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Lá thư Hội Trưởng.
Kính thưa Quý Thầy Cô, Anh Chị đồng môn,
thân hữu và đồng hương kính mến!
Năm Ất mùi không còn bao lâu nữa sẽ đi qua
và tết năm Bính thân sắp đến với nhiều niềm
tin và hy vọng...Sau biến cố lịch sử dân Việt
chúng ta ly hương sống khắp nơi trên thế giới,
trong đó có quý Thầy Cô, Anh Chị đồng môn
và những người thân thương của chúng ta
cũng đồng cảnh ngộ. Hội AH CHS
NĐC&LNH nhầm mục đích qui tựu lại để gần
gủi, cùng nhau liên tưởng kỹ niệm thời niên
thiếu, thành phố Mỹ tho và quê hương. Trong
thời gian qua Đại hội thế giới Năm 2014 tổ
chức tại California Hoa Kỳ, khoảng gần 500

Thầy Cô, đồng môn và đồng hương khắp nơi
tham dự, một cuộc trùng phùng tay bắt mặt
mừng... không khí tràn đầy niềm hân hoan...
được gặp lại Thầy Cô, Anh chị niên trưởng,
bạn bè và đồng hương Mỹ Tho... Đáng nhớ
nhất là mới đây Hội AH CHS NĐC&LNH Úc
Châu hợp mặt, Quý Thầy Cô cùng Anh chị
đồng môn đã không ngại khó khăn, đường xá
xa xôi cùng nhau về Thành phố Brisbane
trong mùa Xuân vừa qua. Tiếng hát lời ca
cùng tiếng cười nói như còn văng vẳng đâu
đây...
Trong Đại hội thế giới năm 2014 tại Hoa Kỳ,
Chị Trương Ngọc Anh Tiểu bang Victoria,
người đã tình nguyện đem Đại hội CHS
NĐC&LNH và đồng hương Mỹ tho về tổ chức
ở thành phố Melbourne Úc Châu. Trong Đại
hội toàn quốc vừa qua Chị đã hăng hái nhận
trọng trách nầy để đem về tổ chức tại
Melbourne. Tiếc thay vì điều kiện sức khỏe
không cho phép nên chị không tiến hành được.
Sau khi đã bàn thảo cùng Ban chấp hành Liên
bang Úc Châu và Quý Thầy Cô; mọi người đã
đồng ý sẽ tổ chức Đại hội thế giới năm 2016
tại thành phố Sydney Tiểu bang New South
Wales.
Kính mong Quý Thầy Cô, anh chị đồng môn,
thân hữu và đồng hương góp một bàn tay, hết
lòng ủng hộ và vận động cho đại hội được
thành công. Rất mong muốn quý vị sắp xếp
sẵn sàng cho cuộc họp mặt, mà tôi tin chắc
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rằng chúng ta sẻ có thật nhiều niềm vui và
nhiều điều thú vị. Đừng bỏ lỡ chuyến đò nầy,
cơ hội đến mà không nắm bắt thì sau nầy hối
tiếc thì chỉ là muộn màng phải không quý vị?
Từng mùa xuân đã trôi qua từ thuở còn cắp
sách, chúng ta vẫn thấy như không có gì khác
nhau cho lắm. Dưới nắng xuân ấm áp, một sự
mới mẻ và khỏe khoắn của sức trẻ đang lên
ngày một vươn cao cùng vạn vật. Mỗi đời
người có thể là một kịch bản hoàn toàn khác
biệt khi so với người khác, nhưng chắc chắn
trong chúng ta đều có cùng một tuổi thanh
xuân với những nét giống nhau là luôn trẻ
trung và đầy sức sống. Năm mới bắt đầu bằng
mùa xuân và đời người đều bắt đầu từ năm
tháng của tuổi xuân. Bao nhiêu mùa xuân
chúng ta đã đi qua? Thời gian cứ đi qua, để
lại những vết nhăn trên vầng trán và ngày cứ
qua ngày, mái tóc chúng ta cứ đổi màu bạc
trắng dần...Phải chăng chúng ta ai cũng chỉ
có một lần trải qua tuổi thanh xuân, thời học
trò thơ mộng, để rồi bây giờ lưu luyến, tiếc
nuối mãi cho đến cuối cuộc đời. Bốn mùa vận
hành là qui luật tự nhiên của vũ trụ. Hoa
trước không tàn thì hoa sau sẽ không nở,
không có thu vàng, đông giá đi qua thì sẽ
không có mùa Xuân. Sau cái hiu hắt của mùa
Thu, cái lạnh lẻo của mùa Đông, thì xuân
hồng sẽ đến. Lá vàng úa rơi là quá trình
chuẩn bị để cây thay áo mới.
Tết đang đến gần, thời tiết ở Úc Châu khác
với Mỹ, Âu Châu và Việt Nam, Úc Châu lúc
nầy mùa hè, với những ngày nóng như lò bánh
tét ở quê nhà. Dẩu sau đi nữa người Việt ở Úc
cũng như ở khắp nơi vẫn nghe lòng nao nao,
rạo rực, ưu tư đến ngày tết một phong tục cổ
truyền dân tộc.
Kính thưa Quý vị.
Thay mặt toàn thể Cựu Học Sinh hai Trường
Trung Học Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc
Hân đang sinh sống tại Úc Châu. Kính chúc
Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị đồng môn, thân
hữu và đồng hương Mỹ tho khắp nơi một năm
mới dồi dào sức khỏe, an khang và đạt được

