưòi...Đồng thời, mỗi
khi CSV từ ngoài tiểu bang Cali hay các quốc gia khác đến, chúng tôi luôn tổ chức đón tiếp, mà gần đây là “song kiều”
từ Âu Châu sang, mà chị Ngân Kiều là một trong 3 “trưởng” của khoá với tuổi đời trên hàng tám. Gần nhứt là anh chị
Đ.Q.Tuệ từ Texas đến.
Riêng trong năm 2014, nhờ “tấm chơn tình” và có lẽ cũng nhờ trời thương, mà khoá 14 đã muôn phần bội thu.
Tính ra phải trên một chục lần, CSV tại Nam Cali đưọc…no nê tình bạn. Xin được khoe cùng “làng trên xóm dưới”,
những ngày trùng phùng của chúng tôi luôn trong không khí rôm rả và đượm tình sau bao năm xa cách, trong nầy có
những CSV được gặp nhau sau hơn 40 năm, tính từ ngày ra trưòng...Xin được liệt kê theo thứ tự thời gian như sau:

- Ngày 25/tháng Một/ họp mặt tại tư gia anh chị Phạm Đình Hưng (Seal Beach).
- Ngày 19/ tháng Tư/ tại tư gia anh chị Huỳnh văn Quế. Buổi họp mặt thật đông đủ và vô cùng ý nghiã (căp uyên ương
N.N.Cưòng đến từ bang New York). Đây là buổi chánh thức đón tiếp anh chị Sơn từ Bắc Cali xuống. Có chị vợ anh Sơn
từ VN sang và đặc biệt chị Ôn Cẩm Lén (hiền thê của CSV quá vãng là anh Văn Hiếu Nghiã). Xin dùng chữ “đặc biệt”,
vì khoá 14 rất “tình cảm”, sau những lần thăm hỏi “truy tìm manh mối”, đã liên lạc được với chị Lén…Và có lẽ vì là
trường hợp “hãn hữu”, anh em khoá đã có thêm 2 lần cùng nhau…đi ăn!
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Hình CSV và
gia đình “cùng
có nhau” tạiTư
gia anh chị
Huỳnh văn Quế
(Chị Cẩm Lénhàng ngồi thứ
ba từ phải
sang)

