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Chủ Tịch 

Vũ Dương Cử 
Phó CT Ngoại Vụ 
Đoàn Văn Thành 

Phó CT  Nội Vụ 
Phạm Quốc Dzũng 

Phó CT ĐT Dallas 
Vũ Văn Hùng 

Phó CT ĐT Austin 
Huỳnh Hữu Phước 

Tổng Thư Ký 
Võ Quang Tuệ 

Thủ Quỹ 
Đặng Thị Lang 
* Ban Báo Chí 

Nguyễn Minh Triết 
Nguyễn Hữu Lượng 

Nguyễn Ngọc Vỵ 
Tống Châu Khôi 

Nguyễn Mộc 
*Ban Xã Hội 

Chị Phạm Hữu Nhân 
Chị Đào Minh Hà  

*Ban Văn Nghệ 
Nguyễn Ngọc Túy 

*Ban Liên Lạc 
Nguyễn Kim Nhung 

Phạm Mỹ Lệ 
 

 

 
        
 Cứ mỗi năm, biến cố 30 tháng 4 lại đến với dân tộc Việt Nam trong khúc 
quanh lịch sử đen tối nhất và gợi lại cho chúng ta, những người quốc gia 
yêu nước biết bao tình cảnh điêu linh khốn khổ do Cộng sản tàn ác gây nên. 
Những ai đã nếm mùi Cộng sản lại càng thắm thía khi chứng kiến những gì 
đã xảy ra trên đất nước bất hạnh. Chỉ vì không chấp nhận chế độ Cộng sản 
chỉ có gây tai họa, nghèo đói và chết chóc như đương kim Tổng Thống Hoa 
Kỳ đã từng lên án mà người Việt Nam trong đó tập thể CSV Quốc gia Hành 
chánh chúng ta đành phải bỏ nước ra đi tìm tự do và tái xây dựng cuộc sống 
mới trong một xã hội văn minh tiên tiến trong đó dân quyền và nhân quyền 
được tôn trọng triệt để. 
        Tuy sống tha hương khắp địa cầu tính đến nay đã 44 năm, nhưng con 
dân Việt mãi không bao giờ quên cội nguồn và càng đau lòng cho MẸ Việt 
Nam mến yêu mỗi khi ngoảnh nhìn lại đất nước bị tụt hậu, xã hội thoái hóa 
và người dân bị đối xử tàn nhẫn. Nhìn những đám mây đen u ám vẫn còn 
bao phủ trên bầu trời quê Mẹ, chúng ta hãy cầu nguyện cho bóng dáng 
quân thù Cộng sản với viễn ảnh ngoại xâm bị tiêu diệt cho đất nước sớm 
được thật sự an bình.  Lúc đó, những người con lưu lạc tản mát khắp nơi sẽ 
vui mừng quay trở về đoàn tụ trên dãi giang san gấm vóc của Mẹ Việt Nam. 
          
        Ngoài Mẹ Việt Nam của hồn thiêng sông núi trên bình diện quốc gia, 
mỗi chúng ta cũng đều có một người Mẹ đẻ sinh thành, nuôi dưỡng ta khôn 
lớn thành người hữu ích cho xã hội trong mái ấm gia đình. Công ơn và tình 
nghĩa mẫu tử của Mẹ thật bao la như biển cả mênh mông tận chân trời. Do 
đó, chúng ta phải luôn ghi nhớ báo hiếu và vun đấp cho tình mẫu tử được 
keo son, khắng khít như bóng với hình.         
               
        Nhân ngày Hiền Mẫu 12 tháng 5 năm 2019, nhân danh Chủ Tịch và 
thay mặt Ban Chấp Hành Hội CSV/QGHC Texas, tôi xin trân trọng chúc quý 
Anh Chị đồng môn và gia đình một ngày Mother’s Day thật vui vẻ, hạnh 
phúc trong tình mẫu tử dù Mẹ còn hay đã khuất bóng.  
       Trước khi dứt lời xin nhắc quý Anh Chị đồng môn cố gắng tham dự 
Hội Ngộ Liên Khóa Kỳ 5 tại D.C. vì có thể là lần tổ chức sau cùng. 
                                         TM Ban Chấp Hành Hội CSVQGHC/TX 
                                                 Chủ Tịch  Vũ Dương Cử 
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                        THƯ MỜI HỌP MẶT  
 

    Ban Chấp Hành Hội CSV/QGHC/TEXAS 
 
      Trân trọng kính mời quý anh chị đến tham dự buổi  
            HỌP MẶT THƯỜNG KỲ NĂM 2019 
                              với các chi tiết như sau: 
 

Thời Gian Chủ Nhật 19 tháng 5 năm 2019 
                                    từ 1 pm đến 5 pm  
  

    Địa Điểm Khu Chung Cư Làng Tre 1  
12010 Dashwood Dr, Houston TX 

                            
                                   Liên Lạc         Anh Tuệ: 281-309-1778  

  
                                                Rất mong quý anh chị tham dự đông đủ                                                                         
           TM Ban Chấp Hành         

                                          Võ Quang Tuệ, TTK  
 

 
                  BÁO CÁO TÀI CHÁNH  

 
Tồn quỹ tính đến ngày  1/8/19                                                             $1,990.85 

 
           THU:       Trần Trọng Thủy               1 Kỷ Yếu                            $35.00 

Đoàn Văn Ngợi                  1 Kỷ Yếu                            $35.00 
Trần Trọng Thủy                Niên liễm                            $60.00 
Chị Nguyễn Ngọc Du         Niên liễm                            $60.00 
Mã Thị Lợi                         Niên liễm                             $60.00   
Hội viên tham dự Tiệc Tân Niên Kỷ Hợi (62x$25)   $1,550.00 
Hội viên đóng niên liễm                                           $ 2,120.00 

                                                                                  --------------------- 
Tổng cộng:          $3,920.00 

 
            CHI:       Gởi Kỷ Yếu cho Trần Trọng Thủy                                  $5.98 

Bông Tiệc Tân Niên                                                      $38.95 
Trái cây                                                                         $33.18 
Rượu (Tiệc Tân Niên)                                                 $105.51 
Tiền lì xì & bao thư                                                       $53.25 
In Bản Tin # 158                                                           $66.45 
Ban Nhạc                                                                    $400.00 
Nhà hàng kim Sơn  (Tiệc Tân Niên)                        $2,272.50 
Quà thăm Anh Peter Trần Văn Dũng bệnh                   $30.30  

                                                                                           -------------------- 
                                                     Tổng cộng:                       $3,006.12  
             SAI BIỆT  THU-CHI                                             $913.88 
 
            TỒN QUỸ tính đến  3/11/19:                                                          $2,904.73 

http://www.qghctexas.com/
mailto:qghctexas@gmail.com
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                            ------------------------------------------- Do TTK Võ Quang Tuệ phụ trách 
 
1/. HOUSTON HỌP MẶT TÂN NIÊN KỶ HỢI TẠI NHÀ HÀNG KIM SƠN FTN. LAKE  
 
        Nhằm duy trì phát huy truyền thống sinh hoạt hàng năm của Hội và hòa mình cùng dân 
tộc đón mừng xuân, Ban Chấp Hành đã trang trọng tổ chức HỌP MẶT TÂN NIÊN KỶ HỢI, 
vào ngày Chủ Nhật 17-2-2019 nhằm 13 Tết âm lịch tại nhà hàng Kim Sơn Fountain Lake.  

      Ngoài thành phần Ban Chấp Hành và các đồng môn gồm 70 hội viên, đặc biệt Hội vui 
mừng đón chào Chị Nguyễn Thị Cửu Quý, nguyên Chủ Tịch xuất hiện với tình trạng sức khỏe 
khả quan cũng như Chị phu nhân cố đồng môn Đỗ Thanh Quang, nguyên Phó Chủ Tịch, từ 
Austin xa xuôi lặn lội lái xe về Houston tham dự họp mặt Tân Niên. Chương trình họp mặt Tân 
Niên do hai đồng môn Phạm Quốc Dzũng, PCT/NV làm MC điều khiẻn tổng quát và Nguyễn 
Ngọc Túy, Trưởng Ban Văn Nghệ phụ trách MC điều hợp phần tiết mục văn nghệ, trong đó có 
sự giúp vui của ca sĩ Kim Loan, một tiếng hát quen thuôc của gia đình QGHC/TX. 

Sau nghi thức chào cờ Hoa Kỳ-VNCH, các Chủ Tịch tiền và đương nhiệm thắp dâng hương 
trước bàn thờ Tổ Quốc để ghi ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng và giữ nước.Trong giây 
phút mặc niệm trang nghiêm, tất cả chúng ta tưởng nhớ các vị anh hùng, quân dân cán chính 
đã vị quốc vong thân, hy sinh vì đại nghĩa cho Quốc Gia Dân Tộc và đồng bào mọi giới đã 
chết bằng mọi cách để thoát khỏi chế độ Cộng Sản. Đây cũng là dịp, để tập thể đồng môn 
CSVQGHC/TX tưởng nhớ đến các vị Giáo Sư Học Viện QGHC và đồng môn đã vĩnh biệt 
chúng ta về bên kia thế giới. 

http://www.qghctexas.com/
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Trong tà áo dài đủ màu sắc truyền thống dân tộc quê hương, Ban Hợp Ca của Hội đã cất lên 
bài hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ cùng với ca sĩ Kim Loan phụ họa do Anh Nguyễn 
Ngọc Túy điều khiển trong tiếng nhạc hùng dũng vang dội khắp hội trường. 

  Tiếp nối chương trình, Anh Chủ tịch Hội, thay mặt Ban Chấp Hành trịnh trọng ngõ lời chào 
mừng tất cả Anh Chi đồng môn/hội viên đến tham dự và chúc mọi người vui hưởng một năm 
mới Kỷ Hợi thật an bình, hạnh phúc, vạn sự như ý. Trong không khí đón chào mùa Xuân mới 
lại về, nhạc phẩm Ly Rượu Mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương dưới sự điều hợp 
của Anh Trưởng Ban Văn Nghê lại được Ban Hợp Ca tiếp tục cất lên trong khung cảnh đầy 
ấm cúng, thắm tình đồng môn thân ái của ngày hội lớn họp mặt Tân Niên Kỷ Hợi 2019.  