mọi đều như ý nguyện. Chúng tôi rất mong
mõi gặp lại Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị đồng
môn, thân hữu và đồng hương khắp nơi trong
Đại hội thế giới tại Sydney ngày 17 và 18
tháng 09 năm 2016.
Kính chào và xin hẹn được tái ngộ,
Brisbane, ngày 30 tháng 01 năm 2016.
Trần Thanh Liêm.

Chuyện khỉ
Nghĩa Sỹ
Hổm rày nghe ông Hội trưởng nhắc nhở
chuyện gởi bài cho “Bản tin Mùa Xuân” mà
mình vẫn chưa có hứng để viết nên cứ áy náy
hoài. Không tìm được đề tài thì cũng giống
như người đang bị bịnh táo bón mặt mũi lúc
nào cũng cau có, mất vui. Bữa nọ soi gương
thấy mình “mặt nhăn như khỉ” chợt ngộ ra.
Đúng rồi, năm nay là năm Bính Thân, năm
con khỉ, tại sao không viết chuyện khỉ nhỉ?
Vừa cầm bút định viết thì lại thấy đắn đo. Số
là đề tài này có nhiều người viết quá, không
khéo mình lại “làm trò khỉ”, bắt chước có
ngày lại bị mang tiếng là đạo văn, cóp bài của
người khác thì còn ra gì nữa.
Thôi thì xoay qua chuyện thời sự, cuối năm
ngồi tính lại sổ đời thử xem sao nha.
Thời sự nóng bỏng hiện nay là chuyện đất
nước mình đang bị bọn bành trướng uy hiếp
2|Bản Tin TếtBính Thân 2016

đủ điều. Tụi này là con cháu của Tôn Ngộ
Không – chánh gốc khỉ - biến hoá khôn lường,
có tài biến có thành không, biến không thành
có như chơi. Từ phương bắc xa xôi, chúng phù
phép lè cái lưỡi bò xuống tận phương nam,
chắn đường chắn lối ra vào của mọi người.
Rồi giữa vùng biển nhà người ta, chúng hoá
phép thành đảo nhân tạo, xây công sự, phi
trường cho máy bay tự do lên xuống làm như
ở nhà mình vậy. Đúng là chơi kiểu khỉ.
Cũng vì gốc khỉ thích bắt chước nên hễ thấy ai
làm được gì có ăn là chúng bèn nhái lại thành
hàng giả, hàng dỏm, giá rẻ rề khiến cho kinh
tế nhiều nước phải nhiều phen khốn đốn, tính
mạng con người bị đe doạ vì những hoá chất
độc hại trong thực phẩm. Rõ là “cái trò khỉ”.
Chưa hết, chúng còn học đòi theo cái thuyết
tiến hoá, tin tưởng rằng tổ tiên loài người từ
khỉ mà ra rồi truyền cho đàn em phía nam
niềm tin sắt đá đó. Hậu quả là hai anh em “núi
liền núi sông liền sông, môi hở răng lạnh”
giao ước với nhau 16 chữ vàng, cùng hẹn nhau
làm bao nhiêu “trò khỉ”, khi thì đánh nhau chí
tử, lúc lại bắt tay làm hoà, khi thì thằng anh
nắm đầu thằng em quay như dế cho nó biết ta
mới chánh gốc “khỉ già”.
Bọn khỉ già thâm độc này biết rõ tuy gọi là hai
anh em nhưng dân tộc tính hoàn toàn khác xa
nhau. Chẳng hạn như thằng anh có thể chịu
nhục “lòn trôn giữa chợ” để đợi ngày phục thù
thì thằng em thà đánh nhau chết bỏ chớ không
chịu nhục. Hoặc chỉ riêng chuyện khỉ cũng
hiểu khác nhau rồi. Thằng anh thích khỉ, trọng
khỉ, coi loài vượn loài khỉ là giống quý phái,
trong khi thằng em lại không mấy thiện cảm
với khỉ. Hễ nói chuyện gì xấu xí, xảo trá thì
thằng em đều gán cho khỉ. Bởi thế cái thâm
độc của thằng anh khỉ già là muốn xoá sổ
thằng em, dạy cho thằng em tin rằng mình
cùng nguồn gốc khỉ hồi xưa ở bên Tàu, bắt
thằng em phải bỏ môn lịch sử đấu tranh chống
phương bắc, buộc thằng em phải học theo
ngôn ngữ và văn hoá khỉ. Kiểu này thì chỉ cần
vài chục năm sau, con cháu thằng em sẽ
không còn biết tổ tiên mình là ai, không còn
biết mình có một dân tộc riêng, một nền văn

