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    Bài phát biểu trong ngày Họp mặt 
                 28 tháng 8 năm 2005 
 
 
Kính thưa Quý vị Quan khách, Quý Thầy Cô, các 
Anh Chị CHS và quý thân hửu, 
 
Trước hết cho tôi gởi lời cám ơn đến toàn thể quý vị 
vì cảm tình với Hội AH /ĐT & MT cũng như Hội 
AH/CHS/NĐC & LNH đã đến tham dự buổi họp 
mặt ngày hôm nay, Trong số này, có những vị đã từ 
các Quốc Gia khác, từ các Tiểu Bang khác, hoặc tận 
miền Bắc California hay San Diego đến. Chúng tôi 
cũng xin cảm ơn các Thầy Cô, Anh Chị CHS đã gởi 
email, hoặc gọi điện thoại chúc mừng hay bày tỏ 
niềm ao ước đuọc đến để gặp lại Thầy cũ, Bạn xưa. 
Như quý vị vừa nghe thơ bàn giao của Thầy Trần 
Quang Minh, vì lý do rất riêng tư, Thầy Minh không 
thể tiếp tục công việc điều hành sinh hoạt của Hội từ 
tháng 11/2004. Tuy nhiên trong các Bản Tin gần đây  
và ngay cả quyển ĐS mà chúng tôi sắp gởi đến quý 
vị, trong đó vẫn còn dấu vết đậm nét của Thầy Minh. 
Dù không sinh trưởng tại Mỹtho, không là CHS của 
trường trung học tỉnh nhà, nhưng những năm tháng 
dạy học tại đây đã tạo cho Thầy một phong cách rất 
Mỹtho, và rất gần gủi với nhiều thế hệ CHS tại hai 
ngôi trường  NDC và LNH. 
Nếu trước đây khi còn dạy học, Thầy Trần Quang 
Minh được học trò thương mến gọi là Thầy Mình 
Râu (Thầy để Râu khi còn trẻ, và đã cạo Râu nhẳn 
nhụi khi bước vào tuổi trung niên?), thì trong thời 
gian làm Hội Trưởng, Thầy Minh đã đươc biết đến 
như hình ảnh một người Thầy đã hết lòng với Hội. 
Thầy đã đặt nền tảng cho sinh hoạt của Hội, từ 
những bước đầu chập chửng, đến nay Hội đã liên tục 
thực hiện 37 Bản Tin định kỳ và 6 Đặc San, một 
Website để mọi người có thể vào đọc các tin tức liên 
quan đến sinh hoạt của Hội. Ngoài ra với gần cả 
ngàn các Thầy Cô, nhân viên nhà trường và CHS từ 
nhiều nơi trên thế giới đã liên lạc với Hội. Có thể 
nói, từ các sinh hoạt của Hội CHS NĐC & LNH tại 
Hoa Kỳ, mà sau đó nhiều Hội CHS ở các Quốc Gia  

 
 