 

 
Trước khi chuyển sang chương trình 
Xổ số, văn nghệ và phục vụ ẩm thực 

http://www.qghctexas.com/
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của nhà hàng cung cấp, Hội không quên một tập tục trong ngày Tết để phát bao lì xì cho các 
cháu nhỏ. Bao lì xì có ý nghĩa mang tài phúc may mắn cho mọi người trong năm. Do đó, Tết 
năm nay, ngoài các cháu thiếu nhi, những hội viên người lớn cũng đều được nhận bao lì xì. 

      Qua mục phát bao lì xì, mọi người thích thú theo dõi phần xổ số để cầu may phát tài đầu 
năm do ba Anh Nguyễn Ngọc Vỵ, Nguyễn Mai và Phạm Quốc Dzũng tiến hành thực hiện với 
số tiền trúng thưởng tổng cộng trên $500.00. Hội cầu chúc cho Anh Chị hội viên nào đã may 
mắn trúng số năm nay thì sẽ được tiếp tục có lộc tài với điều kiện không quên đi tham dự họp 
mặt Tân Niên năm tới. 

 Song hành trong lúc nhà hàng Kim Sơn dọn mang thức ăn ra để thưởng thức, một chương 
trình văn nghệ thật đặc sắc, thích thú và linh hoạt dưới sự điều hợp của MC Anh Nguyễn 
Ngọc Túy, với sự tham gia đóng góp lời ca tiếng hát của các đồng môn/hội viên kể cả ca sĩ 
Kim Loan hiện diện trình diễn giúp vui. 

 

        Cuối cùng, để tưởng nhớ tác giả nhạc sĩ du ca Phu Chí Phát, Anh Nguyễn Ngọc Túy lại 
cho các Anh Chị đồng môn/hội viên thưởng thức thêm một liên khúc tuyệt vời: LIÊN KHÚC 
TÌNH CA MỘT THỜI CHINH CHIẾN CŨ (Trăng Tàn Trên Hè Phố, Tạ Từ Trong Đêm, Căn 
Nhà Ngoại Ông, Những Ngày Xưa Thân Ái ...). Liên khúc của Anh Túy đã chấm dứt chương 
trình văn nghệ, đem lại niềm hân hoan vui thú cho mọi người trong đêm họp mặt Tân Niên. 

       Để buổi sinh hoạt kết thúc trọn vẹn, Hội cho xổ số luôn các lô VIP gồm các lễ vật trên Bàn 
Thờ Tổ Quốc (hoa, ngũ quả) hầu mong hội viên nào bóc thăm may mắn trúng sẽ được hồn 
thiêng anh linh siêu hình chứng giám phò trì mọi điều an lành trong cuộc sống. 

http://www.qghctexas.com/
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 Anh Phạm Quốc Dzũng, PCT/NV, trước giờ chia tay đã nhắc nhở các Anh Chị hội viên nhớ 
cố gắng ghi danh tham dự thật đông Hội Ngộ Liên Khóa Kỳ 5 do Hội CSVQGHC Miền Đông tổ 
chức vào tháng 9/2019 tại Washington D.C. 

 

      Trên nét mặt vui mừng hớn hở hiện ra đón Xuân Tết Kỷ Hợi với niềm hy vọng mới, mỗi 
người được sống thêm một tuổi thọ, các Anh Chị lại chúc nhau chào tạm biệt ra về dưới thời 
tiết Houston thay đổi bất thường, hôm qua còn nắng ấm mà nay gió lạnh làm sao! 

      Buổi họp mặt Tân Niên kết thúc lúc 9:30PM cùng ngày. 

2/.  QUỐC GIA HÀNH CHÁNH DALLAS HỌP MẶT TÂT NIÊN MẬU TUẤT. 

Anh chị em QGHC vùng Dallas và Fort Worth mỗi năm đều tổ chức vài lần họp mặt sinh hoạt 
để thăm hỏi nhau và hâm nóng tình đồng môn trong những tháng ngày xa quê hương. 
 
Nhân dịp Tất niên Mậu Tuất, một buổi tiệc nho nhỏ được sự tham dự của khoảng 40 anh chị 
em do anh chị Vũ Văn Hùng, Phó Hội Trưởng Hội QGHC Taxes –phụ trách vùng DFW- tổ 
chức với sự phối hợp của anh Tống Châu Khôi. 
 
Tiệc được tổ chức tại nhà hàng Buffet Flaming trên đường Levon, Garland TX, trong một căn 
phòng riêng đặc biệt dành cho gia đình QGHC trong 2 tiếng từ 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật 13 
tháng Giêng năm 2019. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng anh chị em vô cùng vui vẻ vì được 
hàn huyên và trao đổi tâm sự tuổi già. 
 
Buổi tiệc được chấm dứt lúc 2 giờ chiều và tất cả hẹn mỗi năm sẽ gặp mặt nhau ít nhất 4 lần. 
Lần gặp mặt tiếp theo sẽ là ngày 26 tháng 5 năm 2019, cũng cùng một địa điểm. Nếu quý anh 
chị nào ngoài D/FW có thời gian tham dự thì vô cùng hoan nghênh. 
 

http://www.qghctexas.com/
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3/. TIẾP ĐÓN CÁC ĐỒNG MÔN QGHC THĂM VIẾNG HOUSTON   

      Nhân dịp đến Houston dự Đại Hội Gia Long cuối tháng 3/2019, các đồng môn gồm Chị 
Nguyễn Thị Ngọc Oanh, ĐS9/CH8 (Cali), Lê Giao Loan, ĐS8 (Canada), A/C Nguyễn Văn 
Cường, ĐS11 (Oklahoma),  A/C Trần Anh Tuấn, CH5 (New Jersey), và Chị Sương Lam, 
ĐS12 (Oregon) cùng phu quân đã được BCH và các bạn HC Houston chào mừng và tiếp đãi 
buổi ăn trưa vào ngày Thứ Bảy 30-3-2019 tại nhà hàng Kim Sơn Buffet.  

 

      Thành phần tham dự gồm có Ban Chấp Hành và một số đồng môn: A/C Chủ Tịch Vũ 
Dương Cử, A/C Phó CT/NV Phạm Quốc Dzũng-Phạm Mỹ Lệ, A/C Đoàn Văn Thành, 
PCT/NgV, A/C Tổng Thư Ký Võ Quang Tuệ, A/C Nguyễn Minh Triết, A/C Phạm Hữu Nhân, 
Nguyễn Mai, Anh Thạch Lanne và Chị Trần Thị Nghĩa Chấn. 

       Mở đầu, Anh Chủ Tịch đại diện Ban Chấp Hành Hội ngõ lời chào mừng các Anh Chị đồng 
môn từ phương xa đến viếng Houston. Nhân dịp này, Chị Oanh có mang tặng cho Hội hai 
quyển sách (Tập 1,2) viết về < Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn> do Hội CSVQGHC 
Nam California biên khảo và Chị Sương Lam tặng một tập thơ < Những Bài Thơ Tình Yêu>. 
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      Chị Oanh đối với Hội không có gì xa lạ vì trước đây đã từng sống ở Houston một thời gian 
dài rồi sau chuyển đi định cư ở California và đồng thời cũng là một trong những đồng môn đã 
góp nhiều công sức cho việc hình thành Hội CSVQGHC/TX. Riêng Chị Giao Loan từ Canada 
đến Houston lần đầu, nên rất vui mừng được gặp thăm các bạn đồng môn. 

      Hầu hết chúng ta đều ở tuổi xế chiều và đang sống những ngày cuối đời ly hương trên xứ 
người, nên có dịp gặp thăm nhau thật không còn gì vui mừng hơn vì nhiều khi học cùng khóa 
từ lúc ra trường đến nay trên nửa thế kỷ chưa hội ngộ lần nào. Thời gian quá ngắn ngũi 
nhưng tình cảm còn nhiều, nên đành chia tay tạm biệt và mong có dịp tái ngộ trong tương lai.  

4/. THĂM ĐỒNG MÔN PETER TRẦN VĂN DŨNG, ĐS9/CH1 VỪA GIẢI PHẨU ĐẦU. 

       Anh Peter Trần Văn Dũng, ĐS9/CH1, cựu Chủ Tịch Hội nhập bệnh viện ngày 18-2-2019 
để giải phẩu đầu và nay đã bình phục trở về nhà. Do đó, Hội tổ chức đến thăm Anh Trần Văn 
Dũng vào ngày Chủ Nhật 3-3-2019, tại tư gia với thành phần tham dự gồm có Ban Chấp Hành 
cùng một số đồng môn như: A/C Chủ Tịch Hội Vũ Dương Cử, A/C Phó Chủ Tịch/NV Phạm 
Quốc Dzũng/Phạm Mỹ Lệ,A/C Phó Chủ Tịch/NgV Đoàn Văn Thành/Nguyễn Thị Kim Nhung, 
Chị Thủ Quỹ Đặng Thị Lang, A/C Nguyễn Minh Triết, A/C Lê Trọng Kỳ - Nguyễn Thu Thủy, 
A/C Nguyễn Hữu Lượng, A/C Phạm Hữu Nhân, A/C Nguyễn Ngọc Vy, A/C Nguyễn Mai, A/C 
Hoàng Thị Như Nguyệt/ Bửu Tôn, Chị Nguyễn Ngọc Du cùng một số đồng môn khác.  

  

Sau hai tuần xuất Bệnh Viện, tình trạng sức khỏe của Anh Peter Dũng tương đối khả quan để 
có thể ngồi nói năng trò chuyện trong tình đồng môn khi tiếp đón các Anh Chị đến thăm. Nhân 
dịp này, Hội mang tặng Anh Peter Trần Văn Dũng một chậu hoa lan và cầu chúc đồng môn 
Dũng hồi phục hoàn toàn để tiếp tục tham gia các sinh hoạt của Hội nay mai. 