hoá riêng. Và thế là xong chuyện thôn tính, rất
gọn nhẹ, chẳng cần phải gặm nhấm biên giới,
đánh cướp biển đảo làm chi cho mang tiếng.
Trong khi đó thì thằng em khỉ ở phương nam
cứ vô tư sống khoẻ.
Kể từ khi thế sự đảo điên “cây đổ khỉ tan”,
chiến cuộc tàn, kẻ thắng người thua tới nay đã
mấy mươi năm đã diễn ra biết bao ”trò khỉ”.
Người thua cuộc bị hành hạ đủ điều, bị tù tội,
đày đoạ đi những nơi “khỉ ho cò gáy”, cũng
bởi cái tội ngày xưa dung dưỡng bọn gian
thần, “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà” để
lại bài học “khinh khỉ mắc độc già” nhớ đời.
Trong khi đó, những người vợ ở nhà cũng
phải chịu bao cảnh tủi nhục khốn cùng.
Nhớ ngày xưa nài nỉ, “Má ơi đừng gả con xa”,
bây giờ tự dưng bị cái “đồ khỉ gió” lưu đày
đến những nơi “chim kêu vượn hú”, đi lại khó
khăn, đâu đâu cũng thấy toàn là “cầu khỉ”.
Cuộc sống chật vật khó khăn, “đói năm khỉ,
năm chó” nên giống như những đàn “khỉ bồng
con lên non kiếm trái” mà vẫn không có cái
“khỉ khô, khỉ mốc” gì để ăn. Đúng là khổ sở,
lận đận như những “con khỉ ở lùm, trèo qua
trèo lại rớt ùm xuống sông”.
Kẻ thắng cuộc, những con “vượn người” trong
rừng, trong rú bỗng ra thành phố, thành những
con “vượn đội mũ người” đã làm biết bao “trò
khỉ”. Khi thì “giết gà doạ khỉ” để dằn mặt, lúc
thì “rung cây nhát khỉ” để thị uy… Mấy chục
năm rồi cũng không rửa hết phèn, dù có nịnh
nọt dâng đất cho quan thầy là Tôn Ngộ
Không, dù có ăn trên ngồi trốc như “khỉ ngồi
bàn độc” che đậy sự dốt nát độc ác, nhưng rõ
là “khỉ soi gương chẳng giống ai”. Đúng là
“khỉ lại là khỉ, mèo lại hoàn mèo”. Không gì
thay đổi được.
Nhìn lại sổ đời thật là chán phèo. Đầu năm
đầu tháng khai bút toàn chuyện khỉ, mà ngán
ngẫm cho mình. Chợt bắt chước (!) câu thơ
Tú Xương: Viết thế cũng đòi viết “Ới khỉ ơi là
khỉ!”
Nghĩa Sỹ
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Hình ảnh đó đây:
Bisbane:

Thơ khỉ
Khỉ ơi ta bảo khỉ này
Khỉ đem vàng bạc chất đầy nhà ta
Nỗi buồn, nước mắt đem ra
Niềm vui, hạnh phúc khỉ mau chở về …
Khỉ ơi đã hết năm dê
Khỉ ngừng chuyển nhảy dứt mê sống hiền
Ông bà cô bác tân niên
Dạy con cháu đạo thánh hiền bền lâu

Những nụ cười rạng rỡ của CHS NĐC LNH
Brisbane trong ngày đại hội Úc Châu tháng 9 năm
2015...

Melbourne:

Mẹ thì dứt hết lo âu
Cha luôn vui sống có đâu não phiền
Các em nên nghiệp bút nghiên
Mọi việc thành đạt, thuận duyên muôn
phần
Khỉ ơi năm mới Bính Thân,
Quốc gia thoát nạn, muôn dân thái hòa.
Toàn dân hát khúc hoan ca,
Tự do, dân chủ nước nhà quang vinh.