khác đưọc hình thành và phát triển. Những đóng góp 
của Thầy Minh được đánh giá là to lớn và hửu ích. 
Khi biết đuọc Thầy Minh không thể tiếp tục công 
việc của một vị Hội Trưởng, chúng tôi đã nhận được 
nhiều email đề nghị vinh danh Thầy Minh. 
Rất tiếc ngày hôm nay vì lý do bất khả kháng, Thầy 
Minh không thể đến tham gia được, nhưng Thầy vẫn 
tiếp tục là Cố Vấn của Hội. 
Để bày tỏ lòng trân trọng và quý mến, thay mặt cho 
các CHS, và các Thầy Cô mà có lần chúng ta đã 
nhận đuọc Bản Tin hay ĐS, Ban Chấp Hành đã 
quyết định trao tặng Thầy Trần Quang Minh một 
tấm trophy, trên đó có ghi dòng chữ:”Chân thành tri 
ân Thầy Trần Quang Minh, Cựu Hội Trưởng Cựu 
học sinh Nguyễn Đình Chiểu-Lê Ngọc Hân , đã có 
công trong việc thành lập, duy trì và phát triển Hội 
CHS Trung Học NDC & LNH tại Nam California 
Hoa Kỳ từ năm 1996 đến 2005”, và một bức ảnh 
nghệ thuật để làm kỷ niệm. Đây là tấm ảnh một nhà 
tu đang đi trong hành lang thật tĩnh mịch, ánh sáng 
bên ngoài chiếu vào, như tấm lòng của Thầy Minh 
đã lặng lẽ làm việc trong nhiều năm qua để xây dựng 
Hội. 
Trong dịp này, chúng tôi cũng xin chân thành cám 
ơn các Thầy Cô trong Ban Cố Vấn đã hết lòng trong 
việc duy trì và phát triển Hội. Quý Thầy Cô: Lê 
Hồng Châu, Phạm Văn An, Huỳnh Chiếu Đẳng đã 
luôn luôn có mặt trong các buổi họp, giúp ý kiến và 
tiếp tay với Ban Chấp Hành trong nhiều năm qua. 
Năm nay, chúng tôi may mắn có thêm quý Thầy 
nhận lời tham gia Ban Cố Vấn , như Giáo Sư Tiến Sĩ 
Nguyễn Thanh Liêm, Thầy Tô Văn Lai và Bác Sĩ 
Huỳnh Văn Chỉnh (Ca Sĩ Trung Chỉnh).  
Ở nơi đây, riêng cá nhân, tôi xin gởi lời biết ơn chân 
thành đến các Anh Chị trong Ban Chấp Hành. Tất cả 
đều ở lại, cùng tiếp tay để tiếp tục công việc ‘Vác 
Ngà Voi”: quý Anh Nguyễn Văn Nở, Vỏ Thiện 
Hiếu, Từ Quế Minh, Nguyễn Hiền Sĩ..quý Chị: 
Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Trung, Đổ 
Phương Quế, Ngô Hửu Thái và Chung Bích Phượng. 
Có làm việc chung mới thấy tấm lòng của các Anh 
Chị với quê hương, với Thầy Cô và Bạn Bè cùng  
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Trường. Tôi coi đây là một may mắn vô cùng khi 
được làm việc chung với các Anh Chị. 
 
Trở về với sinh hoạt của Hội, trong hai năm tới 
đây, BCH vẩn tiếp tục: 

• ấn hành các Bản Tin định kỳ, và ước mong 
được sự cộng tác của Thầy Cô và các Anh 
Chị CHS về bài vở, hình ảnh để Bản Tin 
ngày thêm phong phú.  

• BCH sẳn sàng lắng nghe mọi góp ý, phê 
bình để Hội chúng ta ngày thêm phát triển 
trong tinh thần của những người cùng học 
một Trường, sống trong cùng một quê 
hương. Bản Tin là tiếng nói chung của mọi 
CHS.  

• Đặc san vẩn tiếp tục phát hành như một sản 
phẩm mang tính chất văn học của các Thầy 
Cô, CHS và thân hữu ở nhiều nơi trên thế 
giới. 

• Chúng tôi sẽ nghiên cứu việc thực hiện 
những ngày lễ chúc thọ cho các Thầy Cô 
trên 75 tuổi, như một lời biết ơn đến những 
công lao mà quý Thầy Cô đã dành cho các 
CHS. 

• Bên cạnh đó, chúng ta sẽ không quên các 
Thầy Cô còn ở lại Việt Nam trong những dịp 
Tết và các học sinh nghèo nhưng học giỏi, 
cần một bàn tay phụ giúp để các Em tiếp tục 
con đường học vấn. 

• Và trên hết, Hội CHS NDC & LNH là nhịp 
cầu nối liền các Anh Chị CHS từ nhiều nơi 
trên thế giới. Tất cả những việc làm này đều 
cần đến sự tiếp tay của mọi người đã từng ở 
MỹTho, từng học tại hai ngôi Trường NDC 
& LNH 

• Sau cùng , chúng tôi ước mong lần lượt mọi 
người đều là thành viên trong BCH   hay 
Ban Cố Vấn để có cơ hội đem nhiệt tình, 
thiện chí phục vụ cho sinh hoạt của Hội. 
     
     

Kính chúc tất cả quý vị có đuọc một ngày họp 
mặt thật vui bên cạnh bạn bè, thân hửu. 
 