Ngàỳ 26 tháng 4,khoản trên 20 CSV và các hiền thê đến Tượng Đài Thuyền Nhân (Quận Cam-Nam Cali)
để cùng thắp nén hương, đặt vòng hoa nơi “mộ bia” có tên HÀ VĨNH YÊN, ngưòi bạn thân thương của khoá chúng
tôi đã tử vong trên đường vượt biên. Đây là một trong những lần họp mặt đông đảo và đầy xúc động. Chúng tôi
cũng đã với tấc lòng, đặc biệt nhờ lòng nhiệt tình của anh Đinh Ngọc Tề, cuối cùng liên lạc được chị Yên. Nhân
đây, xin ghi lại một đôi điều phảng phất hiện tượng tâm linh. Trong TĐTN có trên 20 phiến đá khắc tên những
đồng bào tử vong trên đường vượt biên. Cá nhân chúng tôi đã đến vài lần, nhưng không biết phiến đá nào mang tên
ai...Và một sự việc vô cùng kỳ diệu, cá nhân chúng tôi, anh Phạm Công Xuân, Nguyễn Đức Tín đã đi ngay đến
phiến đá, nhìn vào tên anh bạn quá cố, không cần phải dò tìm. Có thể, vì chúng tôi đang nghĩ trong đầu, và biết đâu
hương linh bạn chúng tôi đã chỉ lối. Thật là một kỳ diệu!
Chị Yên và gia đình đã vô cùng cảm kích, từ ngày có đưọc sự liên lạc, chị đã luôn nhiệt tình có mặt trong những
sinh hoạt của khoá, không kể đôi buổi chiêu đãi tại tư gia chị ấy (dù không còn anh đồng song thân thương, chị đã chăm
sóc gia đình, con cái thành đạt, cá nhân chị là “bà chủ lớn” nhà hàng vùng El Monte.
- Ngày 1 tháng 5, anh em chúng tôi trên chục người cùng đến chùa Liên Hoa (Quận Cam) dự lễ “cúng thất” thân
mẫu, và cũng là lễ giỗ phu quân chị Cao Minh Tâm. Khi còn sanh tiền, ông Đại Tá Dù Trần Hy Mai (phu quân chị Tâm)
luôn có mặt trong những lần sinh hoạt khoá.
- Ngày 25 tháng 5, lại là buổi họp mặt khá đông, để đón anh chị Lê kim Thành từ Bắc Cali đến. Anh chị từ Bắc
Cali, nhưng nhiều năm mới cho anh em “diện kiến dung nhan”.
- Ngày 13 tháng Bảy, họp “đại hội” tại Bắc Cali (tại tư gia anh chị Nguyễn Đăng Độ)…Như đã nói, đây là sinh
hoạt “phải có” hàng năm. Anh em chúng tôi gần như đã mặc nhiên có sự phân công cụ thể: Bắc Cali bỏ công của tổ
chức, Nam Cali phải “đưòng xa vạn dậm” lên Bắc, mệt cả những thân già và cũng mệt cả... miệng nữa. Năm nào cũng
vậy, gần như cả gia đình anh chị Độ bỏ công (và của) chuẩn bị bữa tiệc đày ắp tình bạn, và thức ăn “không thiếu món
gì”. Chuyến xe “xuôi về Nam” đã “lết bánh” vì mỗi chúng tôi sau ngày no nê, đã tăng trọng cả đôi ba ngàn “gờ ram”.
Lại phải ghi nhận thêm một “đặc biệt” nữa, “đại hội” năm nay có sự hiện diện của chị và anh Lâm Bỉnh Kiệt, cũng là
một trong 3 “trưỏng” của lớp với tuổi đời trên 80. Anh bạn già nầy là “một học sinh giỏi” (đậu hạng cao), cũng vốn là
một chuyên gia về kế toán, đồng thời anh cũng là một chuyên gia đã sản xuất nhiều quí tử nhứt lớp. Và sẽ thật là thiếu
sót “không thể tha thứ”, nếu quên không nhắc chầu nhậu “tiền đại hội” đã đời do anh chị Hà Hải Sơn lo liệu cùng chị
Tề và các chị khác…
- Ngày 7 tháng Chín, anh chị Đinh Quang Tuệ, từ xứ cao bồi của ông Cựu T.T Bush “quang lâm” đến tiểu bang
vàng Cali, đã được hơn 20 CSV và các hiền nội chúng tôi thết đãi một chầu “Star fish” tại nhà hàng...”StarFish”. Bạn
Bắc Kỳ di cư khoá 14 vẫn còn phơi phới như ngày nào, với những nụ cười giòn tan, “mầy tao mi tớ”, vui ơi là vui.
- Ngày 27 tháng 12, hầu hết CSV ngụ tại vùng Nam Cali đều có mặt, cả những “thợ lặn cao cấp” như anh Thi,
Lý Quốc Hùng. Chuúg tôi đến tư gia chị Hà Vĩnh Yên trước để mừng thọ thân mẫu chị ấy, và dự lễ giổ bạn chúng tôi.
Buổi lễ trong gia đình đã vô cùng trang trọng, qua lời hướng dẫn cầu nguyện của anh Lê Trình.
Ngoài ra còn những lần họp mặt khác nữa...Và tất cả đã được thu hình do các “chuyên viên” PĐHưng, TANinh,
HVQuế…đưọc anh Nguyễn Đức Tín hoàn tất qua những cuốn DVD thật súc tích, nghệ thuật đầy kỷ niệm.
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Chắc rằng sinh hoạt của khoá 14, cũng tương tự như các khoá bạn. Anh chị em HC chúng ta nay tản mát khắp
bốn phưong trời, và rồi sẽ như những chiếc lá vào thu, từ từ rụng rơi theo tháng ngày. Còn được ngày nào, chúng tôi và
chúng ta nhứt định cùng tìm đến nhau. Tìm đến trong tình yêu thưong ngọt ngào, không kể khóa trưóc sau. Cũng thật vô
cùng buồn bã, một vài đồng song vì sức khoẻ đã không thể có dịp họp mặt, dù chỉ một đôi lần, thậm chí rất khó khăn
trong sinh hoạt hàng ngày, di chuyển đi lại. Chúng ta cũng không khỏi nghẹn ngào hồi tưởng những đồng song đã ra đi,
và luôn mong tin những bạn bè còn thất lạc chưa biết lưu lạc nơi phương trời xa xôi nào, như: P.X. Nguyên, N.Đ. Thứ…
Thông Tín Viên//TT/K 14- Hoài Việt