CHS Melbourne đi phó hội Úc Châu

Sydney:

20/01/2016
DL

CHS Lê Ngoc Hân Sydney đi thăm cô Diệu Thông
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Du ngoạn sau đại hội Úc Châu:

Ngọc Hoàng:
Thần đừng khách sáo
Miễn lễ, bình thân
Cứ nói dần dần
Tình hình dưới đó
Hành trình gian khó
Vạn dặm về đây
Tóm tắt đủ đầy
Cho trẫm được rõ

Những ngày vui bên nhau ở Bờ Biển Vàng

SỚ TÁO QUÂN

Táo:
Chuyện to chuyện nhỏ
Chẳng dám vẻ vời
Chuyện hội, chuyện đời
Một năm nhiều lắm
Cả năm hỏng tắm
Thần đây chẳng hôi.
Đội chảo đội nồi
Mệt ôi quá xá
Việc hội nhiều quá
Bóp trán mấy hôm
Cố gắng góp gom
Mà nhớ hỏng hết

Hội Ái Hữu NĐC LNH Mỹ Tho
AUSTRALIA

Táo:
Hạ thần vất vả
Vượt gió mây ngàn
Về chầu Ngọc Hoàng
Tuế tăng vạn tuế
Hôm nay dương thế
Tất cả thần dân
Úc đón Bính Thân
Mùa hè quá nóng
Thời gian nhanh chóng
Tợ như bóng câu
Giữa triều xin tâu
Đê đầu báo cáo.

Ngày hai ba Tết
Thần vội lên đàng
Tận mặt thiên nhan
Lòng vui không tả
Hội viên già cả
Trẻ chẳng bao nhiêu
Hồi trước thì nhiều
Bây giờ rơi rụng
Thần đây hơi vụng
Tổng số hội viên
Thần biết chết liền
Khó mà cập nhật
Tháng chín vui thật
Đại Hội Úc Châu
Tham dự bình bầu
Tìm hội trưởng mới
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Bàn lui bàn tới
Lưu nhiệm “Thanh Liêm”
Khỏi cần kiếm tìm
Cả làng đều chịu
Đúng như dự liệu
Đến bờ biển Vàng
Du ngoạn tham quan
Thầy trò đều thích
Bên nhau quấn quít
Rồi cũng chia tay
Luôn nhớ những ngày
Brisbane nắng ấm
Melbourne tình lắm
Họp mặt tất niên
Cùng nhau hàn huyên
Một ngày hạnh phúc
Nói về Nam Úc
Anh Thêm, anh Toàn
Sinh, Sương sắc son
Thương nhau thật thụ
Hoa tươi kết nụ
Tây Úc vui tươi
Rất là tình người
Chờ người đến đó
Can Be Ra có:
Môn, Hậu, Thập, Tùng
Hoàng Hà thủy chung,
Diệu Thông hiệu trưởng
Thanh bình an hưởng
Thành phố Sydney
Bầu cử thất thì,
Xuân Lan bang chủ
Họp mặt đông đủ,
Gần ba mươi người
Không khí vui tươi
Người cũ việc mới

Năm mới tiến tới
Đại hội huy hoàng
Thầy cũ bạn vàng
Về đây họp mặt
Tình thân thắt chặt
Tình thầy đầu tiên
Rồi đến bạn hiền
Yêu thương góp nhặt.
Dám xin thức nhắc
Đoàn kết với nhau
Đại hội toàn cầu
Hai ngàn mười sáu
Chuẩn bị chu đáo
Đồng môn, đồng hương
Có dịp phùng tương
Cho vui đúng mức
Lòng thần thổn thức
Sao cứ lo lo
Cầu mong sao cho
Thuận buồm mát mái
Thần đây van vái
Trên có Ngọc Hoàng
Cầu mong thiên nhan
Thương tình gia hộ
Thiên Long, Bát Bộ
Ủm hộ hội giùm
Nhiều việc tùm lum
Khi ngày đó tới
Từ khắp thế giới
Phải có chỗ nơi
Để cùng vui chơi
Cần nhiều người phụ
Tổ chức quy củ
Nổ lực lần này
Sao cho thật hay
Cùng chơi xả láng
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Ngọc Hoàng:
Thật là xứng đáng
Trẫm đây thuởng ban
Rán làm vẻ vang
Sống luôn đạo đức

Mọi người may mắn
Các ban chấp hành
Kế hoạch hoàn thành
Mọi việc kết quả

Tận lực gắng sức
Rạng rỡ thanh danh
Này hỡi ái khanh
Tiến lên đừng chán

Mong sao tất cả
Thương mến ngọt ngào
Nắm tay với nhau
Để mà hợp tác

Khó khăn đừng ngán
Lạc đạo cư trần
Tích đức tu nhân
Khuyên người dưới thế

Đại hội ca hát
Toàn cầu nắm tay
Tháng chín năm nay
Sydney vui lắm

Táo:
Đội ơn Ngọc Đế
Tính sổ năm qua
Hội nhà thăng hoa
Hoạt động chất lượng

Cảnh lạ đến ngắm
Thăm bạn với thầy
Bằng hữu sum vầy
Vui vẻ hết thẩy.