                                           Trân trọng, 
                                       Ngô Ngọc Vĩnh 
 

 

                              (*) 
 
13 Tháng 8, 2005 
 
Kính thưa Quý Quan Khách,  
Quý Vị  Giáo Sư và Anh Chị Cựu Học Sinh, 
 
Thư Ngỏ trên Bản Tin Tháng 8, 2004 của Hội Ái 
Hữu NĐC-LNH thông báo là nhân dịp về hưu, tôi 
xin từ nhiệm trước Ban Chấp Hành sau 8 năm sinh 
hoạt với Hội. Từ đó, anh Ngô Ngọc Vĩnh, phó hội 
trưởng thay thế tôi điều hành sinh hoạt của Hội cho 
đến ngày bầu hội trưởng mới.  
 
Trong buổi họp mặt tháng 6, 2005, anh Ngô Ngọc 
Vĩnh được toàn thể đại hội tín nhiệm làm hội trưởng.  
 
Vì lý do bất khả kháng, tôi không đến tham dự được 
buổi họp mặt thường niên 28 tháng 8, nên tôi xin 
mượn thư này để trân trọng bàn giao sinh hoạt của 
Hội với anh tân hội trưởng. Xin nhắc lại anh Vĩnh là 
một cựu học sinh NĐC đã từng hoạt động gắn bó với 
Hội từ ngày thành lập năm 1996 cho đến nay. Anh 
đã từng là thành viên trong Ban Chấp Hành Hội Ái 
Hữu Định Tường-Mỹ Tho trong nhiều năm qua. 
Ngoài ra, anh cũng là thành viên trong Hội Đồng 
Quản Trị Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh 
Nam California.  
 
Với quá trình sinh hoạt trong nhiều hội đoàn như 
trên, chắc chắn Quý Vị và các Bạn hiện diện trong 
hội trường hôm nay đều đồng ý với tôi, anh Ngô 
Ngọc Vĩnh là một nhân tuyển thích hợp làm Hội 
Trưởng Hội NĐC-LNH hiện nay và trong nhiều năm 
sắp tới. Nếu Quý Vị và các Bạn đồng ý thì xin cho 
tràng pháo tay thật lớn để chào mừng anh tân hội 
trưởng... 
 
Trân trọng cám ơn Quý Vị và các Bạn. 
 
                                 Trần Quang Minh 
                   Hội Trưởng Hội NĐC-LNH (1996-2004) 
 
  (*)  Thư Bàn Giao đã được GS Tô Văn Lai đọc 
trong ngày họp mặt 28-8-2005 
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                          Phóng sự của Nguyễn tấn Phát 
 về buổi họp mặt Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân 
tại Westminsterngày 28 tháng 8 năm 2005. 
Nếu trên đời nầy có 4 cái hạnh phúc nhất là: 
-Cửu hạn phùng cam vũ ( nắng hạn gặp mưa rào) 
-Tha hương ngộ cố tri ( nơi xứ người gặp lại bạn cũ) 
-Động phòng hoa chúc dạ ( động phòng đêm tân 
hôn) 
- Kim bảng oải danh thì ( có tên trong bảng vàng) 
thì ngày chúa nhật 28 tháng 8 năm 2005 vừa qua tại 
thành phố Westminster, Hoa Kỳ, chúng tôi đã hưởng 
được cái hạnh phúc thứ hai và còn hơn cả cố tri  vì 
gặp lại Thầy Cô quý mến và những đồng môn thân 
tình thời xa xưa của hai ngôi trường NĐC-LNH.  

Vì là kẻ ở miền xa nên loanh quanh mãi một hồi, 
chúng tôi mới tìm ra địa điểm họp mặt thì mọi người 
đã tề tựu đông đủ với nhân số khoảng gần 250 người 
và cũng vừa đúng lúc chương trình bắt đầu. 

