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                Lá Thư Miền Ðông 
 

Kính thưa quý vị Giáo sư, 

 

Kính thưa quý huynh trưởng và đồng môn, 

 

Những sinh hoạt Cộng Đồng và các sinh hoạt của Hội làm cho 

mùa Hè và năm 2015 qua nhanh. Năm 2016 lại đến với Hội Ngộ 

Tân Niên,  Khai Thuế Miễn Phí cùng các sinh hoạt khác như tương 

thân tương trợ, thể hiện phần nào sự gắn bó quý anh chị đồng môn 

với Hội.  

 

     Nhìn lại các sinh hoạt của năm 2015, Hội đã thực hiện: 

1. Picnic Hè ngày 8/8/2015. 

2. Cùng ngày, Ra Mắt Sách của đồng môn Phạm Trần Anh 

(K.14, Cali). 

3. Quan Hôn Tang Tế và tiếp đón đồng môn. 
 

      Trong đầu năm 2016, Hội sẽ tổ chức: 

 

1. Tân Niên QGHC MĐ: ngày 2 tháng 01 năm 2016. 

2. Khai Thuế Miễn Phí ngày 28 tháng 02 năm 2016. 

3. Các sinh hoạt Cộng Đồng. 

 

Tân Niên Hội Ngộ 2016 sẽ được  tổ chức vào trưa  Thứ Bảy 

02 tháng 01 năm 2016 tại  nhà hàng Harvest Moon.  Kính mời 

quý vị giáo sư, huynh trưởng, quý anh chị đồng môn và gia đình  

cùng thân hữu tham dự cùng chụp chung tấm hình,  để đem lại 

nhiều vui vẻ và may mắn trong Năm Mới. 

 

Đặc biệt BCH trong nhiệm kỳ này có thêm một thành viên mới 

là Anh Nguyễn Quang Dũng, tiếp tay với BCH trong nhiệm vụ 

Trưởng Ban Báo Chí đặc trách Bản tin của Hội.  Anh là một đồng 

môn năng động trong mọi công tác và cùng Tân BCH dấn thân  

“vác ngà voi” chung cho Hội.  Hy vọng BCH nhiệm kỳ này được 

cải tiến tốt đẹp hơn và BảnTin với màu sắc hình ảnh – thay thế 

bằng ngàn lời.   
 

BCH và Bản Tin Miền Đông mến chúc quý vị Giáo sư, Huynh 

trưởng, Đồng môn và gia đình cùng thân hữu một Năm Mới 2016 

an khang, thịnh vượng. 

 

BCH Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Ðông 
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HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH MIỀN ÐÔNG 

 

 

THƯ MỜI 
  
 

 

 

 

 
Kính thưa quý vị Giáo sư, Huynh trưởng và anh chị đồng môn, 

 
Theo truyền thống của Hội, kính mời quý vị Giáo sư, Huynh trưởng, anh chị đồng môn, 

thân hữu và gia đình đến cùng chung vui ngày hội ngộ Tân Niên Hành Chánh 2016. 

 

Thời gian: Trưa Thứ Bảy 02 tháng 01 năm 2016     

Ðịa Ðiểm:  Nhà hàng Harvest Moon (khu chợ Nha Trang) 
                  7260 Arlington Blvd - Falls Church, VA 22042.  ÐT: (703) 573-6000 

1)  Thực đơn đặc biệt của nhà hàng Harvest Moon.  

2)  Có ca nhạc, quà Xuân, Lì Xì cho các cháu cùng chung vui.  

3)  Mỗi người $30   

4)  Tất cả các phụ phí khác do Hội đài thọ.  

  

                                             KHAI MẠC ĐÚNG GIỜ - 12 giờ trưa 

                                        (Xin quý anh chị đến từ 11:00 AM – 11:30 AM)    
Chương Trình: 

                               11:30 AM - 12:00 AM: Chào đón, sắp xếp chỗ ngồi 

12:00 AM - 12:15 PM:  Giới Thiệu Chương Trình - Khai Mạc 

 

Ban Tổ chức thân ái mời quý vị Giáo sư, huynh trưởng và huynh đệ đến tham dự đông vui,  

có dịp gặp gỡ chào mừng, hàn huyên, cùng chụp hình lưu niệm. 
 