Muôn tâu thánh thượng
Sớ táo xin ngừng
Lòng thần rất mừng
Triều ca đều khỏe
Ngọc Hoàng vui vẻ
An thạnh mọi bề
Giờ thần xin về
Hẹn ngày lai đáo
Thần quên báo cáo
Đại Hội Toàn Cầu
Ở tại Úc Châu
Sydney vừa định
Mười tám tháng chín
Thầy bạn mọi nơi
Nhớ về Úc chơi
Trân trọng thông báo
Ngọc Hoàng:
Hỡi nầy thần Táo.
Tích đức tu thân
Về dưới dương trần
Trẫm đây xin nhắn

Nam Tào, Bắc Đẩu
Bẫu chài bãi chầu
Bởi ngồi hơi lâu
Trẫm mõi lưng thiệt!
Táo:
Ngu thần bái biệt
Xá lạy đi về
Hỏng dám cà kê
Về Úc Đại Lợi
Ngọc Hoàng:
Đường về diệu vợi;
Trẫm đây ước mong
Hội nhà hạnh thông
Phước Hỷ năm mới
Yên ấm sẽ tới
Xin chúc mọi người
Bính Thân vui tươi
Trọn năm hạnh phúc!!
***
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http://www.nonggiavnsa.org.au/Vanhoa/VH%2054.Bantintayuc.html

BẢN TIN TÂY ÚC
Tác giả: V.T

Lịch sử thuyền nhân Việt Nam đi tìm tự do ở
hậu bán thế kỷ 20, có thể khẳng định là một
cuộc hành trình đầy gian nguy, đau thương và
nghiệt ngã nhất của nhân loại trên thế giới!
Nhưng khi thuyền nhân Việt Nam được định
cư ở các quốc gia đệ tam, người Việt Nam
cũng được thế giới biết đến với danh tiếng:
Người Việt Nam là sắc dân hội nhập nhanh
chóng vào xã hội của các quốc gia định cư.
Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã thành công
và có nhiều nhân tài trên các lãnh vực khoa
học, chính trị....
Trên bình diện “hội nhập nhanh chóng vào xã
hội”, Diễn Đàn Nông Gia Việt Nam-Nam Úc
xin giới thiệu hai người phụ nữ Việt Nam, hội
viên của hội Cựu Học Sinh Nguyễn Đình
Chiểu-Lê Ngọc Hân, phân hội Tây Úc:
Nguyệt Ánh và Kiều Hà.
Nguyệt Ánh