Mùa Xuân Ý Thiện Tâm Thành
Một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông;
nhưng mùa Xuân có ảnh hưởng tới tâm thức con người
nhiều hơn cả. Từ lâu dân tộc Việt đã chọn ngày đầu
của mùa Xuân làm "Hội Tết".
Nói tới mùa Xuân, người Việt gọn ghẽ gói trọn
mùa Xuân vào một chữ Tết, nhưng Tết mang một ý
nghĩa rất bao la và rộng rãi. Bởi Tết mang một ý nghĩa
trọng đại trong đời sống hàng ngày. Vũ trụ như hòa
điệu với con người qua mùa Xuân, qua sự trỗi dậy của
vạn vật, bằng sức sống tái sinh. Vì vậy trong truyền
thống dân tộc, khi ta nói tới mùa Xuân là vắn gọn
chúng ta đều ý thức một cách chung chung là ý Xuân
chan hòa, lòng Xuân phơi phới, hoa Xuân đua nở. Nơi
mỗi gia đình, mọi người từ già tới trẻ nô nức đón
Xuân. Những em nhỏ dù trai hay gái, giầy dép mới, áo
quần tươm tất, đầu tóc gọn gàng. Các trẻ nhỏ thức
khuya dậy sớm để đón Xuân, để chờ tiền mừng tuổi,
mừng Xuân mới.
Hơi thở mới nguyên của đồng tiền mừng tuổi
Tôi chờ người ngóng đợi mắt lên ba
(Thơ Nguyên Sa)
Làm cha mẹ, làm gia chủ còn bận rộn hơn
nhiều, văn chương Việt nam miêu tả cái bận, cái rộn
ràng của ngày Tết xưa như được ghi lại trong thơ của
Đoàn Văn Cừ:
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ lim dim mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán,
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hý hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man ngồi chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đương chít cũng tung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rợi,

Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa,
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha,
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết.
....... (trích “Chợ Tết” - Thơ Đoàn Văn Cừ)
Dân Việt còn dành cho Tết một thứ hương vị
hết sức đặc biệt, đó là việc chuẩn bị đồ ăn thức uống để
cúng tổ tiên trong những ngày đầu Xuân. Qua lịch sử
Việt nam, câu chuyện Hoàng tử Tiết Liêu và sự tích
"Bánh Dầy Bánh Chưng" là một truyền kỳ lịch sử về
Tết xa xăm nhất của mùa Xuân Dân Tộc. Miếng ăn
trong ngày Tết thật là cầu kỳ. Tết là phải có : "Thịt mỡ
dưa hành câu đối đỏ" rồi kèm theo nó phải thêm "Cây
nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh".
Ngày Xuân là phải có trà thơm, mứt ngọt, rượu
đế hay "Ngũ gia bì". Đầu trò tiếp khách là cơi trầu
cùng những lời chúc Tết lưu loát, thiết tha. Bởi lời
chúc nào mà chẳng ngọt ngào, đầm ấm "ý thiện tâm
thành" đặc điểm là những câu chúc thường ít thay đổi
theo thời gian? Có nhiều câu chúc đã trở thành khuôn
vàng, thước ngọc qua rất nhiều thế hệ. Bởi thế chúng ta
có thể nói nhân gian không có lời chúc "dở". Những
đôi khi cũng có những lời chúc cay đắng qua những bài
thơ thất ngôn "liên hoàn" của nhà thơ trào phúng như
Trần Tế Xương:
...
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
...... (Thơ “Chúc Tết” - Trần Tế Xương)
Hoặc là: "Năm Mới"
Chỉ bảo nhau rằng : mới với me,
Bảo ai rằng cũ, chẳng ai nghe.
Khăn là bác nọ to tầy rế;
Váy lĩnh cô kia quét sạch hè,
Công đức tu hành sư có lọng;
Xu hào rủng rỉnh mán ngồi xe.
Chảng phong lưu cũng ba ngày Tết:
Kiết cú như ai cũng rượu chè.
(Thơ Trần Tế Xương)
Lời chúc được phân biệt khá kỹ càng:
Chúc Ông Bà, chúc Cha Mẹ thường là sống lâu trăm
tuổi, phước lộc chan hòa...
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Chúc Anh, Chị hay chúc bà con họ hàng lối xóm
thường là vạn sự tốt lành...
Chúc con, cháu thường là mau ăn chóng lớn, ngoan
ngoãn, nết na, học hành tấn tới...
Trước năm 1975 ở bên nhà nhạc Sĩ Phạm Đình
Chương đã sáng tác cả một ca khúc có tên là "Ly Rượu
Mừng"; bài ca này nổi tiếng đến độ, bất cứ bữa tiệc
xuân nào mà không hợp ca Ly Rượu Mừng là kể như
không có Xuân, không có Tết.
Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
Mừng anh nông phu vui gánh lúa tươi
Người thương gia lợi tức
Người công nhân ấm no
Sống vui đời tươi trong hạnh phúc...
Và gần chúng ta hơn tại hải ngoại cũng như
nơi quốc nội; người ta hay chúc nhau:
Tiền vô như nước sông Đà
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.