Sau phần nghi thức khai mạc, anh Ngô Ngọc 
Vĩnh tân hội trưởng ngỏ lời chào mừng quan khách, 
Thầy Cô và đồng môn tham dự mà qua đó chúng tôi 
mới biết là kỳ họp mặt nầy ngoài sự hiện diện của 
quý Thầy: 

-Phạm văn An, Dương Minh Kính, Huỳnh Chiếu 
Đẳng, Tô văn Lai, Cô Lê Thị Hồng Châu,  
Cô Trương Thị Mai, và  Niên trưởng Nguyễn Thanh 
Liêm , Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục, còn 
có sự tham dự của các nhân vật cộng đồng như: 

- Luật sư Đỗ Hiếu Liêm, Chủ Tịch Hội Đồng 
Hương Mỹ Tho 

- Ô Nguyễn Mai,Tổng Thư Ký Hội Liên Trường   
- Chủ Tịch các Hội Đồng Hương Long Xuyên, 

Gò Công, Sóc Trăng 
- Đài Sài Gòn TV, phóng viên các báo Người 

Việt, Việt Báo, Văn Hoá 
-Hội Văn Nghệ Lạc Hồng 
và các đồng môn từ Toronto ( Canada), San 

Jose, các tiểu bang North Carolina, Florida, Texas, 
Nevada... 

Ngoài ra có nhiều đồng môn ở khắp nơi trên thế 
giới như Pháp, Hòa Lan, Úc... đã điện thoại, điện 
văn chúc mừng đại hội thành công.Bằng giọng nói 
truyền cảm mạch lạc, anh Vĩnh đã đưa hồn cử tọa 
hòa nhập vào cội nguồn thiêng liêng NĐC-LNH , 
mọi người như trở về cái tuổi hồn nhiên trong sáng 
của một thời hoa mộng. Ngoài ra, anh Vĩnh cũng 
trình bày diễn tiến sự hình thành hội mà công đầu là 

Thầy Trần Quang Minh với sự góp công sức của quý 
anh chị trong ban chấp hành để hội được lớn mạnh 
như hôm nay.  

Cả hội trường lặng nghe bài nói chuyện của anh 
Vĩnh như thầm  chia xẻ từng ý từng lời đầy ấp chân 
tình của tân hội trưởng tài hoa năng động. 

Kế tiếp, niên trưởng Nguyễn Thanh Liêm tóm 
lược sự thành lập trường trung học Nguyễn Đình 
Chiểu cùng các nhân vật nổi tiếng xuất thân từ 
trường. Ông cũng bày tỏ lòng khâm phục Đức Tả 
Quân Lê Văn Duyệt cũng là người Mỹ Tho, bậc khai 
quốc công thần, người đã xây dựng một miền Nam 
phú cường thịnh vượng. 

Sau đó, luật sư Đỗ Hiếu Liêm giới thiệu hội 
đồng hương Mỹ Tho và Giáo sư  Triết Học Tô văn 
Lai ( trường LNH)  đọc thơ bàn giao  của Thầy Trần 
Quang Minh  Giáo sư Triết Học NĐC và Giáo sư 
Lai cũng đã thay mặt Giáo sư Minh nhận bức tranh 
hội NĐC-LNH tặng để vinh danh Thầy Minh. 

Sau cùng chị Xuân Hương, phó hội trưởng Nội 
Vụ (LNH) tường trình một số sinh hoạt Hội mà 
chính yếu là Bản Tin và Đặc San. 
Tiếp đến toàn thể cử tọa đã được Ban Tổ Chức  
khoản đãi tiệc trưa và thưởng thức chương trình văn 
nghệ thật đặc sắc với các ca sĩ nổi tiếng như Trang 
Thanh Lan, Trung Chỉnh( đồng môn), Nga Mi 
& Lãng Minh, Nguyễn Đức Cường, Ngọc Thuỷ, Bảo 
Nam, Ban Vũ Gia đình Phật Tử Chánh Pháp, Anh 
Thơ & Lâm Dung, Nguyễn Thị Trung & Kim Hoa, 
Kim Liên, Bé Tú Hân,  Bé Đan Vi, Vĩnh Tuấn. 

Trong suốt buổi họp mặt , lòng chúng tôi chùn 
xuống với  xúc cảm rưng rưng khi bắt gặp hình ảnh 
của chính mình chập chờn trong khung trời dĩ vãng 
tưởng đã nhạt nhòa theo cát bụi thời gian. Sau những 
thăng trầm dâu bể, giờ đây chúng ta còn ngồi lại với 
nhau trong tình đồng môn gắn bó, tình bằng hữu 
đậm đà, còn có dịp ôn lại những vui buồn ngày xa 
xưa thì thử hỏi có hạnh phúc may mắn nào hơn.  