Tác giả và Nguyệt Ánh

Cô Nguyệt Ánh nguyên là một kỷ sư tâm hồn
ở Việt Nam và cô tiếp tục hành nghề giáo viên
giữ trẻ ở Tây Úc. Ngoài công việc chính ra,
Nguyệt Ánh còn dấn thân vào công việc xã
hôi. Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên đắc
cử vào hội đồng thành phố Wanneroo suốt hai
nhiệm kỳ. Nguyệt Ánh hiện nay là giám đốc
chương trình phát thanh Việt ngữ LẠC VIỆT
của đài phát thanh 89.7 Twin Cities FM, thuôc
hai thành phố Wanneroova Joondalup tiểu
bang Tây Úc. Những thành tích nổi bật của
Nguyệt Ánh có thể kể đến như sau:
1./ Giải thưởng chung kết về truyền thông sắc
tộc Úc Châu năm 2014:
Vào lúc 6.30 tối ngày 08/11/2014, tại phòng
hội nghị của khách sạn MERCUE
GROSVENOR số 125 North Terrace SA
5000, một buổi dạ tiệc trao giải thưởng về
truyền thông xuất sắc cho hệ thống phát thanh
trong lãnh vực Đa Văn Hóa và Sắc Tộc
(Exellence in Ethnic and Multicultural
Broadcasting= EEMB), do Hội Truyền Thanh
Cộng Đồng Úc Châu tổ chức (Community
Broadcasting Association of
Australia=CBAA).
Kết quả của giải thưởng được bình chọn sau 3
ngày thảo luận và nêu lên thành tích của mỗi
cơ quan tham dự. Riêng về đài phát thanh 89.7
Twin Cities FM của thành phố Wanneroo và
Joondalup tiểu bang Tây Úc, phần chương
trình phát thanh Việt ngữ LẠC VIỆT được
bình chọn vào chung kết cho giải thưởng
EEMB năm 2014. Trong nội dung thảo luận,
giám đốc Lạc Việt Trương Nguyệt Ánh đã báo
cáo thành tích của Lạc Việt trong thời gian
qua, với những điểm nổi bật như sau:
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a. / Chương trình được tiếp vận đi khắp thế
giới qua web site www.nonggiavnsa.org.au
b. / Nội dung chương trình phát thanh Việt
ngữ mang tính đa dạng và phong phú.
c. / Dung lượng phát thanh đạt thành tích
trung bình 60,000.00 giờ mỗi tuần.... Đây là
một kết quả rất cao mà đài phát thanh 89.7
Twin Cities FM đạt được từ trước đến nay.
2./ Hội chợ Tết Hoa Xuân Năm 2015:
Với tinh thần tích cực và nhiệt tâm phục
vụ cộng đồng, Nguyệt Ánh đã phối hợp với
ban nhạc BLack Light, lần đầu tiên tổ chức
Tết Nguyên Đán cho đồng hương vui xuân với
chủ đề: Hội chợ Hoa Xuân ngày 28 và 29
Tháng Giêng 2015.
Tất cả số tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ
xung vào quỹ điều hành cho đài phát thanh
89.7 Twin Cities FM. Mặc dù đây là lần đầu
tiên Nguyệt Ánh đứng ra đảm nhiệm trưởng
ban tổ chức, nhưng cô đã đạt được thành công
mỹ mãn.
3. / Giải thưởng về cây kiểng xuất sắc của Hội
Chợ Nông Nghiệp Tây Úc:

Hằng năm, thành phố Wanneroo có tổ chức hội
chợ triễn lãm nông nghiệp.Ngày 28/11/2015 vừa
qua, Nguyệt Ánh đã đạt được giải thưởng
Wanneroo Agricultural Show 2015.

Đây là chương trình triễn lãm có tầm cở tiểu
bang, bởi vì số lượng khách tham dự ước
lượng từ 70 đến 80 ngàn người. Việt Nam
chiếm giải đa số trong những lần hội chợ. Kể
từ năm 2007, khi Nguyệt Ánh làm Nghị viên,
cô đã được đài phát thanh SBS Sydney phỏng
vấn về hội chợ nầy và cô có biệt danh là Nghị
viên nông nghiệp. Nguyệt Ánh bây giờ về hưu
và chăm sóc cây kiểng ở nhà. Giải thưởng
Nguyệt Ánh đạt được vừa qua có tên là “Cây
Sứ Thái Lan " hay còn gọi là "Cây Hồng Sa
Mạc ". Đặc điểm mà Cây Hồng Sa Mạc chiếm
giải xuất sắc là vì cây to được trồng trong
chậu nhỏ, nở đầy hoa với 3 bậc: hoa nở, hàm
tiếu và nụ búp. Trong Hội chợ chỉ có 1 giải
“Most Outstanding Exhibit Horticulture ".
Nói về cô cựu học sinh trường nữ trung học
Lê Ngọc Hân, nhà văn Giao Chỉ có đoạn viết
về cô: “...Cô giáo miệt vườn Mỹ Tho trở thành
nghị viên nơi miền dưới của Úc Châu. Người
thuyền nhân Việt Nam 1978 đã ba lần trở về
biển Đông tảo mộ đồng hương trên hoang
đảo. Phụ nữ tỵ nạn, 22 năm định cư chưa biết
lái xe, đã trở thành nghị viên thành phố duyên
hải miền Tây Úc...”
Và tôi, nhân đây xin viết vài lời khen ngợi và
chúc mừng cô cựu học sinh trường nữ Lê
Ngọc Hân như sau: “Nguyệt Ánh là người phụ
Việt Nam đầu tiên và duy nhất trở thành nghị
viên của hội đồng thành phố Wanneroo của
tiểu bang Tây Úc! Đây cũng là một dấu son
sinh hoạt chính trị của người cựu học sinh Lê
Ngọc Hân nơi miền Tây Úc”.
Kiều Hà:
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Viết về những sinh hoạt cộng đồng của Kiều
Hà, tôi phải ghi lại những thành tích về hoạt
động của cô trên lãnh vực truyền thông và
sinh hoạt hội đoàn:
1. / Truyền thông:
Kiều Hà là một xướng ngôn viên của chương
trình phát thanh LẠC VIỆT. Kiều Hà cộng tác
đắc lực với Lạc Việt kể từ ngày thành lập đài
phát thanh 89.7 Twin Cities FM, thành phố
Wanneroo tiểu bang Tây Úc. Dù không phải là
một xướng ngôn viên chuyên nghiệp, nhưng
vì cô có lòng đam mê nghề nghiệp nên bây giờ
Kiều Hà đã trở thành một xướng ngôn viên
“chuyên nghiệp” của LẠC VIỆT...
2. / Sinh Hoạt Hội Đoàn:
Kiều Hà rất tích cực tham gia các sinh hoạt
hội đoàn ở Tây Úc. Vừa qua, tháng 9/2015, cô
đại diện cho hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Nguyễn Đình Chiểu-Lê Ngọc Hân Mỹ Tho/
Tây Úc , tham dự đại hội toàn quốc được tổ
chức tại thành phố Brisbane thuộc tiểu bang
Queensland...
Trên đây là sơ lược vài thành tích hoạt động
của hai cựu học sinh Lê Ngọc Hân: Nguyệt
Ánh và Kiều Hà. Nhân đây, người viết bản tin
Tây Úc xin gởi lời chúc mừng đến hai cô cựu
nữ sinh Lê Ngọc Hân và ngợi khen tinh thần
sinh hoạt cộng đồng của hai cô. Chúc Nguyệt
Ánh và Kiều Hà nhiều sức khỏe và vạn sư an
bình trong cuộc sống.
Ngày 29/01/2016
V.T tường trình