BCH Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông 

         

Điện thoại liên lạc 
 

Hương Hỏa   (703) 904 0255 - Vũ Bá Hoan   (703) 829 - 4944 - Lê Văn Quan  (703) 309 5962 

Nguyễn Trường Phát   (703) 829 2838 - Trương Đình Thăng  (571) 232 - 8694 
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Thứ Bảy 8 tháng 8 năm 2015 
(Tường trình của BCH) 

 

 

 

Picnic năm nay thật đông vui, tham dự có khoảng trên 70 tham dự viên. Hiện diện có các Giáo sư  

Nguyễn Quốc Trị,  Cao Thị Lễ, đại huynh Trần Ngọc Diện cùng công chúa Nga La Tư, huynh trưởng Nguyễn 

Văn Phương.   

Đến từ Cali có  anh Phạm Trần Anh, anh chị Giáp và Hở (PA), chị Kiều Tuyết đến từ New York City. 

Đồng môn có các anh Lê Hữu Em, chị Lâm Châu Ngọc Bửu (chị Dung), anh chị Vũ Bá Hoan với vợ chồng các 

cháu và cháu ngoại, anh chị Nguyễn Quang Dũng cùng con trai và cháu ngoại, chị Lê Xuân Sướng, anh chị 

Trưong Vĩnh Tiền và các con, cháu ngoại rất dễ thương, chị Đặng Trọng Tước, các anh chị Đỗ Quang Tỏa, Lê 

Văn Bỉnh, Tạ Cự Nguyên,  Khương Thành Cao, Phạm Thành Châu, Dương Mạnh Châu, các anh Nguyễn Viết 

Danh,  Nguyễn Hữu Trí …  

Thân hữu: Các anh chị thân hữu Quảng Đà, nhà thơ Cao Nguyên, anh Nguyễn An Bang, bà Minh 

Nguyệt, chủ nhiệm nguyệt san Hoài Hương, người luôn yểm trợ, chung vui với các sinh hoạt của Hội.  

  Năm nay, các món ăn, nước uống thật nhiều, tất cả để đầy cả hai bàn dài với các món ăn khoái khẩu như  

bánh cuốn, chả lụa, bánh mì, heo quay do Hội mua và các anh chị mang nhiều món ăn ngon cùng bánh, trái cây 

... thật hấp dẫn. Cám ơn các anh chị đem thức ăn đến chung vui, mỗi thứ phải thử cho biết hương vị và  tiếp tay 

dọn thức ăn 

Một ngày picnic trôi qua thật mau, thật vui với những tiếng nói, tiếng cười, những món ăn ngon, vẫn còn sinh 

động trên YouTube, do đạo diễn  Đỗ Văn Giáp 3D Studio thu hình,  chuyển đến đồng môn trên toàn thế giới. 

Cám ơn anh chị Đỗ Văn Giáp/Nguyễn Thị Hở nhiều.  

  

Cám Ơn Sự Ủng Hộ Thức Ăn Trong Buổi Picnic Hè 2014 
 

Hội cám ơn quý vị Giáo sư và anh chị đồng môn, gia đình cùng thân hữu đến tham dự picnic và đóng 

góp thức ăn trong buổi trưa picnic. Đồng môn có dịp hàn huyên thân ái, thưởng thức các món ăn ngon cùng sinh 

hoạt bầu cử HĐQT & BCH tạo cho buổi picnic Hè 2015 thành công tốt đẹp. 

Cám ơn sự đóng góp đầy tình thương mến của huynh đệ đồng môn, thân hữu xa gần (xin xem tiếp trang 

15 ).  
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CÁC SINH HOẠT TRONG  BUỔI PICNIC HÈ 2015 
 

Trong picnic Hè 2015 , ngoài việc các anh chị em đồng môn hội ngộ các giáo sư, các huynh trưởng và 

anh em đồng môn cùng thân hữu.  Tiếng cười nói tạo một bầu không khí ấm cúng, đoàn viên giữa các 

anh chị đồng môn.  Picnic Hè năm nay còn có thêm các  sinh hoạt đặc biệt như sau:  

 

Sinh Nhựt của Đại Huynh Trần Ngọc Diện: 

 

Năm nay, picnic đúng vào 

ngày sinh nhựt của đại huynh 

Trần Ngọc Diện (tự Lão Tam 

và Lão Nạp). Có bánh sinh 

nhựt và toàn thể anh em 

đồng môn cùng hát bài 

“Happy Birthday” chúc 

mừng.  Lão Nạp chừng mới 

18 hơn (hay nói ngược lại), 

Chúc mừng sinh nhựt Lão 

Nạp.   