cho những người đã khuất. Nó mang âm hưởng của
một niềm tôn kính dạt dào. Bàn thờ tổ tiên ngày Tết
không gia đình nào nỡ để hương lạnh khói tàn . Kẻ
giàu sang thì mâm cao cỗ đầy vọng bái tiên tổ. Kẻ bần
hàn thì lưng cơm chén canh, lễ bạc tâm thành để cúng
gia tiên. Cúng kiếng tổ tiên đã trở thành một thứ đạo,
được nêu tên là "Đạo Ông Bà" hay "Đạo Hiếu". Đạo là
sợi giây nối kết giữa người sống và người đã khuất;
biên gìới giữa cõi sống và cõi chết như thể là cõi chung
của vòng tử sinh "Sống Gửi Thác Về".
Nói tới Xuân mà không đề cập tới Giao Thừa
thì quả là một điều thiếu sót. Giao thừa là thời điểm hết
sức lung linh. Nó là giao điểm giữa năm cũ và năm
mới. Ai cũng mong mỏi phút linh cầu này là mong ước
của gia đình đoàn tụ; giây phút đó là hội tụ của cả quá
khứ, hiện tại và tương lai. Để nhận rõ phận mình cùng
mọi người trong một hành trình mới mẻ.
Dù biết cuộc đời có "như thoi đưa, như bóng
sổ, như gang tay" nhưng cũng phải sống sao cho có ý
nghĩa, cho gia đạo thái hòa. Niềm mong ước đó đã trở
thành Xuân của mọi nhà, Xuân của mọi người, như khi
còn sống ở quê nhà trong những ngày tháng cũ.
Nơi đây, chúng ta đón Xuân bằng chợ Tết,
bằng văn nghệ mừng Xuân, với lời chúc mặn mà; ta
cùng chúc nhau mãi mãi là người Việt Nam dù Việt
nam đã xa cách muôn trùng./.

Lời chúc Xuân từ đó bỗng trở thành những lời nhắn
gửi; như ước vọng gửi vào tương lai. Nếu cần làm một
cuộc khảo sát về những lời chúc Xuân, ta sẽ ghi nhớ nó
như câu kinh hay một bài kệ.
Đời sống tâm linh của mỗi chúng ta trong ngày
đầu Xuân cũng rất cá biệt. Tín ngưỡng dân gian tại
nhiều nơi trên quê hương Việt Nam còn ghi nhận rằng
Xuân và Tết không chỉ dành riêng cho người "sống"
mà còn dành một địa vị, một vị trí hết sức cao trọng