Trời ơi! Thằng Thu đen đây sao? Cái thằng bạn 
nối khố ngày xưa cùng đá banh, hái bần đang đứng 
trước mặt mình thật à! Còn Lê văn Rắc nữa , Rắc 
ngày nào với áo T – shirt đỏ cùng nhậu nhẹt kéo phé 
mỗi lần về Sài Gòn hay ra Vũng Tàu hội họp. Kìa là 
anh Phạm Phú Lộc  hiền lành dễ thương. Lại cả cô 
em láng giềng Xuân Hương xinh xắn lí lắc từ ngày 
xưa cho đến cả bây giờ. Ngoài ra, chúng tôi còn gặp 
cả chị Hồng Châu lúc nào cũng nhiệt tình sốt sắng, 
Thanh Giang, Túy Vân  mau mắn chân tình. Gặp lại 
vợ chồng Thanh Thủy sau hơn 40 năm xa cách với 
tất cả nỗi vui mừng xen lẫn xúc động.  
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Đang ngồi ăn mà nghe sau lưng có tiếng nói thật 

dịu dàng dễ thương: 
 - Trông chị quen quen. À! Em nhớ ra rồi , chị là 

chị Hằng ở Ngã Tư phải không? Chị có nhớ em 
không? Em là Mai con Hai Tỷ đây nè. 

Chúng tôi cũng bồi hồi vui sướng gặp lại Thầy 
Phạm văn An và nhắc lại bài thơ lục bát thần sầu về 
sin, cosin..., gặp Thầy Dương minh Kính với áng 
văn thơ của Somerset Maugham, Lord Byron... 

Nhìn những khuôn mặt thân quen thuở nào giờ 
đã hằn lên nét chấm phá vô tình của thời gian với 
mái đầu sương điểm, lòng tôi chùn lại, cả một khung 
trời dĩ vãng êm đềm hoa bướm tưởng đã nhạt nhòa 
theo năm tháng nay chợt hiện về trong rung cảm nhẹ 
nhàng. 

Tuổi đời cũng đã trên dưới 60 mươi mà còn 
nghe được những tiếng “ mầy mầy, tao tao” sao nghe 
nó thắm thiết chân tình gì đâu. Nó làm chúng tôi  
bâng khuâng nhớ  về một góc trời cũ hơn 40 năm 
trước với những nàng LNH “áo em trắng cả con 
đường Hùng Vương” để những chàng NĐC quần 
xanh áo chemise trắng đứng thập thò dưới những 
rặng me xanh mà nhìn lén người trong mộng. 

 Bạn ta ơi! Thôi hãy tạm quên đi những phút 
giây tất bật rộn ràng trong cuộc sống hằng ngày để 
chúng ta trong vài giờ phù du cùng trở về với tuổi 
học trò hoa mộng và chia xẻ  tâm tình của những con 
tim NĐC-LNH.  

Xin tạ ơn Trời Phật đã cho chúng ta cái may 
mắn có những giây phút hạnh ngộ tuyệt vời ngày 
hôm nay . Và cũng xin cảm ơn Ban Chấp Hành Hội 
NĐC-LNH đã chẳng quản công lao khó nhọc để tổ 
chức môt buổi họp mặt đầy ấp thân tình Thầy trò , 
đồng môn mà nhờ đó chúng tôi mới có dịp gặp lại    
“ những người muôn năm cũ”  

 Cũng nhân dịp nầy, xin bày tỏ lòng tri ân và 
cảm phục Thầy Trần Quang Minh , anh Ngô Ngọc 
Vĩnh và quý anh chị trong Ban Chấp Hành cũ và 
mới đã bỏ bao công sức thì giờ để xây dựng và điều 
hành Hội nhà từ bước đầu phôi thai cho tới một Hội 
lớn mạnh như ngày nay. Xin thân tặng các anh chị 
những đóa hồng tươi thắm của mùa Hè rực rỡ 2005. 

 Ngày vui nào cũng qua mau, buổi họp mặt 
thân tình rồi cũng kết thúc trong nỗi luyến tiếc ngậm 
ngùi của mọi người và tất cả cùng hẹn nhau tái ngộ 
năm tới. 