 

 

Ra Mắt Sách của đồng môn Phạm Trần Anh: 

 

Hội QGHC MĐ đã hai lần 

RMS của anh Phạm Trần 

Anh với các biên khảo  

“Đoạn Trường Bất Khuất, 

Việt Nam Thời Lập Quốc 1 & 

2” vào các năm 2009  và 

2013. Năm nay, anh có biên 

khảo “Việt Nam Nước Tôi”   

và dự trù RMS tại “Nhà Việt 

Nam” vào lúc 3 giờ chiều 

cùng ngày với picnic Hè và 

nhờ sự yểm trợ của Hội. Hội 

yểm trợ RMS của đồng môn 

Phạm Trần Anh tại Nhà Việt 

nam với thức ăn nhẹ đồng 

thời mời anh đến tham dự 

picnic Hè gặp gỡ và ra mắt 

sách với anh em đồng môn. 

Bắt đầu buổi RMS, các anh Hương Hỏa, Lê Văn Quan giới thiệu anh PTA và sơ lược lại tiểu sử đấu 

tranh của anh Phạm Trần Anh, trong đó có 20 năm trong trại tù cải tạo với hơn 9 năm cùm biệt giam  và 

đồng hương vinh danh  là “Người Tù Bất Khuất”.  

Trong phần tác giả tự giới thiệu sách, anh PTA đã hùng hồn nói về những truyền thuyết và chứng  minh 

lịch sử 4000 ngàn năm văn hiến của VN rất được anh em đồng môn tán thưởng.  Rất đông anh em đồng 

môn đã mua sách ủng hộ tác giả.   
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Bầu Cử Tân Hội Đồng Quản Trị và Chủ tịch BCH nhiệm kỳ 2015 – 2017:   

 

     Theo nội quy, anh Lê Hữu Em 

tuyên bố nhiệm kỳ của HĐQT và 

BCH năm 2013-15 đã mãn nhiệm và 

bầu cử tân HĐQT & BCH nhiệm kỳ 

2015-2017.  

    Theo đúng thủ tục, công tác bắt đầu 

là kiểm nhận túc số hội viên hiện diện 

phải quá bán số hội viên đóng niên 

liễm, đề cử trưởng ban bầu cử, thư ký 

phiên họp.  

     Sau đó là phần hội viên ứng cử, 

đến đề cử đồng môn vào các chức vụ 

thành viên HĐQT và bầu cử chức vụ 

Chủ tịch BCH.  Sau đó các thành viên 

đắc cử HĐQT họp lại để bầu một 

thành viên là Chủ tịch HĐQT.  

     Có hai đồng môn được đề cử vào 

chức vụ Chủ tịch BCH. 

 (xin xem biên bản tóm lược bầu cử 

đính kèm). 
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PICNIC HÀNH CHÁNH 

HÈ 2015 
 

Nguyễn An Bang 

 

Mùa Hè vừa rồi, 

Hội Cựu Sinh 

Viên Quốc Gia 

Hành Chánh 

Miền Đông có 

tổ chức picnic 

vào thứ bảy, 

ngày 8 tháng 8 

năm 2015 tại 

Mason District 

Park. Đây là 

một picnic được tổ chức hằng năm để các vị 

giáo sư, huynh trưởng, đồng môn và gia đình 

cùng thân hữu đến chung vui, hàn huyên thêm 

phần thân mật, kết nối tình bằng hữu lâu dài. 

 Picnic thật vui trong khung cảnh thiên 

nhiên ngoài trời. Nhiều năm liên tiếp sau này, 

picnic được tổ chức tại Mason District Park, 

cho nên hồ Accotink ở Springfield chỉ còn là 

nơi của những kỷ niệm. 

Picnic có thức ăn ngon lành, do nhiều người đã 

công phu nấu nướng, gói ghém theo với tấm 

lòng thương mến đem đến chia xẻ với nhau 

trong khung  cảnh của công viên cây cao bóng 

mát. 

Họp mặt ở đây, nơi có nhiều cây cao, 

bụi rậm, cỏ cây chen đá, lá chen cây, gần đó có 

sân tennis. Đến trưa khi những người đánh 

tennis lái xe ra về, cảnh vật  không vắng vẽ hơn, 

vì tiếng cười nói nơi picnic Hành Chánh vẫn 

không bao giờ ngừng.  Sau buổi dùng trưa 

chung là có buổi họp bầu cử nội bộ của Hội 

Cựu Sinh Viên QGHC Miền Đông. 