Trần Công Hàm, Đs.7

THĂM VIẾNG BẠN LƯU VĂN TRANG LẦN CUỐI
Vào lúc 6giờ 17 ngày 03 tháng 01 năm 2015 , anh
Lưu Văn Trang, Cựu Chủ Tịch Tổng Hội CSV.QGHC đã vĩnh
viễn từ giã chúng ta ra đi vào nơi vĩnh hằng. Chiều Thứ Sáu
16-1-2015, đông đảo anh chị em CSV.QGHC Nam Cali đã
đến nhà quàn Peek Family để được nhìn thấy và viếng thăm
anh lần cuối.
Anh Trần Ngọc Thiệu Chủ Tịch BCH Hội Nam Cali
đã thay mặt các đồng môn QGHC đến tham dự, chia buồn với
toàn thể gia đình bạn Lưu Văn Trang. Anh nhắc lại thời gian
làm Chủ Tịch Tổng Hội, bạn Lưu Văn Trang đã không tiếc
thời gian cũng như công sức Vác Ngà Voi một cách nhiệt tình
cho Tổng Hội. Anh chân thành cầu chúc cho linh hồn bạn
Giuse Lưu Văn Trang được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Cùng với lời cầu chúc, Hội Nam Cali cũng đã đưa một vòng hoa tới để trang trọng tiễn anh ra đi.
Tiếp theo là anh Nguyễn Chí Vy đã đại diện anh chị em đồng Khóa 9 QGHC lên phát biểu ý kiến. Với sự
xúc động và trong nổi nghẹn ngào, anh đã ngậm ngùi nói lên tâm tình của anh chị em đồng Khóa 9 dành cho bạn
Lưu Văn Trang. Anh mất đi bạn bè đồng khóa mất đi một người bạn hiền hòa, lúc nào cũng sốt sắng thăm hỏi anh
chị em, ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh cũng nhắc chị Trang phải nhớ đóng góp cho quỹ của Hội vào Ngày
Lễ Tạ Ơn cũng như đóng tiền bảo trợ cho Tập “Biên Khảo Học Viện QGHC Saigòn (1952-1975)” do Hội
CSV/QGHC Nam Cali thực hiện. Anh Nguyễn Chí Vy cũng xin chia xẻ nỗi mất mát lớn lao, anh Trang ra đi chị
Trang mất một nguời chồng đáng yêu, các con và các cháu mất đi một nguời cha, một nguời ông đáng kính...
Được biết, các anh chị em Khóa 9 QGHC đã cùng nhau chia buồn với chị Trang và gia đình qua phân ưu
trên báo và bằng một vòng hoa tang của toàn Khóa.
Ghi nhanh: Trần Quý Hùng (ĐS9 & CH2)
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Thơ Phùng Minh Tiến, CH6:

Tin Sinh Hoạt giờ chót:
Trưóc khi chuyển cho nhà in, Bản Tin nhận được bài
của anh Đỗ Xuân Trúc viết về sinh hoạt Khóa ĐS10
như dưới đây (BT ghi tóm tắt với sự đồng ý của tác
giả)

ĐS10 đón tiếp anh chị Trần Nhựt Thăng:
Ngày thứ tư 11 tháng 2/2015 vừa qua, các bạn
bè ĐS10 đón tiếp anh chị Trần Nhựt Thăng (ĐS10 &
CH2) từ Washington DC xuống thăm, lúc 11:00AM tại
quán Hương Vỹ, 9372 Westminster, Westminster, CA
92683.
Đây là chuyến viếng thăm bạn bè, thân hữu và
bà con của anh chị Thăng, trong dip cuối năm Giáp
Ngọ âm lịch và đầu năm 2015 dương lịch tại Nam
California. Anh Trần Nhựt Thăng là một vị Mục Sư,
Tin Lành, một họ đạo tại Washington DC.
Như một thông lệ tiếp đón đồng môn đến thăm
viếng của các khóa CH, ĐS, TS tốt nghiệp HV/QGHC
ngày nay tại Hoa Kỳ và các nơi trên thế giới có các
đồng môn QGHC cư ngụ. Bạn bè tiếp đón người đến
viếng thăm nồng hậu trong tình đồng môn, đồng khóa.
Bên ly trà nóng, ly cà phê thơm, các món ăn
xứ Huế ngon lành, bạn bè lâu ngày gặp lại nhau, các
câu chuyện nồ dòn như pháo ngày Tết. Chuyện ngày
xưa, thuở còn học tại HVQGHC, thuở ra trường đi làm,
người ở Trung Ương, các Bộ, Nha, người đi địa
phương, từ các quận hẻo lánh, tỉnh lỵ buồn hiu Cao
Nguyên, miền Hỏa Tuyến, đối đầu với địch và cận kề
với nhiệm vụ bên cái chết do Cộng Sản gây ra.
Và ngày nay, như một đàn
chim xa xứ, bay đi muôn
phương, tìm không khí tự
do, tình người để sống, để
nuôi đàn con và truyền lại
cho con cháu câu chuyện
chống lại chế độ Cộng
Sản, bỏ nước VN ra đi,
làm lại cuộc đời và một
mai khi đất nước thoát
khỏi nạn Cộng Sản, nếu
còn sống, trở về cố
hương, nhìn lại quê cha,
đất tổ, nơi sinh ra, lớn lên
và ôm ấp bao nhiêu kỷ
niệm.
Trong các câu chuyện bên ly trà, ly cà phê, đón tiếp anh chị Trần Nhựt Thăng, nhắc chuyện ngày xưa, ôn lại một tí
về lịch sử khóa 10ĐS như một chút hoài niệm một thời trai trẻ với nhiều mơ ước, hoài bão phục vụ quê hương, dân
tộc…
Ghi nhanh: Đỗ Xuân Trúc (ĐS10/CH3)
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PHÂN ƯU
Vô cùng xúc động nhận được các tin buồn sau đây:



