5/. THAM DỰ BUỔI RA MẮT SÁCH VÀ CD CA NHẠC CỦA 2 ĐỒNG MÔN QGHC. 

       Vào ngày Chủ nhựt 7 tháng 4 năm 2019,Hội đã tham dự buổi ra mắt sách Lịch Sử Việt - 
Danh Tướng Việt của đồng môn, người tù bất khuất Phạm Trần Anh, ĐS14 đến từ California 
và đồng thời phát hành CD Tình Khúc Một Thời Để Nhớ gồm 12 bài thơ phổ nhạc của đồng 
môn Nguyễn Minh Triết, CH2 với bút hiệu Lưu Nguyễn Từ Thức, được tổ chức tại Palette Art 
Gallery, số 10925 Beechnut St, Houston TX 77072. 

      Buổi giới thiệu tác phẩm đã được các hội đoàn sau đây bảo trợ gồm: Hội Cựu Sinh Viên 
Quốc Gia Hành Chánh Texas, Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Nam Hoa Kỳ và Hội Ái Hữu 
Trung Học Nguyễn Trãi Houston.   Trong sự kiện này, nhằm phát huy văn hóa nghệ thuật, 
ngoài sự hiện diện của quan khách, chiến hữu, văn thi hữu thuộc Văn Bút, đồng môn Nguyễn  
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Trãi, đặc biệt Hội CSVQGHC Texas có các Anh Chủ 
Tịch Vũ Dương Cử, Tổng Thư Ký Võ Quang Tuệ 
cùng nhiều đồng môn QGHC khác đã đến tham dự 
để cổ động và khích lệ tinh thần hai đồng môn Phạm 
Trần Anh và Nguyễn Minh Triết.  

          Nhân dịp này, Anh Vũ Dương Cử, Chủ Tịch 
Hội đã phát biểu cảm tưởng và đánh giá cho rằng 
việc tổ chức giới thiệu ra mắt sách và CD tình khúc 
nhạc của hai đồng môn Phạm Trần Anh cùng 
Nguyễn Minh Triết là một niềm vinh hạnh lớn lao cho 
tập thể Quốc Gia Hành Chánh chúng ta vì chứng tỏ 
là những con người Hành chánh dù trong hoàn cảnh 
nào cũng hết lòng phục vụ cho đất nước Việt Nam 
bằng hình thức này hoặc hình thức khác.  
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         Đồng môn Phạm Trần Anh, sau ngày đau thương 30 tháng 4 năm 1975, uất hận trước sự 
dối trá và gian ác của Cộng sản anh đã từ một cán bộ HC biến thành nhà đấu tranh cách mạng 
chống Cộng bằng việc cùng với một số người đồng chí hướng đứng ra thành lập Mặt Trận 
Người Việt Tự Do Diệt Cộng Phục Quốc. Hoạt động được 1 năm thì anh bị VC bắt và bị  kết án 
tù chung thân. Thời gian trong tù anh bị VC hành hạ khắc nghiệt trong đó có 9 năm bị giam 
riêng và bị cùm chân nhưng vẫn không làm cùn đi lòng yêu nước và ý chí chống Cộng của anh. 
Sau khi được ra tù nhờ sự can thiệp của Hội Ân xá Quốc tế anh sang định cư ở Hoa Kỳ và đã 
trở thành nhà nghiên cứu và biên khảo về cội nguồn văn hóa Lạc Hồng và lịch sử Bách Việt và 
anh đã viết rất nhiều sách về đề tài này mà 2 trong các sách đó được ra mắt hôm nay.  

 
        Đồng môn thứ hai là anh Nguyễn Minh Triết, bút danh Lưu Nguyễn Từ Thức tuy là một 
hành chánh gia và là một Tiến sĩ về Điện toán anh cũng có một hồn thơ lai láng, đã làm nhiều 
thơ và viết nhiều bài biên khảo, đa số các văn bản của anh đã được đăng trên các tạp chí văn 
học ở Hoa kỳ. Tác phẩm thơ nhạc TÌNH KHÚC MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ra mắt hôm nay gồm 12 bài 
thơ đã được 7 nhạc sĩ đồng cảm và phổ thành 12 ca khúc mang mang một nỗi niềm tiếc nuối 
và tấm lòng trăn trở cho vận nước điêu linh. Tiếc nuối những tháng ngày thanh bình nơi quê 
hương với những bến sông xưa, những con đường cũ, cũng như tiếc nuối một thời hoa niên 
còn nhiều mộng mơ.  Đồng thời cũng trăn trở cho vận nước nên kêu gọi mọi người dân Việt 
nhớ về cội nguồn và vùng lên gìn giữ quê hương đang đứng trước muôn trùng sóng gió.       
  
        Cuối cùng, Anh Chủ Tịch Hội không quên cám ơn và chúc hai đồng môn tác giả tiếp tục 
trau dồi kỷ năng sáng tác để có thêm tác phẩm mới ra mắt trong tương lai. 

                      LỜI CẢM TẠ 

     Xin được chân thành cảm ta quý đồng môn QGHC Texas đã đến dự buổi phát hành 
  CD TÌNH KHÚC MỘT THỜI ĐỂ NHỚ  vào ngày 7 tháng 4 năm 2019 tại Palette Art  
  Galery,  Houston. 
       Sự hiện diện đông đủ của quý anh chị đã nói lên tình đồng môn vui  buồn  có  nhau  
  của CSV/QGHC/TX, tôi sẽ không quên sự  thương mến  này. 
          NGUYỄN MINH TRIẾT/LƯU NGUYỄN TỪ THỨC 
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                                                                                             (Nhân ngày Hiền Mẫu/Mother's Day 12-5-2019) 
      
Mẹ tôi, một người đàn bà Huế, nội trợ đảm 
đang, tháo vát nhanh lẹ, vươn chải lo toan 
mọi việc sinh kế cho gia đình. Lúc tôi còn 
tuổi niên thiếu đi học, Mẹ tôi đã hành nghề 
mở đại lý buôn bán cung cấp cau khô (cau 
ăn trầu) cho Hà Nội ngoài miền Bắc. Trong 
thời kỳ Pháp thuộc, trước năm 1954, khi đất 
nước chưa bị chia cắt, việc giao thương đi lại 
giữa hai miền Bắc Nam còn bình thường dễ 
dàng. Do đó, đây là một hoàn cảnh thời cơ 
thuận lợi cho sự đam mê của Mẹ tôi để đứng 
ra thực hiện làm đại lý cung cấp cau khô, 
một nhu cầu không thể thiếu cho đời sống về 
mặt phong tục tập quán của nữ giới miền 
Bắc thời bấy giờ. Chính vì thế, khi nhắc đến 
địa danh Nam Phổ ở ngoại ô cách Huế 3km, 
nằm ngay trên đường đi biển hải cảng Thuận 
An, mọi người ai cũng biết đại lý chuyên sản 
xuất cung cấp cau khô duy nhất nổi tiếng do 
Mẹ tôi làm chủ. Quê hương trong tình trạng 
chiến tranh, thân phụ tôi còn nhập ngũ Quân 
Đội Quốc Gia, nên mọi việc buôn bán mưu 
sinh cho cuộc sống gia đình hoàn toàn một 
mình Mẹ tôi gánh vác đảm trách. 
          Để tiến hành sản xuất cau khô đủ cung 
ứng cho Hà Nội, có 4 vấn đề chính đặt ra: (1) 
Tìm nguồn cung cấp cau tươi, (2) Sản xuất 
chế biến thành cau khô, (3) Thị trường tiêu 
thụ cau khô, (4) Chuyển vận giao hàng cau 
khô. 
         Về nguồn cung cấp cau tươi: Địa danh 
Tây Lộc ở Huế là nơi chuyên trồng nhiều cau 
tươi để cung cấp cho Mẹ tôi. Tây Lộc nằm 

không xa Đồn Mang Cá của Quân Đội Quốc 
Gia Việt Nam và kể từ năm 1955, khi Quân 
Đội VNCH thành lập, thì Đồn Mang Cá trở 
thành Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1BB. Ngoài Tây 
Lộc, vùng Nam Phổ, quê tôi từ thời tổ tiên 
sinh sống cũng trồng nhiều cau tươi và hình 
như nhà nào cũng đều có vườn cau bao bọc 
xung quanh, dọc ngang cây cau ngay hàng 
thẳng lối trông thật đẹp mắt (ngày xưa, các 
nông dân bới cơm đựng trong các mo cau 
khô đem ra ruộng đồng ăn trưa).  

              Việc sản xuất cau khô trải qua nhiều 
giai đoạn: (1)Trước hết, trái cau tươi khi thu 
mua về được chọn chia thành hai loại lớn và 
nhỏ, rồi cạo tróc võ bên ngoài, cắt thành 4 
miếng. (2) Các miếng cau được sắp đều trên 
những vỉ/sàn hình tròn làm bằng tre, đường 
kính 1,5 mét. (3) Một hệ thống lò xây bằng 
đất sét, cao 1,00 mét, đường kính chu vi 1,5 
mét. Các lò đun bằng than cục cho lửa nóng 
cháy đều.(4) Những người thợ sắp các vĩ cau 
nói trên chồng lên nhau thành 5 lớp để lên lò. 
(5) Sau mỗi 2 tiếng đồng hồ, công nhân lại 
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hoán đổi bằng cách cho các vỉ cau nằm dưới 
lên trên và ngược lại, các vỉ cau nằm trên 
được sắp xuống dưới. Động tác này nhằm 
mục đích để cho cau tươi được sấy đều. Cuối  
cùng, trong thời gian 6 giờ với 3 lần đảo cau 
cách nhau 2 tiếng đồng hồ, tất cả cau tươi đã 
được sấy khô xong thành phẩm. Bây giờ, 
miếng cau khô cong lại với hột cau bên trong 
màu nâu. (6) Trái cau tươi khi thành phẩm 
qua quy trình sản xuất kể trên gồm một toán 
10 công nhân chuyên nghiệp thực hiện do 
Mẹ tôi làm chủ. Cau khô được cân đóng gói 
vào bao 50 kilo cất chứa vào kho để mỗi tuần 
xe tải chở hàng chuyển vận ra giao cho các 
đại lý ở Hà Nội.  