Bầu cử trong phạm vi nhỏ hay bầu cử 

trong phạm vi lớn như bầu cử Tổng Thống  

cũng là bầu cử ở trong một xã hội dân chủ. Có 

bầu cử là có hội họp, có hội họp là có thảo luận, 

có thảo luận là có diễn giả, có diễn giả là có 

người nghe, có người nghe là có người nói qua 

nói lại.  Nhớ lại thời Đệ Nhứt Cộng Hòa xa xưa, 

ông Cố Vấn Nhu có những buổi hội thảo học 

tập đường lối, để lý thuyết công chức thông 

suốt đường lối chỉ đạo gì đó. Các ông lớn nhứt 

ở Phủ, Bộ xuống các nơi cũng hẻo lánh, cây cỏ, 

rừng suối, nơi được chọn làm địa điểm hội thảo 

cho yên tĩnh, lúc mà tình tình an ninh đất nước 

còn cho phép.  Ở đó các ông công chức cấp lớn 

nói cho các ông công chức cấp nhỏ nghe.  Giờ 

đây các ông cựu công chức cũ cũng gặp nhau 

nơi cây cao bóng mát, nơi picnic này, thì ai 

cũng có thể là diễn giả, và ai cũng có thể là 

người nghe, không còn ai lãnh lương ai, nên 

tinh thần rất dân chủ và tự do để nghe và nói, 

trong tinh thần tự nguyện và thân hữu, thật công 

bằng. Cho nên người có nhiều tuổi không bị 

ràng buộc bởi công vụ cũng có cái thú của nó.  

Picnic năm nay 2015 có nhà sử học Phạm Trần 

Anh, cũng là cựu sinh viên QGHC đến nói 

chuyện về lịch sử của người Việt.  Trong cảnh 

picnic cây cỏ mà nói đến lịch sử cổ đại, một 

giai đoạn văn minh nhiều huyền thoại mịt mù 

của Đông Phương cũng là một điều thú vị và có 

nhiều ý nghĩa. Biết thêm về nguồn gốc dân Việt 

là một điều cần biết, cố giữ lấy để khỏi bị tan 

theo hay phôi pha theo thời gian và tuổi tác. 

Lịch sử của một quốc gia cũng như của một con 

người, chuyện quá lâu  lúc còn 3 tuổi baby 

muốn được biết thì cần có người  kể lại; lúc 

mình 3 tuổi mình đã làm gì khó ai mà biết được 

, cần có người lớn kể lại.  Còn chuyện 30 năm 

tới mình sẽ như thế nào, sống ra sao thì chỉ có 

phỏng đoán mà thôi, không biết được.  Lịch sử 

của một quốc gia  cũng vậy, chuyện thời đại cổ 

xưa cũng cần có sự tìm tòi công phu của các di 

tích cổ, và tương lai của quốc gia 30 năm tới 

cũng khó có ai mà đoán cho đúng. 

Một vị khách khác là nhà thơ Cao 

Nguyên. Trong khung cảnh picnic có vẻ núi 

rừng cao nguyên, cây cao bóng mát của cái 

park, thì chữ “Cao Nguyên” lại làm người dự 

picnic liên tưởng  đến cảnh núi rừng cao 

nguyên Trung Phần  nhiều hơn.  Chữ “Cao 

Nguyên” thật hay, vẫn hùng dũng đứng vững, 

để nhớ lại ngôn từ  của Việt Nam Cộng Hòa 
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trước 1975 , không phôi pha theo thời gian , và 

không bị chữ “Tây Nguyên” dùng chiến thuật 

biển người  tràn ngập phòng tuyến. 

Ngoài hai vị khách kể trên, ngay trong 

những người tham dự căn bản của picnic , cũng 

có những nhiều người viết văn làm thơ xuất sắc, 

nếu không tin xin đọc các đặc san Hành Chánh 

Miền Đông ấn hành trong dịp Tết là biết. 

Trong suốt thời gian dài, các bạn làm 

việc và đóng thuế cho chính quyền, đó là bổn 

phận tự nhiên.  Từ đó có thư viện, có công viên 

(park) … để người dân đến khi cần hay rảnh 

rang, lý tưởng nhất là đối với nhũng người đến 

tuổi hưu trí. Tuy nhiên, khi đã rảnh rồi, liệu có 

bao nhiêu vị thường đến thư viện hay đi hóng 

gió mát  ở công viên, hay chỉ là ngồi nhìn vào 

mặt kính computer như một part-time  job. Cho 

nên mỗi năm một lần, cũng nên đến dự picnic 

tại công viên để hưởng và nhìn những thành 

quả mà mình cũng có đóng góp vào.  