  Toronto ngày 3 tháng 9 năm 2005 
   Nguyễn tấn Phát 

          

 
     Moät soá caùc Vò Giaùo Sö coù maët trong ngaøy Hoïp Maët 

 
               LS Ñoã Hieáu Lieâm/ Hoäi  AH ÑT & MT 

 
Duù toùc ñaõ baïc maøu, nhöng vaån veà trong ngaøy Hoïp Maët ñeå 
gaëp laïi hình aûnh Baïn Cuõ, Tröôøng Xöa.  
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“Hôn 30 naêm roài môùi gaëp laïi, trong ta coù thoaùng ngaäm   
nguøi”.      
                                        

 
Ñaïi dieän Baùo Chí ,caùc Hoäi Ñoàng Höông vuøng Tieàn Giang 
&,Haäu Giang, Hoäi CHS Lieân Tröôøng cuõng ñeán chung vui 
trong ngaøy Hoïp Maët. 

 
Ngöôøi CHS NÑC  ngaøy naøo,  giôø ñaây ñaõ böôùc vaøo tuoåi 
Thaát Thaäp Coå Lai Hy, nhöng luoân luoân coù maët trong taát 
caû moïi sinh hoaït cuûa Hoäi. 

                     
Caùm ôn Chò ñaõ töø xa veà tham döï ngaøy Hoïp Maët   

 
“Toâi ñaáu giaù böùc tranh 420 dollars, tröôùc laø giuùp Hoäi coù 
theâm chi phí trang traõi cho buoåi hoïp maët, sau ñoù coù theå 
mang veà moät böùc tranh coù giaù trò ngheä thuaät”. 

 
Nhöng …. OÂng Baø BS Laâm Chaùnh Lyù, töø Florida ñaõ ñaáu 
giaù ($430.00) vaø nhaän ñöôïc böùc tranh  
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                                     Thaày Toâ Vaên Lai ñoïc thô baøn giao            

 
                                  Ca só  Trung Chænh 

 
                              Ca só  Trang Thanh Lan 

 
                  Ca só  Ngoïc Thuûy (ñeán töø UÙc Chaâu) 

   
                     Ñoâi song ca Nga Mi & Laõng Minh 

 
                       Ca Nhaïc  só  Nguyeãn Ñöùc Cöôøng              

 
  Anh Thô & Laâm Dung (Ñoaøn Vaên Ngheä Lac Hoàng) 

 
                     Baûo Nam ( Ñoaøn VN Laïc Hoàng) 
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                Beù Ñan Vi                          Tuù Haân vaø Lyndi 
                               (Gñ CHS NÑC &LNH) 

 
                                Ca só Kim Lieân                                       

  
                  Chò  Xuaân Höông giôùi thieäu ÑS 2005 

  
               Hôn 20 naêm roài môùi gaëp laïi Baïn Xöa               

 
     P.Queá, Bích Lieân, Coâ Hoàng Chaâu, Trung vaø Hoa     

 
         CHS Nguyeãn Ngoïc Chieáu, nay laø Linh Muïc 

 
Anh Chò Ñaït töø North Carolina veà tham döï ngaøy hoïp maët 

 
               Vónh Tuaán (Trong gia ñình CHS NDC & LNH) 
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                        Caùc CHS vaø ñoàng höông Myõ Tho 

          
                   Tay baét, maët möøng trong ngaøy Hoïp maët  
 

 
      Anh Nguyeãn Vaên Nôû vaø Ñoaøn vuõ GÑPT Chaùnh Phaùp  

 
        Anh Voõ Thieän Hieáu giôùi thieäu moät tieát muïc vaên ngheä 

   

                 
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng quý 
Thầy Cô và các Anh Chị CHS Nguyễn Đình Chiểu 
và Lê Ngọc Hân:  

* Bà PHAN VĂN HUẤN là Phu Nhân của Thầy  
Hiệu Trưởng Phan Văn Huấn đã từ trần tại Việt Nam 
ngày 17 tháng 10 năm 2005. BCH Hội đã gởi lời 
chia buồn và phúng điếu đến gia đình Thầy Cô Phan 
Văn Huấn. 