    Khi sông Bến Hải vĩ tuyến 17 chia đôi Việt 
Nam thành hai miền vào năm 1954, Bắc 
Việt nhuộm đỏ do Cộng Sản thống trị trở 
thành kẻ thù không đội trời chung, thì việc 
buôn bán cau khô của Mẹ tôi đã chuyển 
hướng chỉ cung cấp cho Quảng Trị  và Đà 
Nẵng với số lượng tiêu thụ ít hơn so với Miền 
Bắc (Hà Nội). Năm 1955, Quân Đội Quốc Gia 
Việt Nam được cải tổ thành Quân Lực VNCH, 
thân phụ tôi, nguyên Thiếu Tá, Tiểu Đoàn 
Trưởng Tiểu Đoàn Danh Dự số 2 đồn trú tại 
Huế xin giải ngũ sau thời gian dài phục vụ 
trong quân ngũ từ thời Pháp thuộc. Tiểu 

Đoàn Danh Dự số 2 lảnh nhiệm vụ cử Đội 
Quân Danh Dự thay phiên nhau đi dàn chào 
với một toán kèn mỗi khi có phái đoàn 
thượng cấp nào đến kinh lý Huế hay trong 
các dịp lễ do Quân Đội tổ chức. Quân nhân 
thuộc các Tiểu Đoàn Danh Dự luôn ở trong 
tư thế áo quần ủi thẳng nếp, giày đánh bóng, 
súng chào chùi sáng chói. Năm 1956, Tiểu 
Đoàn Danh Dự số 2 tại Huế được giải tán và 
quân nhân phân bổ đi các đơn vị Tổng Hành 
Dinh của Quân Đoàn. Mẹ tôi tiếp tục hành 
nghề sản xuất đại lý buôn cau khô cho đến 
năm 1958 mới chính thức ngưng hoạt động 
để an nhàn nghỉ ngơi và dành thì giờ lo cho 
gia đình. 
       Nhờ tập trung chịu khó vươn chải, do 
công sức của Mẹ tạo dựng nên với tiếng tăm 
uy tín trên thương trường đại lý cau khô, gia 
đình tôi đã trở nên khá giả giàu có nhất ở 
vùng dân cư Nam Phổ, ngoại ô Huế. Chính vì 
thế, Mẹ lo toan đầy đủ cho con cái học hành,  
nhất là tôi, được thân phụ mẫu khuyến khích 
chọn cho tôi vào học nội trú trung học 
Trường Dòng Công Giáo Lasalle Pellerin 
(măc dù tôi là người ngoại đạo), một trường 
tư thục nổi tiếng của Huế thời bấy giờ (giống 
như trường Taberd Sài Gòn) để ước mong 
sau này con cái sẽ trở thành người hữu ích 
cho xã hội. Học sinh muốn vào học trường 
này phải làm một bài test chính tả bằng 
Pháp văn để đo lường trình độ khả năng 
tiếng Pháp. Học phí hàng tháng và nội trú rất 
cao, chưa kể tiền mua sách vở, tiêu vặt, 
nhưng thân phụ mẫu tôi có thừa khả năng tài 
chánh để chu cấp trang trải cho tôi và các 
con trong gia đình ăn học đầy đủ, không lâm 
vào tình trạng chật vật thiếu thốn so với 
những cư dân địa phương khác gặp hoàn 
cảnh làm ăn khó khăn. Do buôn bán khắm 
khá, Mẹ tôi kiếm được nhiều tiền và chủ 
trương mua vàng cất cho gọn nhẹ kín đáo  
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thay vì đem gởi ngân hàng hay giử nhiều tiền 
mặt trong nhà. Lúc còn nhỏ đi học, tôi quan 
sát thấy Mẹ tôi cất giấu ngụy trang vàng để 
trong các bó đủa gỗ mun (đủa làm bằng gỗ 
mun) đặt ở dưới tủ bàn thờ hay kệ đựng chén 
bát đồ cổ không ai dòm ngó. Mẹ tôi cẩn thận 
dự phòng trường hợp nếu có trộm cướp vào 
nhà thì cũng an toàn không khám phá ra 
được vàng để ở đâu. 
        Làm sao quên được Mẹ mỗi khi tôi nhớ 
lại:  Là một người đàn bà quán xuyến nội trợ 
đảm đang, Mẹ tôi lo xa luôn mua trích trử cá 
hộp Maroc để sẳn trong nhà (Loại cá hộp của 
Maroc ở Châu Phi sản xuất). Khi trời mưa lụt,  
chợ không đông làm sao đi mua thực phẩm, 
nên Mẹ chỉ cần món cá hộp Maroc cũng đủ 
cho gia đình có tạm những bửa ăn đầm ấm 
qua ngày. Thật cảm giác ngon miệng làm sao 
khi đơn giản chỉ cần tưới nước cá trích hộp 
do Mẹ chế biến với hương vị thêm ít tiêu tỏi 
vào cơm trắng nóng đang bốc hơi bên cạnh  
một chén nước mắm ớt tươi cay của người 
dân Huế thì thật không còn gì ngon miệng 
đậm đà hơn. Ngồi ăn cơm trong nhà nhìn ra 
ngoài xung quanh nước lụt mênh mông lai 
láng trông như một dòng sông hữu tình với 
vài chiếc bè kết bằng cây chuối của người 
dân chèo qua lại di chuyển. Ngày nay, cá hộp 
Maroc cũng có bán trên thì trường, nhưng ăn 
sao không còn thấy cảm giác ngon miệng 
như 60, 70 năm về trước. 
        Vào những ngày cuối tuần, Mẹ tôi 
thường đi chợ mua đồ về nấu một số món ăn 
đặc biệt thay đổi cho thân phụ tôi và các con 
trong gia đình thưởng thức như: cá nục hấp 
gừng, mực luộc chấm với nước mắm gừng, 
cháo lươn, lươn um bún tàu nấm mèo, cháo 
lòng heo với lưởi, cật, tim, bao tử và ruột non. 
Nhà tôi cách chợ Mai một đoạn đường ngắn  
chừng 500 mét, nên thịt cá luôn tươi nhất là 

 
hải sản từ cảng Thuận An do ngư dân chở về 
mỗi buổi chiều, (cảng biển Thuận An ở 
cách nhà tôi 10km). 
       Những lúc gia đình có kỵ/giỗ, Mẹ tôi tuy 
không phải con dâu trưởng, nhưng lại quán 
xuyến tất cả mọi việc. Trước ngày kỵ/giỗ 
một tuần, Mẹ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ 
nguyên liệu để ra tay đích thân làm các thứ 
bánh ngọt trước cúng Ông Bà Tổ Tiên, sau 
cho con cháu, bà con ăn và đãi khach như: 
bánh in bột nếp, bánh in đậu xanh, bánh 
thuẩn, bánh in bột bình tinh, bánh mít khô. 
Riêng bánh xu xê/phu thê, bánh ít mặn tôm, 
bánh ít ngọt đậu xanh thì Mẹ không làm 
trước và chỉ thực hiện vào sáng sớm ngày 
kỵ/giỗ để bánh được mới ăn ngon hơn. 
Ngoài hàng chục món ăn Huế, tôi thấy từ 
sáng sớm tinh sương, Mẹ cũng làm 2 món chả 
lụa và tôm cua (chả lụa gói lá chuối và chả 
làm bằng tôm cua thì để trần hấp trên vỹ). 
Hai đặc sản này không thể thiếu được trong 
đám giỗ/kỵ của những năm Huế xa xưa. 
         Khi đến mùa thi cử lấy bằng Trung Học 
và Tú Tài, tôi vất vả thức khuya dậy sớm học 
ôn bài, nên Mẹ lo lắng cho sức khỏe của tôi 
và đã nấu các món ăn tẩm bổ như: đuôi bò 
hầm hạt sen, bồ câu hầm đậu xanh, tim cật 
heo hầm với su hào, cháo lươn. Mẹ cho biết 
và giải thích các món ăn này rất bổ dưỡng 
giúp con có đủ sức lực trí nhớ minh mẫn 
chăm chú học hành.  
       Mỗi cuối tuần khi còn ở nội trú trong 
trường Dòng Lasalle Pellerin về thăm nhà, 
ngoài ăn uống no nê quây quần với gia đình, 
lúc trở lại trường, Mẹ luôn cẩn thận chu đáo 
cho con thêm một xấp tiền bỏ trong bì thư để 
chi tiêu vặt, mua đồ ở cantin như bánh keo, 
nước giải khát v.v... 
Vào dịp Tết, Mẹ thường đi cùng một cô cháu 
(gọi mẹ tôi bằng dì ruột), là nữ tu thuộc Dòng  
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Tu Kín ở vùng Kim Long, ngoại ô Huế, đi đến 
thăm các Cô Nhi Viện và Mẹ trao tặng tiền 
để các Dì Phước có điều kiện tài chánh tổ 
chức cho các trẻ mồ côi vui Xuân đón Tết. 
Những ai gặp khó khăn vất vã khốn đốn 
hoạn nạn trong cuộc sống đều được Mẹ mở 
rộng tấm lòng quảng đại dơ tay ra cứu giúp 
thương người. 
      Thật đúng như người xưa đã nói <Công 
cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước 
trong nguồn chảy ra>. Làm sao có thể diễn tả 
hết tình mẫu tử của Mẹ dành cho con cái từ 
khi lọt lòng trong bụng sinh ra, rồi khôn lớn  
trưởng thành và tình nghĩa Mẹ như biển cả 
mênh mông. 
     Thế rồi, tháng 6/1969, trong cương vị Phó 
Thị Trưởng Huế, tôi đại diện Đại Tá Lê Văn 
Thân, Tỉnh Trưởng Thừa Thiên kiêm Thị 
Trưởng Thị Xã Huế, đi công tác họp ở Bộ 
Kinh Tế Sài Gòn để xin quota gạo cung cấp 
cho địa phương Thừa Thiên/Huế. Trong lúc 
đang họp, tôi bất thần nhận được tin buồn 
như sét đánh do Đại Tá Thị Trưởng gọi vào 
Bộ Kinh Tế thông báo thân mẫu tôi đã tử nạn 
xe hơi vào ngày 12-6-1969. Tin Mẹ đột nhiên 
qua đời đã làm tôi đau xót choáng váng 
buồn không nói lên lời, và tức tốc gọi về gia 
đình để biết rõ chi tiết thêm cái chết của Mẹ, 
đồng thời liên lạc hãng máy bay Air VN đổi 
vé đi chuyến bay cuối cùng Sài Gòn - Huế 
cùng ngày Mẹ ra đi để tôi có đủ thì giờ thu 
xếp cho xong trách nhiệm công vụ tại Bộ 
Kinh Tế mà đáng lẽ ra theo lịch trình, tôi còn 
lưu lại Sài Gòn chơi vài ngày nghĩ ngơi xã hơi 
thoải mái tinh thần. Cả đại gia đình đang chờ 
tôi về để nhìn thăm Mẹ lần cuối trước khi lo 
các thủ tục hậu sự tổ chức đại tang cho Mẹ. 
       Từ phi trường Phú Bài Huế, tài xế chạy 
thẳng về tư gia lúc 7:00PM, tôi vội vã chạy 
vào trong nhà để gặp nhìn và vuốt mặt Mẹ  