Picnic có từ lúc nào- Chắc chắn là có từ lâu lắm 

rồi. Người Âu châu từ lâu lắm rồi đã biết tìm 

nơi có nhiều cây cối, mang vẻ hoang dã nhưng 

an toàn, được chính phủ bảo toàn cẩn thận để 

làm nơi đi chơi, hay tổ chức các sinh hoạt nghỉ 

ngơi  giống như picnic của người Mỹ. Năm 

1922, nhà học giả Phạm Quỳnh viết trong bài 

“Pháp Du Hành Nhật Ký” đã có dịp đến rừng 

Vincennes và rừng Boulogne (Bois de 

Boulogne) để thưởng ngoạn cảnh, mà ông gọi là 

một nơi đi chơi mát của người Paris. Ông Phạm 

Quỳnh viết: “rừng bên ta không có “rừng  chơi” 

như thế này, chỉ có “rừng hoang”, “rừng rậm”, 

nói đến rừng là nghĩ ngay đến những nơi nước 

độc, thú dữ .”  Như vậy, ở Pháp với thời điểm 

lúc bấy giờ, cách đây quá lâu  mà chính phủ 

Pháp đã biết bảo tồn cảnh rừng với sự yên tỉnh 

để người Paris hưởng được “cái thú lâm tuyền” 

(chữ của ông Phạm Quỳnh), ở đó theo ông cây 

cối thì có nhiều nhưng không u-tịch quá hay 

lặng lẻ quá để người ta sợ. 

Như vậy, kể ra ông Phạm Quỳnh đi ra 

khỏi nước thấy được những điều hay ở Pháp. 

Bây giờ , chúng ta đang ở Mỹ, và thấy phong 

cảnh cây cối tại Mason District Park thì cây cối 

trông khoáng đãng  hơn nhiều. 

Người Tàu hay người Hàn Quốc còn có cái thú 

đứng trên bờ biển nhìn mặt trời lặn, hay lúc mặt 

trời mọc. Thật công phu. Picnic Hành Chánh 

Miền Đông thì chỉ có lúc mặt trời đứng  bóng 

nắng chang chang là lúc vui nhộn nhất trong 

buổi  picnic. 

Nhìn cây cối trong park nơi có picnic: 

Cây cỏ có lúc già  thì cũng có lúc trẻ trở lại. Lá 

xanh xum xuê  của mùa Hè sẽ rơi rụng hết trong 

mùa Đông, nhưng sau một năm thì trở  lại xanh 

như cũ. Tiếc thay con người không được may 

mắn như cây cỏ. Lá xanh, lá vàng, rồi lá rụng, 

là mất đi vĩnh viễn.  Bây giờ chúng ta đang ở 

nơi không có chiến tranh, nhưng có một cuộc 

“chiến tranh” vô cùng nguy hiểm , đó là cuộc 

chiến với “thời gian”, đó là thứ “giặc”…nhìn 

những mùa Thu đi.  Cứ có những mùa Thu đi, 

có nghĩa là thời gian qua mau. Cho nên mỗi 

picnic là lúc ” kiểm điểm  quân số”, có bao 

nhiêu “bị thương”, có bao nhiêu “mất tích”.  

Thật ra thì lúc nào bên ta  cuối cùng  cũng 

“hoàn toàn vô sự”. Chỉ có “mất tích” vắng mặt 

trong buổi picnic hôm nay vì đi vacation xa để 

vui chơi với gia đình. Thôi thì cũng mừng dùm 

cho các đương sự này. Phe ta hoàn toàn vô sự, 

vì thấy còn khả năng bưng nước uống nặng từ 

xa vào nhà picnic một cách dễ dàng. 

“Bóng thời gian” hay “Những Mùa Thu đi “ 

nghe văn chương bóng bẩy , nhưng cũng khiến 

bao nhiêu người bị trời ghét đẩy vào nhà … 

thương. 

Thời trước 1975 tại Việt Nam, chúng ta 

đã không có nhiều cơ hội để tổ chức picnic ở 

những nơi theo ý muốn, những nơì có thể là rất 

đẹp nhưng tình hình an ninh không cho phép.  