Bào Đệ của anh Phạm Cao Tùng (QGHC/QLD) là nhạc sĩ SEN CẨM TUẤN, đã từ trần ngày 09 tháng 08
năm 2014 tại Brisbane, Australia. Hưởng dương 59 tuổi.
Đồng môn NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY (ĐS12), đã từ trần ngày 13 tháng 8 năm 2014 tại Saigòn, Việt
Nam. Hưởng thọ 70 tuổi.
Hiền thê đồng môn Nguyễn Cửu Chiêm (ĐS2) là bà TRẦN THỊ NGHI, Pháp danh Huệ Nghiêm, đã từ trần
ngày 1 tháng 9 năm 2014 tại Dallas, Texas. Hưởng thọ 84 tuổi.
Nhạc phụ đồng môn Cung Trọng Bảo (ĐS13 & CH7) là ông TRẦN VĂN HƯỚNG, đã từ trần ngày 3
tháng 9 năm 2014 tại San Diego, California. Hưởng đại thọ 102 tuổi.
Thân phụ đồng môn Nguyễn Cư Trinh (ĐS17) là ông NGUYỄN TRỌNG, đã từ trần ngày 4 tháng 9 năm
2014 tại Saigòn, Việt Nam. Hưởng thọ 93 tuổi.
Hiền thê Cố đồng môn Nguyễn Bá Cẩn (ĐS1) là bà Elizabeth NGUYỄN THỊ TƯ, đã từ trần ngày 23 tháng
9 năm 2014 tại San José, California. Hưởng thọ 87 tuổi.
Thân phụ đồng môn Ngô Phước Thuận (ĐS19) là ông NGÔ KHOA THẠNH, Pháp danh Nguyên Thịnh đã
từ trần ngày 14 tháng 11 năm 2014 tại Garden Grove, California. Hưởng thọ 98 tuổi.
Thân phụ đồng môn Nguyễn Thị Mỹ (ĐS17) là ông NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG, Pháp danh Nguyên Thiện
Niệm đã từ trần ngày 25 tháng 11 năm 2014 tại Fairfax, Virginia. Hưởng thọ 92 tuổi.
Trưởng nam đồng môn Nguyễn Thu Thủy (SĐ11) là Alphonso Richard LÊ TRỌNG VŨ, đã từ trần ngày 3
tháng 12 năm 2014 tại Dallas, Texas. Hưởng dương 46 tuổi.
Thân phụ đồng môn Trương Quang (ĐS12 & CH6) là ông TRƯƠNG THIỀU, tức Trương Quân, đã từ trần
ngày 07 tháng 12 năm 2014 tại Saigòn, Việt Nam. Hưởng thọ 97 tuổi.
Hiền thê Cố đồng môn Hoàng Đình Giang (ĐS Đàlạt) là bà NGUYỄN THỊ HOA PHƯƠNG, Pháp danh
Nguyên Phúc, đã từ trần ngày 15 tháng 12 năm 2014 tại Fountain Valley - California. Hưởng thọ 88 tuổi.
Đồng môn Đa Minh TRƯƠNG MINH NHUỆ (ĐS6), đã từ trần ngày 17 tháng 12 năm 2014 tại Đức Quốc.
Hưởng thọ 80 tuổi.
Đồng môn Giuse LƯU VĂN TRANG (ĐS9), đã từ trần ngày 3 tháng 1 năm 2015 tại Orange County,
California. Hưởng thọ 78 tuổi.
Đồng môn Phanxicô Xaviê PHẠM VĂN PHỤNG (TS4), đã từ trần ngày 10 tháng 1 năm 2015 tại
Torrance, California. Hưởng thọ 82 tuổi.
Hiền thê Cố đồng môn Trương Vĩ Trí (ĐS13) là bà HÀ BÍCH NGA, đã từ trần ngày 17 tháng 1 năm 2015
tại Tampa, Florida. Hưởng thọ 70 tuổi.
Hiền thê Cố đồng môn Lê Văn Lai (ĐS1) là bà LƯƠNG THỊ BÚP, Pháp danh Diệu Thơ, đã từ trần ngày
09 tháng 01 năm 2015 tại Bochum, Germany. Hưởng thọ 87 tuổi.
Đồng môn Giuse NGUYỄN VĂN THÁI (TS1 & ĐS17), đã từ trần ngày 27 tháng 1 năm 2015 tại Saigòn,
Việt Nam. Hưởng thọ 81 tuổi.
Đồng môn NGUYỄN TRỌNG CHÓNG (ĐS17), đã từ trần ngày 8 tháng 2 năm 2015 tại Bình Thuận, Việt
Nam. Hưởng thọ 69 tuổi.