*Chị VÕ THỊ XUÂN, Cựu Học Sinh Trường Lê 
Ngọc Hân, là phu nhân của Anh Nguyễn Hiền Sĩ 
(thành viên trong Ban Chấp Hành Hội) đã từ trần 
vào lúc 6 giờ 35 sáng ngày 4 tháng 9 năm 2005, 
nhằm ngày mùng 1 tháng 8 năm Ất Dậu, tại Saigòn, 
Việt Nam, hưởng dương 59 tuổi. 

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng gia đình 
người quá cố và nguyện cầu linh hồn Bà Phan 
Văn Huấn và Chị Võ Thị Xuân được yên nghĩ nơi 
cõi vĩnh hằng . 

            

 
  Anh Nguyeãn Hieàn Só ñang ghi laïi nhöõng hình aûnh hoïp maët 
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Vinh  dự một đời đâu quản công 
Danh  xưng kết hợp cả muôn lòng 
Thầy  xưa bạn cũ thời hoa bướm 
Trần  thế nhân gian thuở ước mong 
Quang dũng Nguyễn Đình Chiểu tỏa rực 
Minh châu Lê Ngọc Hân ngời trong 
Tiền  đề rời rạc ngày xưa đó 
Phong  tặng ân nhân một đóa hồng. 
   Toronto July 31 , 2005 
    Nguyên Trần 
(Viết trong niềm cảm phục anh Trần Quang Minh, người 
đã hy sinh  nhiều công lao, thì giờ quý báu cũng như với 
tất cả nhiệt tình để gầy dựng ngay từ ban đầu  một Hội 
Nguyễn Đình Chiểu- Lê Ngọc Hân Cali. quy củ sinh hoạt 
đều đặn và tạo nhịp cầu liên lạc cảm thông “ tìm về với 
nhau” của các đồng môn chẳng những tại Hoa Kỳ mà còn 
cả trên thế giới . Anh Minh ơi! We all love you!) 
 

 
  Anh Nhơn ñaõ giuùp Hoäi baèng caùch ñaáu giaù böùc tranh thöù hai 

 
      Moät DVD ngaøy hoïp maët ñöôïc ghi laïi bôûi cameraman. 
                       của  Đài Sài Gòn TV 
   (Giá ủng hộ DVD Hợp mặt: $10.00/ một DVD,  
          vui lòng liên lạc với Chị Thủ Quỷ Hội) 

 
Thaày Traàn Quang Minh ñang “luyeän gioïng”cho chöông trình  
Vaên Ngheä naêm 2006 cuûa Hoäi CHS NÑC & LNH taïi Hoa Ky ø? 
 

Thầy  Trần  Quang  Minh 
Huỳnh Quốc Minh  (Ðức-Quốc) 