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN

MỸ THO - ÚC CHÂU.

THÔNG BÁO
Sau nhiều ngày thảo luận với Quý Thầy
Cô, Ban chấp hành Liên bang Úc Châu
quyết định: Đại hội thế giới năm 2016
sẽ được tổ chức tại:
Thành phố Sydney, Tiểu bang New
South Wales Úc Châu.
Ngày Thứ Bảy 17 Tháng 09 Năm
2016 (Tiền Đại Hội).
Ngày Chủ Nhật 18 Tháng 09 Năm
2016 (Đại hội chánh thức).
Hội AH CHS NĐC & LNH Tiểu bang
New South Wales cùng các Tiểu bang
(Liên bang Úc Châu) sẽ phối hợp tổ
chức.
Trưởng ban tổ chức Đại hội: Đặng Thị
Xuân Lan (Hội trưởng Tiểu Bang New
South Wale)
Thư ký: Trần Minh Trí. Thủ quỷ Hồ
Phạm Vân.
Thư mời Đại hội và chương trình xin
được thông báo sau. Hiện tại nếu biết
chi tiết xin liên lạc:
*Trần Thanh Liêm Đ/T + 61
403085955, e-mail
ndclnh.mytho.australia@gmail.com
*Đặng thị Xuân Lan
Đ/T + 61 432458809, e-mail
lanthidang@hotmail.com
*Trần Minh Trí Đ/T + 61 406790825,
e-mail muoitri@gmail.com
*Trương Nguyệt Ánh + 61
403194917, e-mail
cr.anhtruong@gmail.com
Trân trọng kính chào và mong gặp lại
quý vị. Năm Mới xin kính chúc quý vị
dồi dào sức khỏe và mọi điều như ý.
Hội Trưởng,
Trần Thanh Liêm
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Cây mùa xuân Tết Bính Thân

Cuối năm Ất Mùi, Tết Bính Thân sắp đến, tôi
viết vội đoản văn nầy để gởi đến quý độc giả
để bày tỏ một tấm lòng trân quý thầy cô giáo
của mình. Thầy Tú là cựu giáo sư Pháp văn
trường trung học Nguyễn Đình Chiểu và cô
Cúc là cựu giám học trường trung học Lê
Ngọc Hân. Bài viết nầy không phải chỉ là một
“phân ưu’ bình thường, nhưng đây là muốn
mọi người hãy hướng về thầy Tú và cô Cúc
với những tấm tình chân thành để chia sẻ
những nỗi đau buồn đang xãy ra cho cả gia
đình thầy cô.
Thầy Tú và cô Cúc chắc quý thầy cô và quý
anh chị CHS Úc Châu chắc có thể gợi nhớ. Từ
thuở thầy Lê Phú Thứ sang thăm Tây Úc để
tập họp cựu giáo sư và học sinh lại và thầy
khuyến khích vận động thành lập hội Tây Úc;
lúc đó đã Thầy Tú và cô Cúc. Đã lâu lắm rồi
vì hoàn cảnh gia đình thầy cô đã đến sinh sống
ở một hải đảo xa xôi của tiểu bang Tây Úc. Đó
là đảo Christmas. Hòn đảo bao bọc bởi những
làn nước xanh thẳm của Ấn Độ Dương. Địa
danh nầy có thể nhiều người trên thế giới biết
đến đó là một tiền đồn của nước Úc. Trong
những năm gần đây nơi biên thùy hẻo lánh
nầy có nhiều người lính biên phòng của Úc
Đại Lợi ra đây trấn thủ để ngăn chận làn sóng
người “tầm trú” phát xuất từ nước Nam
Dương. Nơi đây cũng có những trại giam giữ
người tầm trú vô cùng nghiêm nhặt. Trong số
những người bị giam giữ nầy cũng có người
Việt chúng ta vì “không sống nổi” mà phải bỏ
nước ra đi rất muộn màng. Ở đây khó hậu
nhiệt đới quanh năm rất nóng bức.