Bây giờ sang Mỹ, cảnh đẹp nhiều, tuy không có 

hương vị của quê hương, nhưng phong cảnh 

hùng vĩ  hơn, đó là America.  Phải chăng thời 

xa xưa kia người Tàu chưa đụng chạm mạnh 

quyền lợi  với Mỹ nên họ đã nói là nước Mỹ là 

mỹ lệ, từ chữ America – không biết bây giờ 

người Tàu có hối tiếc nhiều về việc này hay 

không. 

Khi các bạn đọc bản tin này, thì ngày 

tiệc Hội Ngộ Tân Niên không còn xa.  Mọi 

người sẽ chụp chung tấm hình, với nụ cười thật 

tươi, để đem lại nhiều vui vẽ và may mắn trong 

Năm Mới.   
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Hội Ngộ Huynh Trưởng Châu Kim Nhân (MD) 
 Vào trưa ngày thứ Sáu 04 tháng 9, Các 

anh chị Trần Hồng, Hương Hỏa và 

Trần Huỳnh Hội là bào huynh của anh 

Trần Huỳnh Châu có đến thăm  huynh 

trưởng Châu Kim Nhân tại tư gia, để 

thăm hỏi và vấn an.  

Nhân dịp này, huynh trưởng có mời 

các anh chị buổi cơm tại một nhà hàng 

gần nhà. Bữa ăn trưa với nhiều món ăn 

tuyệt vời.  
Huynh trưởng hơi yếu nhưng tinh thần 

rất minh mẫn. Hai anh Trần Hồng và  

Trần Huỳnh Hội có  nhắc lại nhiều kỹ 

niệm và huynh truởng vẫn  nhớ rất 

tường tận.  Rất thương mến và  kính 

chúc huynh trưởng và chị  luôn luôn an khang.     
  

Hội Ngộ  Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng – Ngày 23 tháng 5 năm 2015 
Tham dư buổi hội ngộ trưa  có quý vị 

GS Nguyễn Quốc Trị, GS Trương 

Hoàng Lem, GS Cao Thị Lễ và nhiều 

anh chị QGHC MĐ trong tình đồng 

môn và thầy trò.  Buổi tiệc trưa rất 

thịnh soạn  do GS chọn cùng anh chị  

CSV mang đến: Tỏa: Fruit tray;  

Phát: Tôm chiên bột; LHE: 10lbs heo 

quay; Kim Dzung: bánh mì,  bánh 

hỏi;  VBH: Bánh cuốn; TH: gà xối 

mở …  GS và anh em đã hội luận về 

tình hình Biển Đông cùng chia xẻ 

những nhận định của GS liên quan 

đến những chuyển biến trong mối 

tương quan giữa Mỹ và Việt.  

GS mời anh em đọc thêm bài phân tích của  GS đã được đăng trong cuốn sách Strategic Asia 

2014-1015 do Tổ Chức NBR (The National Bureau of Asian Reseach) ấn hành vào tháng 4 năm 

nay. Được biết NBR được coi như là một trung tâm nghiên cứu chiến lược hàng đầu (think tank) 

về Á Châu tại Hoa Kỳ. Ngoài ra,  được biết GS vừa tham dự hội nghị Biển Đông được Trung 

Quốc tổ chức tại Bắc Kinh cùng hội thảo vừa diễn ra tại CSIS mà GS là một thành viên. Ở CSIS, 

trọng tâm hội thảo là tranh chấp Biển Đông với nhiều khía cạnh của nó. Được biết Mặc Lâm 

(Đài Á Châu Tự Do) đã phỏng vấn GS: Có phải Biển Đông bắt đầu gợn sóng?  qua link: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-east-sea-start-to-ripple-07232015121445.html 

 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-east-sea-start-to-ripple-07232015121445.html
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Hội Ngộ A/C Nguyễn Ngọc Sơn (TS 4, AL) và A/C Hồ Văn Diệp (ĐS 8, CA) 

 

Hội có một buổi tiệc tiếp đón các 

A/C Nguyễn Ngọc Sơn và A/C 

Hồ Văn Diệp vào ngày thứ Tư 24 

tháng 6 tại nhà hàng Little 

Saigon. A/C Hồ Văn Diệp trước ở 

PA, về hưu qua Cali, nay đến DC 

thăm viếng gia đình. Anh Nguyễn 

Ngọc Sơn  hiện đang làm việc tại 

Bộ Lục Quân Hoa Kỳ và  đã 

thành công với  Nghị Quyết Cờ 

Vàng  ở tiểu bang Alabama và 

cũng là người MTQ đóng góp 

trong dự án Đường Đến Tự Do tại 

Virginia. Đến Virginia thăm 

viếng DC, anh chị và phái đoàn 

được anh Nguyễn Trường Phát  

hướng dẫn thăm viếng NYC trong 

ngày.  Buổi tiệc đông vui. 