 
yêu quý của con trước khi Mẹ vĩnh biệt thế 
gian này để về Cõi Niết Bàn. Mẹ không chết 
đâu con. Trông Mẹ đang nằm ngũ, mặt còn 
tươi và chỉ còn chờ gặp con thì đôi mắt Mẹ 
mới thực nhắm lại trong sự thương yêu luyến 
tiếc của con cháu nội ngoai, bà con thân 
thuộc, bàng hữu xa gần đang đứng quây 
quần đông chật kín nhà từ ngoài sân vào 
trong. 
         Nguyên nhân gây cái chết đau đớn bất 
ngờ cho Mẹ tôi do một quân nhân tài xế Hoa 
Kỳ, Trung Sĩ Clark Wilson, thuộc đơn vị Sư 
Đoàn Không Kỵ 101 Airborne đặt căn cứ tại  
Phú Bài, cách Huế 17km. Sáng ngày 12-6-
1969, người quân nhân này lái xe GMC chở 
quân dụng từ cảng Thuận An đi Phú Bài 
(Cảng Thuận An cách Huế 13Km và xa nhà 
tôi 10km). Sáng ngày hôm đó, Mẹ tôi đi bách 
bộ từ nhà vào gặp thăm Bác gái trưởng (con  
dâu trưởng) để bàn chuyện tổ chức ngày húy 
nhật (đám giỗ/kỵ) cho Ông Nội tôi. Nhà Bác 
chỉ cách tư gia tôi chừng 300 mét. Mẹ tôi 
đang di chuyển trên đường Thuận An, trong 
khi anh chàng quân nhân này vừa lái xe và 
uống rượu, nên ngà ngà mất tay lái đụng vào 
Mẹ tôi, mang rủi ro bất cẩn gây chết ngươi. 
      Lúc còn sinh thời, Mẹ tôi luôn năng đông 
và sau thời gian ngưng hành nghề đại lý cau 
khô, thích đi đó đây chứ không muốn ngồi 
yên một chỗ. Do đó, Mẹ thường vào Đà Nẵng 
hay bay lên Đà Lạt thăm các Cậu Dì tôi định 
cư lập nghiệp lâu đời trên vùng Cao Nguyên. 
Mẹ rất thương con cháu nhất là khi có 
kỵ/giỗ trong gia đình, Mẹ chu đáo tập họp 
con cháu lại đầy đủ xem còn sót ai không 
trước khi ngồi chung vào bàn ăn. Mẹ và Bác 
gái trưởng lúc nào cũng dùng cơm sau cùng 
khi buổi tiệc cúng giỗ kết thúc. Một điều tôi 
nhớ mãi cho đến nay khi trong nhà mỗi lần 
tổ chức đám giỗ, Mẹ phân công nhiệm vụ  
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giao cho con sắp sẵn hàng chục dĩa bánh 
ngọt, mặn đủ loại do Mẹ làm (như đã kể trên 
đây). Tôi đi một vòng quan sát thấy bàn tiệc 
nào sắp ăn xong thì tự động lấy đem ra hai 
dĩa bánh ngọt mặn để mời bà con, khách 
thưởng thức tráng miệng. Con vui thích thú 
khi được Mẹ chỉ định công tác này vì nếu lúc 
nào cảm thấy đói bụng thì con ăn bánh uống 
nước cũng đủ no. Mẹ tôi còn trẻ khi tử nạn xe 
từ trần ở tuổi đời mới 63 và nay đã 50 năm 
đúng nửa thế kỷ trôi qua. 
       Phàm ai trong chúng ta cũng đều có cha 
mẹ sinh thành và công ơn phụ mẫu thật bao  
la như biển cả. Mẹ tận tụy vất vã hy sinh lo 
cho con cái và gia đình. Lúc Mẹ còn sinh thời, 
con đang trên đường công danh sự nghiệp, 
chưa đền đáp đủ bổn phận làm con báo hiếu 
cho Mẹ lúc tuổi già thì Mẹ bỏ chúng con ra đi  
sớm tiếp nối theo Ba (Xin nhắc thân phụ tôi 
bị CS bắt và sát hại trong biến cố Tết Mậu 
Thân Huế 1968 khi chúng không tìm được 
tôi để thanh toán).Tình nghĩa Mẹ đối với các 
con rộng như trời cao bất tận, dòng nước 
trong nguồn chảy ra, gieo vào đời con tình  
thương mẫu tử bất diệt. Ngoài thân phụ, Mẹ 
như ngọn đuốc soi đường chỉ lối, dẫn dắt con  
 

 
cái đi trên đường đời dài đầy chông gai và 
thác chảy không ngừng từ nguồn ra tỏa sáng 
đem lại niềm vui cho các con. 
      Mẹ mất sớm lìa đời, nếu chẳng may còn 
sống đến thời kỳ tháng 4/1975 khi nước mất 
nhà tan rơi vào tay thống trị của Cộng Sản, 
thân con bị cưởng bách còng hai tay lên xe 
buýt bịt bùng che kín chở xuống tàu thủy đi 
tù thì chắc chắn Mẹ sẽ chứng kiến một 
nghịch cảnh của thời cuộc đổi thay 180 độ 
để rồi Mẹ đau đớn thương nhớ vô cùng cho 
số phận đen tối hẫm hiu của con và lo lắng 
mõi mòn năm tháng trông chờ tin con không 
biêt còn sống chết ra sao trên miền đất Bắc 
nghèo xơ xác, đói tả tơi, buồn thê thảm, giá 
lạnh thấu xương thoát hơi ra từ những vách 
núi đá bao bọc xung quanh nhà lao để rồi cứ 
mỗi lúc khi màn đêm đổ xuống, con nằm 
nghe rõ một âm thanh do những đôi dép cao 
su di chuyển đi lại cùng tiếng lách kách lên 
cò súng của các tên Công An Việt Cộng khát 
máu đang canh chừng con và bạn đồng 
chiến tuyến ở ngoài cửa khám tù nhân. 
      Các con luôn hãnh diện vì có một người 
Mẹ yêu dấu tuyêt vời như một tấm gương 
sáng cho thế hệ con cháu noi theo./. 

                                                                                                                                              VÕ QUANG TUỆ 
                                                                                                                                                                         
  

CHUYỆN THẬT NGẮN NHƯNG SÂU SẮC 

Người cha không tìm thấy chiếc đồng hồ đâu. Ông phàn nàn không ngớt rằng sao tìm          
mãi cả buổi mà vẫn không thấy. Khi người cha ra ngoài, cậu con trai lặng lẽ bước vào 
phòng và chỉ trong thời gian ngắn đã tìm thấy chiếc đồng hồ. Khi trở về, người cha 
hỏi: “Làm thế nào con tìm thấy đồng hồ hay vậy?”. Cậu con trai đáp lại: “Con cứ yên lặng 
ngồi một chỗ thôi, sau một lúc thì nghe thấy tiếng tích tắc rất khẽ của đồng hồ, và theo âm 
thanh đó con đã tìm thấy”. 

Càng lo lắng sẽ càng rối trí và khó tìm được điều mình cần, chỉ có khi bình tĩnh lại, 
mới có thể nghe thấy được thanh âm từ nội tâm. 
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              TÂM  TÌNH  HÀNH  CHÁNH 
 
Lời BBT.- Đây là mục mới được BBT mở ra để tiếp nhận và đăng tải mọi ký ức hoặc tâm tình của tất 
cả CSV/QGHC, không phân biệt là hội viên của hội HC Texas hay thuộc các địa phương khắp nơi. 
Trong suốt thời gian học tập tại trường, những ngày đi thực tập, thời gian làm việc tại trung ương cũng 
như ở địa phương chúng ta hẳn phải có nhiều kỷ niệm vui buồn, nhiều ký ức đáng ghi nhớ, hoặc những 
tâm tình ẩn chứa trong tâm tư v..v.. trong thời gian dấn thân phục vụ cho guồng máy hành chánh 
VNCH.  Xin các bạn hãy viết ra và chia sẽ những sự việc đó với bạn bè đồng môn để tất cả chúng ta 
cùng sống lại thời hoa niên tươi đẹp nhiều mộng ước, cùng nhắc nhớ lại những vui buồn của những 
ngày ngơ ngác về nơi nhiệm sở mới, những thăng trầm của cuộc đời công bộc, đặc biệt những sự nâng 
đỡ, nồng ấm của tình đồng môn giữa các khóa đàn anh, đàn em, hoặc những khát vọng một thời đã 
không thành tựu..v.. v… Xin hãy chia sẻ và tặng cho nhau như một món quà trân quý của Tình đồng 
môn QGHC.    