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




Tồn quỹ ngày Jul/02/2014 (từ Bản Tin số 11/2014 mang sang)
Tổng số THU (từ Jul/02/2014 đến Dec/31/2014)
Tổng số CHI (từ Jul/02/2014 đến Dec/31/2014)
TỒN QUỸ (tính đến ngày Dec/31/2014): (A) + (B) – (C) = $6,242.26

$3,678.12 (A)
$8,060.00 (B)
$5,945.89 (C)

(B) Phần THU ($8,060.00): Gồm các phần THU như sau:
- Số Thu Yểm Trợ Quỹ Biên Khảo: $5,985.00. Danh sách quý ân nhân đóng góp được đăng trong trang
cuối của Phần Biên Khảo – Tập II “Tâm Tư QGHC”. Chi tiết về số tiền đóng góp này cũng được lưu giữ
đầy đủ trong sổ quỹ của Hội để tiện việc theo dõi.
- Số Thu Tạm Ứng cho Quỹ Biên Khào: $600.00 do các đồng môn sau đây cho mượn (Chị Nguyễn Văn
Phúc, ĐS11, $200 – Anh Trần Quý Hùng, ĐS9/CH2, $200 – Anh Lê Hữu Dzu, CH4, $200).
- Số Thu Niên Liễm & Yểm Trợ Bản Tin: $1,475.00. Do các đồng môn sau đây đóng góp: NXThi $40,
PVTuyen $20, LQMinh & BTTuyet $100, NVMao $40, NNLien $40, ĐTLam $40, BĐDanh $40, CVHo
$40, CMTam $30, ĐNBao $40, HTRuyet $30, HTNhan $40, HVLoi $40, LCLoc $40, LNDiep $40, LPNinh
$60, N.Duke Ken $70, NĐTin $40, NHTan $60, NMMan $60, NVBang $40, NTKTien $40, NTNguyet $75,
PQBao $40, TonThat Nhuan $30, TNTon $50, TQHai $50, TQBao $40, TVLuong $40, TTVinh $40,
TYThong $20, TANinh $20, VTHoa $40, HVQue $40.
(C) Phần CHI ($5,495.86): Stamps $105, Cứu trợ TPB/VNCH (Bà Hạnh Nhơn) $200 / Ứng trước cho Chủ tịch
BCH $700 (số tiền này sẽ được anh TNThiệu chịu trách nhiệm chứng minh chi tiết với Thủ Quỹ Hội) / Chi phí nhà
hàng cho các buổi hội ngộ và sinh hoạt của Hội $1,797.68 / Văn phòng phẩm $43.18 / Phân ưu $50.00 / Công đánh
máy Biên Khảo Tập II $400 / Tiền Cọc (Deposit) đưa trước nhà hàng P&N cho tiệc Tân Niên Ất Mùi 2015 $2,200.
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