 

 

 

Khóa 10 Đón Tiếp A/C Thái Văn Khị (FL) – Ngày 15 tháng 7 
 

 

Nhân dịp A/C Thái Văn Khị đi 

công tác tại thủ đô HTĐ, đồng 

môn khóa 10 có dịp hội ngộ và 

tiếp dón A/C tại nhà hàng Little 

Saigon. Khóa 10 cũng mời một số 

đồng môn đến chung vui trong đó 

có GS Trương Hoàng Lem, các 

anh Trần Hồng, LX Sướng … 

tham dự.   

Được biết, A/C Thái Văn Khị vừa 

làm Lễ Vu Quy cho ái nữ  tại 

Florida.   
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Hội Ngộ Anh Trần Xuân Thời (ĐS 12, MS) ngày 11 tháng 10 

 
Nhân dịp anh Trần Xuân Thời về DC tham dự tổ chức 

Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ, Hội có mời anh một 

buổi tiệc trưa tại nhà hàng Little Saigon vào ngày Chủ 

Nhựt 11 tháng 10. Thạm dự có GS Nguyễn Quốc Trị, 

các anh chị Nguyễn Viết Danh, Hương Hỏa, Nguyễn 

Trường Phát, chị Kim Dzung cùng các anh Lê Xuân 

Sướng, Lê Văn Bỉnh, Phạm Thành Châu, Lê Văn Quan 

và một thân hữu là bà Lệ Chi  

Ngày 12 tháng 10: Trong điện thư cám ơn, anh viết: 

“Kính cám ơn GS Viện Trưởng và  quý anh chị đã đến 

nhà hàng Little Saigon họp mặt hôm Chúa Nhật 11 

tháng 10 năm 2015. Xin đa tạ GS và quý anh chị. 

 Cầu  xin ơn Trên cho GS và quý anh chị được dồi dào 

sức khoẻ để chúng ta có nhiều cơ hội hàn huyên tâm sự. Kính thư, Trần Xuân Thời.” 

 

 

 

 

1. Ủng hộ tài chánh cho các sinh hoạt cộng đồng. Mỗi sinh hoạt $100.00: 

 Diễn hành trong ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ July 4 

 Ủng hộ ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại NY 

 Biểu tình trong dịp Nguyễn Phú Trọng đến White House vào ngày 7/7. 

2. Tham Dự Tang Lễ  của  Bà Nguyễn-Thị-Châu (Hiền thê của cố Đại-Tá 

Nguyển-Hiền-Điểm). Ngày 13-06-2015  các anh  Lê Văn Quan và Lê Văn Bỉnh đại 

diện  Hội tham dự đám tang. 

3. Tiệc Tân Gia của Bà Minh Nguyệt, Chủ Nhiệm Nguyệt San Hoài Hương 

ngày 16 tháng 5, 2015: Đông đồng môn đến chung vui tân gia và cùng  mua một tấm  

plaque : “Tân Gia Hồng Phát” tặng gia chủ.  

4. Picnic Cộng Đồng - ngày 9 tháng 6:  Picnic Cộng Đồng tổ chức tại Mason 

District  Park được đồng hương tham gia đông đảo, trong đó có nhiều ứng cử viên dân cử 

Mỹ/Việt  quận hạt Fairfax tham dự để tự giới thiệu  với cử tri người Mỹ gốc Việt.  Anh 

Lê Văn Quan  đại diện cho Hội tham dự.  

5. Dạ Tiệc Hội Người Việt Cao Niên HTĐ  ngày 2 tháng 10: Dạ tiệc & dạ vũ 

tiệc Cao Niên năm nay sớm hơn mọi năm.  Hội tham dự 1 bàn gồm có các anh chị HHỏa, 

Nguyễn Trường Phát, Tạ Cự Nguyên và Lê Văn Bỉnh. Buổi dạ tiệc  thành công với trên 

400 người tham dự.  