             

                     TUỔI HẠC VUI XUÂN 
Nhận được thông báo của Hội mừng xuân Kỷ 
Hợi 2019. Cứ tưởng có sự nhầm lẫn, tôi chạy 
ra nhìn lịch cho chắc ăn đúng là Kỷ Hợi. Lại 
năm con heo nữa sao? Năm con heo Đinh Hợi 
mới đây thôi, tôi vẫn còn nhớ lịch hồi đó ghi 
là Kim Trư Niên (Năm Heo Vàng). Mọi 
người nô nức tới các đình, chùa cầu xin năm 
heo vàng phát tài, phát lộc. Gia đình nào cũng 
mong có con, cháu chào đời trong năm heo 
vàng sẽ suốt đời vinh hoa, phú quý. Thế mà 
đã 12 năm rồi, thời gian trôi quá nhanh. Trách 
nào tất cả chúng ta đã đạt đến một tuổi thật dễ 
thương. Đó là Tuổi Hạc. Sau 12 năm, Hành 
Chánh lại một lần nữa đón thêm một mùa 
xuân con heo. Cũng vẫn địa điểm đón xuân 
như những năm trước. Bàn thờ Tổ Quốc luôn 
trang trọng với lá Quốc KỳViệt Nam Cộng 
Hòa nền vàng ba sọc đỏ hồn thiêng dân tộc. 
Hoa trái đủ màu sắc. Chúng tôi, dâu hành 
chánh, ai cũng trên 6 bó, trông thật là phúc 
hậu, tuổi phát tướng, phát tài mà, đâu còn 
dáng  mảnh mai tha thướt của những ngày 
xưa ấy. Tuy vậy đa số cũng áo dài cho đúng 
với truyền thống Tết dân tộc.  Ai ai cũng vui 
vẻ, xa gần gặp nhau tay bắt mặt mừng, cảm 
động nhất là các anh chị không ngại tuổi tác, 
bệnh hoạn cũng cố tới tham dự. Chị Thảo và 
các con cháu năm nào cũng là những thành 
viên thân thương của Hội dù anh đã ra đi hơn 
3 năm rồi. Chị vẫn sinh họat với Hội mỗi khi 

có dịp. Rồi cứ mỗi mùa Noel đến, chị và các 
cháu luôn có nhã ý mời Hội đến nhà mừng 
Giáng Sinh vì tâm tình thương mến Hội và 
cũng là nguyện vọng của anh Thảo lúc còn 
sinh thời. Chị là dâu Hành Chánh mà chúng 
tôi gặp gỡ nhiều nhất kể từ ngày anh Thảo ra 
đi. Mỗi lần gặp, thấy chị vẫn chuyện trò 
không mệt, biết chị mạnh khỏe dâu hành 
chánh chúng tôi mừng cho chị. Ngoài ra còn 
có sự hiện diện của anh Võ Quang Tuệ Tổng 
Thư Ký, vốn tính luôn hăng say với công việc 
của Hội, tình thân quý mến anh em, dù phải 
chống gậy, ngồi xe lăn nhưng anh vẫn hớn hở 
hiên ngang như hồi còn khỏe. Chưa thấy có 
Hội nào ông Tổng Thư Ký ngồi xe lăn mà vẫn 
tháo vát chu đáo thu thập các tin tức bạn bè xa 
gần ốm đau, quan hôn tang tế...tường trình 
những buổi họp mặt… Những tin này được 
anh chuyển tới các anh em trong Hội rất đầy 
đủ, chỉ tội chị Tuệ phải vật lộn với cái xe lăn. 
Thôi thì “vì chàng thiếp phải long đong”. Đặc 
biệt tiếp theo là chị Cửu Quý duyên dáng với 
áo dài, tóc thề tươi cười xuất hiện, nhìn chị trẻ 
trung hơn xưa. Ai cũng không ngờ gặp chị 
hôm nay. Trông chị gầy yếu nhưng khi nói 
chuyện thấy chị rất hăng hái, can đảm và tự 
tin, thay vì ngồi nhà nghỉ ngơi nhưng vì tình 
yêu mến Hội chị đã hiện diện hôm nay. Tôi 
nhớ hoài Noel 2018 mới đây chị và phu quân 
Đã mời Hội tới họp mặt tại nhà anh chị, ai  
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cũng cảm động nhưng đầy ái ngại vì thương 
chị đang yếu, mọi người yêu cầu chị đừng nấu 
nướng gì, mỗi người mang một món tới là quá 
dư rồi, nhưng trong phần ẩm thực chị cũng đã 
làm nào là gà tây nhồi xôi, tré… như vậy đủ 
biết tình cảm chị dành cho bạn bè Hành 
Chánh ra sao. Chúng tôi đã có một mùa Noel 
vui và đầm ấm ở nhà chị. Và thật cảm động 
khi thấy chị Bằng ngồi xe lăn do anh Bằng 
đẩy vào, vất vả khó khăn nhưng đã cố gắng 
tới đón xuân với Hội. Bệnh, tử không phân 
biệt tuổi tác, chị trẻ hơn anh rất nhiều thế mà 
giờ đây yếu ớt phải cần đến sự săn sóc của 
anh. Chị hiền lành, dễ hòa đồng, nấu ăn giỏi, 
biết làm nhiều món ăn ngon lạ, chị hẹn tôi 
Trung Thu tới nhà, chị dạy làm bánh trung 
thu, chưa kịp học món bánh trung thu để biểu 
diễn với các chị trong Hội thì chị đã bị bệnh. 
Thật trách Trời xanh sao quá oái oăm. Hội 
cũng lên chương trình đi thăm chị nhưng có lẽ 
vì sợ phiền các anh chị trong hội, chị ngỏ lời 
cám ơn tình cảm hội dành cho chị nhưng thời 
gian này chưa thuận tiện. Khi buổi họp mặt 
sắp sửa khai mạc thì chị Đỗ Thanh Quang từ 
Austin cũng vừa đến. Ai cũng ca ngợi sự 
nhiệt tình, quý mến của chị đối với Hội. Chị 
đã lái xe một mình từ Austin tới. Nói tới chị ai 
cũng biết chị hoạt bát, can đảm, mạnh mẽ. 
Khi anh Quang còn và vẫn đi được thì năm 
nào chị cũng lái xe cùng anh xuống Houston 
dự tiệc xuân với anh chị em dưới Houston. 
Hội cũng đã mấy lần xuống thăm các anh chị 
Hành Chánh ở Austin, sinh hoạt tại nhà của 
anh chị, cũng như Hội đã tổ chức xuống thăm 
anh khi được tin anh bệnh nặng, lần nào anh 
chị cũng tiếp đón nhiệt tình, không quản ngại 
vừa lo phần ẩm thực vừa vui vẻ đưa chúng tôi 
đi tất cả những nơi nổi tiếng ở Austin. Ra về 
ai cũng thấy thoải mái và càng thương mến 
anh chị hơn. Một thời gian vắng bóng anh chị 
vì anh bệnh, chị phải chăm sóc ngày đêm. 
Mỗi khi  gọi điện thọai hỏi thăm, chị không 
bao giờ than thở, trái lại rất cứng rắn, vui vẻ 
chấp nhận. Trải qua một thời gian dài tận tình 
săn sóc anh nằm liệt, rồi cuối cùng anh cũng 
bỏ chị, bỏ bạn bè. Nhìn quẩn quanh, ngoài chị 
Quang ra, hình như không còn thấy bóng 
dáng nào nữa của các cụ Đốc từ xa về đông 

vui như những năm xưa, lòng bỗng dưng như 
chùng xuống. Ngay như anh Peter Dũng, môt 
người rất hăng say trong các sinh hoạt Hội, 
xuân này cũng vắng bóng, được biết anh phải 
nhập viện để giải phẫu lấy cục u trong não. 
Hội lên chương trình sẽ đi thăm anh vào dịp 
gần nhất có thể. 
 
Sau những hàn huyên thăm hỏi mừng vui… 
mọi người trang nghiêm chào Quốc Kỳ, thinh 
lặng trong giây phút mặc niệm… Các anh chị 
niên trưởng, cựu Chủ Tịch tiến lên trước bàn 
thờ Tổ Quốc dâng hương, tôi nhớ cách đây 
khoảng 2,3 năm thôi, các vị niên trưởng, các 
cựu Chủ Tịch… xếp thành hàng ngang kín cả 
khoảng trống trước bàn thờ thế mà sao năm 
nay rộng rãi quá, khoảng không gian rộng 
thêm ra hay thiếu vắng những bạn  xưa?? 
Tiếp theo là mục lì xì, ngày xưa các con cháu 
xếp hàng rồng rắn lên nhận lì xì rộn vang 
tiếng cười nói hồn nhiên của tuổi thơ. Bây giờ 
lớp con của chúng ta phần lớn đã lập gia đình 
hoặc đi làm, đi học xa chỉ còn lác đác các 
cháu cũng khá lớn thuộc thế hệ cháu mà 
chúng ta là những ông bà nội ngoại... Về phần 
văn nghệ thì có các ca sĩ, ban hợp ca cây nhà 
lá vườn do anh Nguyễn ngọc Túy là trưởng 
ban, ban hợp ca giờ thì khá trọng tuổi nhưng 
vẫn duyên dáng mặn mà, áo dài đủ màu sắc 
trẻ trung và hăng say ca hát đóng góp đầy đủ 
những bài hát mừng xuân. Chị Quang cũng đã 
lấy lại phong độ, dù trong héo ngoài tươi, đã 
hát và ca vọng cổ mùi mẫn như thuở nào. Và 
cũng như những mùa Xuân năm cũ, khi giọng 
ca truyền cảm của anh Ngọc Túy cất lên đã 
sưởi ấm lòng mọi người với những bản tình 
ca đặc sắc. 
 