Người ở lại . . .

Kẻ ra đi . . .
Hoàn cảnh sống nơi quạnh quẻ Thầy Cô tuổi
già sức yếu. Cô Cúc mới đây tinh thần sa sút
càng ngày càng tệ. Khắc nghiệt hơn nữa thầy
Tú vừa đột ngột qua đời vào lúc 3 giờ chiều
25 tháng 1 năm 2016 tại đảo Christmas. Từ
hải đảo xa xôi thi hài thầy được di chuyển về
Perth thủ đô Tây Úc. Trong một đám tang đã u
buồn, ít người tham dự nên buồn lại buồn hơn
trong những ngày cuối năm trong lúc người
Việt chúng ta khắp nơi đang vui mừng chuẩn
bị đón mừng năm mới âm lịch Bính Thân.
Chúng tôi CHS Tây Úc dâng lên thầy một
tràng hoa và và trao những lời xoa dịu cho cô
Cúc. Trong nước mắt ràng rụa, nhưng cô
thường hay nhắc đến Ngọc Hân, Ngọc Thẩm,
Ngọc Châu, Ngọc Bình v v mấy đứa ở đây sao
không đến đây với cô?
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Chúng tôi có đến để đưa tiển thầy về nơi an
nghỉ cuối cùng. Cô khủng hoảng quá trầm
trọng khi nhớ khi quên. Cô giám học oai
phong lẫm liệt ngày xưa:
Bây giờ,
Cô đang tìm quên
Sự đời buông dở
Mộng đẹp đã tàn
Bây giờ,
Chẳng biết nhớ nhung
Cung đàn lạc nhịp
Phím đàn lạnh lùng
Bây giờ
Mưa gió chập chùng
Thuyền đi xa bến
Mịt mùng ngàn khơi
Ôi hình bóng cũ
Chập chùng chơi vơi
Bây giờ
Còn lại tuổi già
Trở về hải đảo
Còn gì thiết tha?

Trăng lên khắp mọi miền
Hải triều vang tiếng niệm
Linh Thứu một trời trong
Hoa sen truyền một đóa
Tào Khê chảy một dòng
Bèo tan mai vẫn nở
Chim hót tiếng reo vang
Ngàn xưa một âm hưởng
Ngàn sau một con đường . . .
Thôi cô Cúc ơi cõi đời nầy đến để rồi đi, sống
gởi thác về. Thầy Tú ơi hãy trực vãng Tây
Phương, nơi đó sẽ không còn những hệ lụy,
chỉ toàn vui và không còn khổ về tâm và
những đơn đau của thân giả tạm nầy. . . .

Mong rằng chúng ta hãy lắng lòng để vài phút
giây, tùy theo tín ngưỡng của mình mà cầu
nguyện cho hương hồn thầy Tú được được về
cõi an vui. Nói một cách bóng bẩy là chúng
tôi kêu gọi mọi người hãy gởi đến “cây mùa
xuân” cho gia đình cô Phạm Thị Cúc cựu
Giám Học khả ái ngày nào. Hãy dành một
chút thương yêu, hãy làm việc thiện, việc lành
để hồi hướng về hương linh thầy. Tôi tin chắc
là bên kia thế giới thầy sẽ được lợi lạc. Một tư
tưởng mến thương nghĩ về cô, hướng tâm
mình về cô, tin rằng cô dù ở chốn xa xôi cũng
cảm nhận được chút hương vị của “xuân tình”.
Cuối cùng tôi xin ghi lại bài thơ Đường Xưa
của nhà thơ Thanh Trì để thay cho lời cầu
nguyện cho Thầy và lời chúc Tết cho cô:
Trăng lên qua đầu núi
Gió reo cười phương xa
Trên đường đi hái trái
Hạnh phúc niệm Di Đà
Suối về nguồn tươi mát,
Hoa nở nụ cười duyên
Mây buồn thôi giả biệt
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