 

Các Sinh hoạt trong các tháng tới: 
1. Tiếp đón đồng môn Lê Trung Hiếu (CH4) ngày  27 tháng 10 năm 2015 

2. Tham Dự Đại Hội Thường Niên của Hội Quảng Đà ngày 8 tháng 11  

3. Dạ tiệc gây quỹ của Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA ngày 22 tháng 11 
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Trong đầu tuần tháng 6 năm nay, 

một nhóm đồng môn Miền Đông 

có một chuyến đi thăm thành phố 

Seatle, tiểu bang Washington và 

cùng đi du thuyền đến Alaska từ 

ngày 6-13  tháng 6 

Tham dự chuyến du hành 

này gồm có các A/C Nguyễn 

Trường Phát  và cháu Nam Hương, 

A/C Nguyễn Kim Hương Hỏa; 

A/C Trương Vĩnh Tiền; A/C Vũ 

Bá Hoan; A/C Đỗ Quang Tỏa; A/C 

Tâm Lê (MA, Boston)  và hai thân 

hữu là các anh Đoàn Văn Hoa và  

Ngạc Văn Khang. Chương trình du 

hành/hoạch định do anh Nguyễn 

Trường Phát điều hợp. 

Anh em đến Seattle  hai 

ngày trước và mua vé  “ City Pass”  

của thành phố cùng  mướn xe  đi 

thăm các nơi nổi tiếng như Space 

Needle, Chihuly Garden & Glass, 

Seatle Aquarium …. 

Du thuyền đi ghé qua các 

thị trấn Ketchikan, Juneau và 

Skaygway. Tại các thị trấn này có 

nhiều thắng cảnh và phái đoàn 

chọn 3 tours  1: Juneau city and 

Mendenhall Glacier,  2: Sagway 

city and White Pass Sumit June 10 và  3: Buchart Garden June 12 thuộc Victoria, British 

Columbia Canada. 

Chuyến du lịch Alaska này đông vui và được xem nhiều phong cảnh đẹp. Thành phố 

Seattle thường mưa quanh năm, nhưng hai ngày tại Seattle lại nắng ấm, đến Alaska thì tương đối 

tháng 6 còn hơi lạnh, cần có áo lạnh nhẹ khi đi chơi.  Các thị trấn vào mùa hè thì nhờ du khách,  

nhưng đến mùa Đông có thị trấn chỉ có khoảng <> 100.  Các thị trấn như một ốc đảo nhỏ, đến 

cuối Xuân vẫn còn tuyết trên đĩnh núi và mây bao quanh. Alaska phong cảnh thật tuyệt vời.  

 

 

Anh Đỗ Văn Giáp :  “Chuyến đi đông vui quá, hình ảnh + video đẹp, nhạc hay lắm, cám ơn Hh 

Nguyen đã chuyển cho xem một video thật hứng thú, và cũng được xem nhiều video khác nữa 

trong youtube của Hh Nguyen.”  Cám ơn Anh Chị nhiều.  

Ghi nhận thêm: Quý anh chị đồng môn muốn biết thêm  về hình ảnh Seattle & Alaska, có thể  vào YouTube qua  

link: https://youtu.be/LJLpUmKP6XE 

mailto:tquangdo@aol.com
mailto:tquangdo@aol.com
https://youtu.be/LJLpUmKP6XE
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Một lần nữa, BCH xin cám ơn  quý anh chị đồng môn đã đóng góp niên liễm và trợ giúp nhân 

vật lực trong các công tác của Hội, từ Hội Ngộ Tân Niên, Picnic Hè, Khai Thuế Miễn Phí cùng 

tham dự các dạ tiệc gây quỹ của các Hội trong Cộng Đồng. 

 

Ghi nhận đặc biệt: Ngày 15 tháng 10: Hội nhận được chi phiếu $100.00 của  A/C La Trung 

Chánh ủng hộ Hội và đặc san  HCMĐ.  Rất cám ơn Lão Phó và Bà Cả. Mong có dịp anh chị trở 

lại Miền Đông 
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ỦY BAN YỂM TRỢ PHÒNG ĐỌC SÁCH TIẾNG VIỆT 

Thư Viện Thomas Jefferson  – Falls Church 

 
 

Ngày 20 tháng 11, GS Cao Thị Lễ và 

anh Hương Hỏa  trong Ủy Ban Yểm 

Trợ Sách cho Thư Viện Thomas 

Jefferson đã chuyển đến thư viện 10 

thùng sách gồm có 171 quyển sách mới 

xuất bản với nhiều thể loại.   

Đây là lần thứ 21 chuyển giao sách đến 

thư viện. 

Được biết, quỹ đặc biệt dùng mua sách 

nay còn < $100.00 và nhu cầu cần được 

Hội và Hội Quảng Đà hổ trợ thêm.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.youtube.com/channel/UCpVhWZAB5eLFHC8MzlXNqug
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