Năm nay hoa đào, hoa cúc, hoa mai vẫn rực 
rỡ. Cảnh cũ vẫn như xưa, nhưng những bạn 
xưa giờ vắng bóng, người còn vì sức khỏe, vì 
tuổi tác khó khăn cho khoảng không gian 
ngăn cách dù chỉ vài tiếng lái xe. Một số đã 
vĩnh biệt anh em. Lòng tôi thấy nao nao chợt 
nhớ tới mấy câu thơ trong bài thơ Ông Đồ của 
nhà thơ Vũ Đình Liên : 
                  Năm nay hoa đào nở 
                  Không thấy ông đồ xưa 
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                  Những người muôn năm cũ 
                  Hồn ở đâu bây giờ? 
Những buổi sinh hoạt nhất là những dịp tết 
như hôm nay trong không khí đón xuân, trong 
niềm vui riêng của tuổi xế chiều, tuổi Hạc 
chúng ta ai cũng còn nhiều ước mơ chưa kịp 
thực hiện, những nuối tiếc một thời dưới mái 
trường xưa ở quê nhà, một thời vàng son, 
oanh liệt thuở ấy…. 
 
Có những điều ước vọng mơ màng 
Mà bây giờ chúng ta không còn nữa 
Nhưng biết tìm đâu những cảnh xưa người cũ 
        (Hồn Xưa của Vũ Đình Liên) 
Xuân Kỷ Hợi năm nay, con số các anh chị 
tham dự không còn đông như những năm 
trước, thiếu vắng khá nhiều, nhưng nhờ sự 
hoạt bát khéo sắp xếp của anh Chủ Tịch và 
các anh chị trong ban Chấp Hành cộng thêm 
tinh thần phụ giúp của một số các anh chị 
khác nữa, tuổi Hạc chúng ta đã có một mùa 
xuân vui tươi như mấy mươi năm về trước. 
Tôi nhớ một câu của Victor Hugo  “40 tuổi 
đối với trẻ là già, nhưng 50 đối với già vẫn 
còn là trẻ”. Như vậy chúng ta dù 6, 7, 8 bó 
vẫn còn là trẻ so với các cụ 90? Do đó các cụ 
cũng còn đầy tâm huyết lo cho Hội như anh 
Chủ Tịch Vũ Dương Cử, anh luôn nhanh 
nhẹn, nhiệt tình, nặng tinh thần trách nhiệm 
trong mọi vấn đề nhỏ, to của Hội, những buổi 
Hội thảo, những phát biểu của anh không dài 
dòng nhưng rất đầy đủ mà tôi hay nói là “vắn 
tắt, đủ điều”. Riêng anh cựu Chủ Tịch 
Nguyễn Minh Triết lúc nào cũng tích cực sẵn 
sàng tham dự, đóng góp ý kiến cho Hội, nhân 
dịp này anh tuyên bố vẫn còn một vài cuốn 
Kỷ Yếu Hành Chánh Texas, quý anh chị nào 
muốn lấy thêm tặng người thân, bạn bè… thì 
anh sẵn sàng. Lệ phí Kỷ Yếu là quỹ chung 
của Hội, anh đã nặng lòng lo lắng chu toàn 
trách nhiệm từ lúc kỷ yếu còn phôi thai cho 
tới hôm nay. MC Phạm Dzũng linh động với 
những lời,  những câu chuyện dí dỏm như 
ngày Tết dân Việt ta hay trưng bày trên bàn 
thờ theo giọng miền Nam (cầu, dừa, đủ, xoài), 
nhưng biết quý bạn trong Hội già rồi không ai 
muốn xài dừa đủ anh thú vị xướng lên một 

câu không biết ai đã sáng tạo ra cách trưng 
bày mới mẻ này. Lấy ít xoài, một bó xả, thêm 
một bình gas thế là chúng ta có quyền xài xả 
ga. Mọi người xem ra đồng ý với anh lắm 
lắm. Xen vào buổi tiệc phần chính vẫn là xổ 
số của hai anh Mai và Vỵ. Anh Mai tuy ít nói 
nhưng còn rất là sáng suốt, minh mẫn thế mà 
chẳng hiểu tẩu hỏa nhập ma sao mà tháng 10 
năm ngoái anh chị và một số đông bạn bè đi 
cruise, tàu ghé Đài Loan vì anh giỏi tiếng Đài 
Loan nên mọi người đã bầu anh làm trưởng 
đoàn hướng dẫn, khi ghé bảo tàng viện Đài 
Loan còn gọi là Cố Cung, với tư cách trưởng 
đoàn anh tuyên bố hùng hồn “mọi người phải 
ra trạm xe đúng như giờ hẹn, ai ra trễ sẽ bị bỏ 
lại phải thuê xe riêng về tàu”. Ấy thế mà một 
chuyện khó tin nhưng có thật, mọi người lên 
xe khá lâu anh vẫn bặt tin chim cá, chị Mai và 
một người bạn thân của anh chạy tới lui 2, 3 
lần vẫn không tìm thấy anh. Mọi người lo 
lắng tới tuổi này rồi chuyến du lịch khá dài dễ 
làm tâm trí xáo trộn, lạc đường là lẽ thường. 
Kết quả, trưởng đoàn, người duy nhất biết 
tiếng Đài Loan đã bị lạc phải thuê Taxi về tàu 
làm chị Mai lo xanh mặt. Khi về tàu gặp anh, 
anh còn gảy đàn ngang cung, anh bảo cả 
nhóm đi lạc chứ anh ấy không lạc…Rất vui 
cho tới hôm nay, Xuân Kỷ Hợi 2019, anh vẫn 
khỏe mạnh cùng anh Vỵ điều hành xổ số 
QGHC. Cám ơn hai anh đã làm sống động, 
sôi nổi, tạo nên những tiếng cười, những phút 
hồi hộp chờ nghe hai anh tuyên bố kết quả, 
phải nói là không thể thiếu một trong hai anh, 
phải cả hai mới làm nên chương trình vé số 
hấp dẫn mỗi năm như hai anh đã, đang và sẽ 
giữ vai trò này muôn năm.  
 
Chương trình vé số chấm dứt cũng đã khuya, 
ai cũng ở lại tới phút chót chuyện vẫn không 
ngừng, có quá nhiều chuyện để hàn huyên 
tâm sự. Nhưng rồi thời gian không cho phép, 
chia tay bạn bè chúc nhau những điều tốt 
lành. Không chúc tiền bạc, danh vọng cao 
sang chỉ cầu mong sao luôn mạnh khỏe để 
cùng họp mặt mỗi kỳ sinh hoạt, cùng gặp 
nhau chung vui những mùa xuân kế tiếp. 

                       THÙY-LINH 
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                1000 VIÊN BI 
              Ráng đọc hết sẽ NGỘ ra mình là người thế nào? 
 

Kể từ ngày nghỉ hưu , tôi có thói quen vẫn dậy sớm như khi còn đi làm , ngồi nhâm nhi 
ly càfé mỗi buổi sáng bà xã pha cho, nhìn ra đường thấy xe cộ người ta đi làm , tự nhiên đầu 
óc nghĩ ngợi mung lung , giao động , tâm trạng như mâu thuẫn ...mình liên tục làm việc mấy 
chục năm liền , giờ tới tuổi nghỉ hưu mới ngồi đây , sao thỉnh thoảng đầu óc l ại bị cảnh thất 
nghiệp ám ảnh , ngồi chơi, xơi...coffee thế này ! Nhưng cũng hay , thoáng nghĩ vậy thôi , may 
mà tỉnh ngay. Hôm nay là thứ bảy , thời tiết hơi khác thường , se se lạnh, đường phố vắng xe , 
cũng bên ly càfé nhưng đầu óc minh mẫn , không còn có mặc cảm thừa thãi như những buổi 
sáng ngày thường. Sảng khoái,thú vị với bầu trời xanh, không khí yên lặng, tĩnh mịch của buổi 
sáng thứ bảy, mới vào ĐÔNG, khiến thấy mình càng có nhiều cảm hứng vui vui...Đã thế, ngay 
giây phút ấy , từ radio vọng ra một giọng nói vô cùng ấm áp, truyền cảm , chất 
giọng vàng của một người đàn ông đứng tuổi, đang nói với một ai đó tên là Tom về câu 
chuyện ”một ngàn viên bi…”.  
  
Tò mò, tôi bỏ ly càfé xuống bàn, lắng nghe: 

"Này Tom, hình như anh đang rất bận với công việc của anh thì phải. Tôi chắc rằng họ 
trả lương cho anh cũng khá lắm phải không, nhưng thật không đáng nếu như anh cứ 
phải luôn luôn vắng nhà và xa gia đình với một công việc như vậy. Tôi không chê trách 
việc anh làm , xem ra cũng vì sinh kế , nhưng thật khó có  thể tin được là một người trẻ 
tuổi như anh lại cứ quần quật làm việc mỗi tuần từ 50 đến 60 tiếng đồng hồ . Điều tôi 
muốn nói với anh là ...Thật đáng tiếc là anh đã không thể có mặt, chứng kiến buổi biểu 
diễn rất hay, rất thành công của con gái anh cuối tuần vừa qua’’. 

Ông tiếp tục:  
"Để tôi kể cho anh nghe điều này anh Tom, một điều đã giúp tôi ý thức về những gì 
ưu tiên trong cuộc sống của mình”. 

 
Liền sau đó, ông bắt đầu giải thích lý thuyết của ông về “một ngàn viên bi” 

"Anh biết không, một ngày nọ tôi đã ngồi làm thử một bài toán nhỏ. Mỗi người trung 
bình sống được khoảng 75 năm. Tôi biết cũng có người sống thọ hơn và cũng có 
người chết sớm hơn nhưng tạm thời tính  trung bình thôi, người ta sống được khoảng 
75 năm”. 

  
"Đồng ý như vậy rồi , tôi nhân 75 năm đó với 52 tuần thì ra con số 3900, đó cũng  là 
tổng số ngày Thứ Bảy mà mỗi người có được trong cả cuộc đời của họ. Này anh Tom, 
hãy tập trung tinh thần và kiên nhẫn, lắng nghe, tôi đang dẫn giải đến phần quan trọng 
đây”. 

 
“Thú thật với anh , phải đến năm 55 tuổi tôi mới biết suy nghĩ và NGỘ ra  được nhiều 
điều vô cùng lý thú về mọi việc trong đời người một cách chín chắn”. Ông tiếp:"Tính ra 
tới lúc 55 tuổi, tôi đã sống qua hơn 2800 ngày ‘Thứ Bảy’ của đời mình. Và nếu như tôi 
sống được đến năm 75 tuổi, rõ ràng là tôi sẽ chỉ còn được hưởng hơn1000 ngày ‘Thứ 
Bảy’ nữa mà thôi”. 

  
"Anh Tom...Tôi đã đích thân tới một cửa hàng bán đồ chơi, mua tất cả những viên bi họ 
có, nhưng rủi là họ không có đủ số như tôi cần , nên phải đi tiếp vài ba cửa hàng nữa  
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mới mua được ĐỦ 1000 viên bi. Sau đó đem chúng về nhà, tôi bỏ vào chiếc hộp nhựa 
lớn, để ngay cạnh chỗ tôi thường ngồi. Từ đó, cứ mỗi ngày Thứ Bảy qua đi, tôi lấy một 
viên bi ra và ném bỏ. Tiếp tục hành động như vậy trong nhiều ngày tháng , anh Tom 
biết tôi đã NGHIỆM ra được điều chi không?... 
Tôi nhận ra rằng, khi nhìn vào chiếc hộp đựng ‘BI’ , thấy số lượng những viên bi trong 
hộp ngày càng vơi đi, giảm dần, tôi hơi ‘GIẬT MÌNH’ và rồi cũng chính là nhờ chuyện 
giật mình này mà  tôi đã biết tập trung hơn cho những điều thật sự quan trọng trong 
cuộc sống của mình. 
Bình thường thì cũng có lúc NGHĨ về tuổi già ...về cái chết , nhưng ưu tư này chỉ 
THOÁNG ĐẾN ...THOÁNG ĐI ...không khiến phải ôm đầu nghiền ngẫm ...Nhưng 
rồi.....khi nhìn thấy số những viên bi còn lại trong hộp ...Sờ NÓ...Đếm NÓ...biết đúng là 
số lượng còn bao nhiêu...thì KHÔNG GÌ THỨC TỈNH MÌNH MẠNH MẼ bằng...anh Tom 
à. 
Số viên bi còn lại chính là THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA MÌNH TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY ...cứ 
NGẮN DẦN đi thôi. ! 
Tom nghĩ sao? Cảm nghiệm này có khiến Tom ý thức mạnh mẽ hơn về những Ưu Tiên 
phải gắng thực hiên trong cuộc sống của mình không? 
-Bây giờ, tôi sẽ nói cho anh Tom nghe thêm một  điều cuối cùng nữa nha , trước khi 

 chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện này để tôi còn phải...đi bộ nữa. 
-“Sáng nay, tôi đã lấy viên bi cuối cùng ra khỏi chiếc hộp, TRƯỚC KHI VỨT NÓ ĐI, TỰ 
NHIÊN, TÔI RÙNG MÌNH...NGHĨ: 
Nếu như tôi có thể giữ nó thêm được cho tới sáng hôm sau ...thì tức là Chúa đã 
ban cho tôi một chút thời gian để ĐƯỢC Ở LẠI THÊM ÍT PHÚT BÊN NHỮNG 
NGƯỜI THÂN YÊU…” 
Tom biết không , ngay lúc đó , tôi nhớ tới lời một nhà Hiền triết : “Trong suốt chiều dài 
của ĐỜI người, đâu có mấy ai mà NGHĨ tới cái CHẾT đâu”. 
-Đức Đạt Lai Lạt Ma thì nói : “Trên thế giới này rất nhiều người SỐNG như thể là 
KHÔNG BAO GIỜ CHẾT , đến khi sắp chết mới chợt tỉnh ...Cả đời ...hình như CHƯA 
CÓ NGÀY NÀO MÌNH SỐNG cho ra...HỒN”. 
Khi NHẬN BIẾT được CHÂN LÝ thì...ôi thôi: TRỄ mất rồi...!!! 
Vậy khi đã biết chắc chắn là con người ta trước sau chi cũng chết , cũng phải CẦM 
VIÊN BI CUỐI CÙNG MÀ VỨT BỎ thì hãy SỐNG thế nào thì tùy nơi mỗi con người 
mà thôi. 

 
"Thật vui khi được trò chuyện với anh, anh Tom ạ, tôi mong anh từ nay sẽ dành nhiều 
thời gian hơn cho những người thân yêu của anh và tôi cũng hy vọng, một ngày nào đó 
sẽ gặp lại anh. 
Chúc ...mọi buổi sáng tốt đẹp”. 

            N.N.VY. phóng tác theo mẩu chuyện của Jeff Davis.   
 

            H           DÙ CHO CÓ BẬN TRĂM BỀ 
 N         THÁNG CHÍN LIÊN KHÓA NHỚ VỀ D.C. 
 L          ĐỒNG MÔN HÀNH CHÁNH TỪ KHI 
 K RA TRƯỜNG HỌP MẶT CÒN GÌ VUI HƠN 
 # MAU MAU GỞI PHIẾU, ĐIỀN ĐƠN 
 5 TUỔI CAO, CHÂN MỎI  BIẾT CÒN  DỊP NAO? 
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PHÂN ƯU 

 
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN TRỄ BÀO HUYNH ĐỒNG MÔN NGUYỄN TRỌNG CAN, ĐS6 

LÀ 

CỤ ÔNG GIUSE NGUYỄN TRÍ TUỆ 
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG GỌI VỀ NGÀY 29-3-2019 TẠI HOA KỲ 

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 87 TUỔI 
 

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG ANH CHỊ NGUYỄN TRỌNG CAN VÀ TANG QUYẾN 

NGUYỆN CÀU LINH HỒN CỤ Ông GIUSE NGUYỄN TRÍ TUỆ 
 ĐƯỢC VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA 

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH TEXAS HOA KỲ 
              ___ _____________________________________________________________ 
 

PHÂN ƯU 
 

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN BÀO ĐỆ ĐỒNG MÔN NGUYỄN NGỌC TÚY, ĐS18 
TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ 

LÀ 

ÔNG NGUYỄN NGỌC HỒ 
TỪ TRẦN NGÀY 28-3-2019 (NHẰM NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM KỶ HỢI) TẠI VIỆT NAM 

HƯỞNG THỌ 67 TUỔI 
 

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN ANH CHỊ NGUYỄN NGỌC TÚY  VÀ TANG QUYẾN 
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ÔNG NGUYỄN NGỌC HỒ SIÊU THĂNG TỊNH ĐỘ 

NƠI CỰC LẠC PHẬT QUỐC 
 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH TEXAS HOA KỲ 

        ___________________________________________________                
 
               CẢM TẠ 

 
 

Thay mặt gia đình chân thành cảm tạ những chia xẻ cùng lời nguyện cầu của 
các anh chị cho người em kế vắng số của Tuý là em Nguyễn Ngọc Hồ. 

 
Tuy Hồ 67 cũng là thọ, nhưng em mà nó đi trước vẫn thấy 

 buồn & đời vô thường quá anh chị ạ 
 

“Mong manh chỉ một đường sinh tử 
Hai ngã âm dương một lối vào 

(Vương Đức Lệ)”. 
 

Gia đình Nguyễn Ngọc Tuý 
          ____________________________________________________________________ 
 
         Ban Biên Tập BẢN TIN xin thành thật chia buồn cùng  

   Anh Chị NGUYỄN TRỌNG CAN và 
   Anh Chị NGUYỄN NGỌC TÚY 

                                          Về sự mất mát khó hàn gắn này của người thân. 
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 DANH SÁCH ĐÓNG NIÊN LIỄM VÀ THAM DỰ TÂN NIÊN 

  
 

HOUSTON 
 
SỐ 
NGƯỜI 

 
TIỀN ĂN 

 
NIÊN LIỄM 

 
GHI CHÚ 

Nguyễn  Bằng 2 50 60  
Nguyễn Công   Bình 2 50 60  
Nguyễn Trọng  Can 2 50 60  
Trần Thị Nghĩa   Chấn 1 25 60  
Vũ Dương  Cử 2 50 60  
Nguyễn Minh  Đức 1 25 60  
Phạm Quốc  Dzũng 2 50 60  
Trần Văn  Dzũng   60  
Đào Minh  Hà 2 50 60  
Nguyễn Khắc  Hiếu & Qúy 2 50 100  
Đào Đức Khiêm 2 50 60  
Lê Duy  Lai 1 25 60  
Thạch  Lane 1 25 60  
Đặng Thị  Lang 1 25 60  
Nguyễn Hữu  Lượng 2 50 60  
Nguyễn  Mai 2 50 60  
Nguyễn Hữu Nghiệp 2 50 60  
Phạm Hữu  Nhân 2 50 60  
Nguyễn Hữu  Qúy 2 50 60  
Nguyễn Trần  Qúy 2 50 60  
Diệp Thanh  Sang 1 25 60  
Nguyễn Phúc  Tài 2 50 60  
Pham Đình  Thăng 1 25 60  

Đoàn Văn  
Thành & 
Nhung 2 50 60  

Mrs. Nguyễn Văn  Thảo 10 250 60  
Nguyễn Thu  Thủy 1+1 25 60  
Ngô Văn  Toại 1 25 60  
Nguyễn Minh  Triết 2 50 60  
Võ Quang  Tuệ 2 50 60  
Nguyễn Kim  Tùng 2 50 60  
Nguyễn Ngọc  Túy 2 50 60  
Nguyễn Ngọc  Vị 2 50 60  
Trần Hữu  An   60  

AUSTIN      
Mrs. Đỗ Thanh  Quang 1 25 100  

  

 
62+1 
 1550 2120  
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Hội Cựu SV QGHC Texas 
4143 Shadow Briar Lane 
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