 
     Thượng tuần tháng 7 năm 2000, nhân lễ Quốc-
Khánh của Hiệp Chủng Quốc xứ cờ Hoa, tôi từ nước 
Ðức bay sang Houston-Texas tham dự đám cưới của 
đứa cháu gái kêu bằng cậu. Ðây cũng là một cơ hội 
để tôi trùng phùng chị Huỳnh Hường và anh rể thân 
thương Trần Quang-Minh cùng các cháu sau 22 năm 
dài xa cách. Anh chị em không gặp nhau hơn hai 
thập niên nay mới được tao ngộ  khiến tôi mừng vui 
và xúc động thập phần… 
           Sau đám cưới của đứa cháu, tôi lại theo anh 
chị về San Diego-CA ở chơi một tuần. Nhà của anh 
chị không lớn lắm, nhưng tôi rất thích thú và có cảm 
tưởng như là một thư viện nhỏ vậy ! Ngoài những kệ 
sách rộng lớn đầy ắp sách ở phòng khách, trong nhà 
đâu đâu cũng đều thấy sách vở với báo chí chất 
chồng đến đổi không còn chỗ nên phải “hạ thổ“ và ra 
tới ngoài balcony. Quả đúng là nhà giáo chẳng khác. 
          Sinh hoạt bên Ðức đã căng thẳng, nhưng cuộc 
sống ở Mỹ lại còn khẩn trương hơn ! Anh chị và các 
cháu đã thay phiên nhau sắp xếp một chương trình đi 
chơi nonstop cho tôi. Các cháu thì chở tôi đi xem “ 
sinh hoạt “ nước Mỹ, vì đối với tôi, mặc dù tới từ 
một quốc gia tiến bộ vượt bậc nhất Âu-Châu, nhưng 
cảnh vật Châu Mỹ đều có phần lạ mắt. Chị Huỳnh 
Hường thì chở tôi lên Little Sài-Gòn để “ thăm“ 
thương xá Phước-Lộc-Thọ và “ xem “ người đồng 
hương, vì ở bên Ðức người Việt sống phân tán nên 
rất buồn tẻ ! Chị còn dẫn tôi lên Los Angeles đến 
con đường nổi tiếng, để nhìn “ tên tuổi “ của chùm 
ngôi sao điện ảnh Hollywood được ghi khắc “ rơi “ 
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trên…vỉa hè. Chị có dẫn tôi đến gia đình họ Trương 
thăm anh chị Ðặng, anh Ðức và hiền thê là chị 
Trung, thủ quỹ của Hội Ái-Hữu. Anh chị còn chở tôi 
sang Tijuana của Mễ gần biên giới chơi cho biết cái 
thành phố lè phè giống…VN nầy. Nhưng điều làm 
tôi vui mừng bất ngờ đáng ghi nhớ nhất là, anh Minh 
đã đề nghị và xin nghỉ phép một ngày thứ sáu ở sở 
làm để chở tôi lên Las Vegas chơi rồi qua hôm sau 
trở về. Anh nói với tôi :  
     - Em từ bên Ðức sang tới đây rồi thì cũng nên tới 
Las Vegas xem cho biết ! 
Thật vậy ! Tôi đã thường nghe nói và nhiều lần thấy 
sòng bạc lớn nhất thế giới Las Vegas trên truyền 
hình, mong ước sẽ có ngày đến đó nay tình cờ đã 
được toại nguyện. Sáu tiếng đồng hồ xe cho mỗi 
chuyến đi là một quãng đường dài đáng kể. Tôi đã 
từng lái xe hơi bốn mươi năm cũng thuộc hạng “ cừ 
“ mà còn phải phục tài anh Minh của tôi. 
     Trên ba mươi năm, đây là lần đầu tiên hai anh em 
mới có dịp gần gũi nhau tâm tình nhiều như thế ! 
Cũng nhờ vậy mà mười hai tiếng đồng hồ xe hình 
như không thấy dài. Hơn hai thập niên dài xa cách 
nay mới được gặp lại, mặc dù thời gian đã điểm 
nhiều nét nhăn trên khuôn mặt cùng dấu chân chim 
nơi đuôi mắt, nhưng tôi vui mừng khi nhận thấy anh 
Minh vẫn còn khoẻ mạnh nhanh nhẹn. Từ dóc người, 
dáng đi, giọng nói nhỏ nhẹ thân mật và cởi mở, mà 
hầu như trên đôi môi lúc nào cũng như mỉm cười 
vẫn không thay đổi. Có điều bây giờ anh…mập và 
trông còn “ phong độ “ hơn xưa nữa kia ! 
      
     Ngược dòng thời gian… 
     Trong quá trình dài từ đầu thập niên 60 cho đến 
năm 1975, học sinh Trường Trung-Học Nguyễn  
Ðình Chiểu Mỹ Tho, dù có hay không học với Thầy 
Trần Quang Minh cũng đều biết đến Thầy qua 
những giai đoạn, chức vụ của Thầy đối với  Trường. 
Trong giới giáo sư, Thầy là người đặc biệt có bộ râu 
quai nón khá…rậm rạp, vì thế Thầy nhanh chóng 
được “ gắn “ cho danh hiệu là Thầy “Minh Râu“ . 
 Với diện mạo trông có vẻ “ dữ dằn “ và “ngầu“ bởi 
bộ râu đậm nét đó, nhưng thật ra đức độ, cách giao 
tiếp với mọi người, cũng như khả năng giáo khoa 
của Thầy, tất cả đồng nghiệp của Thầy và các học 
sinh đã thừa biết, nên tôi không cần phải kể ra đây. 
Thầy ăn mặc không elegant, tóc tai không láng mướt 
và biệt hiệu không độc đáo như thầy Thế-Viên. Chưa 
hết, một đặc điểm nữa là vào thời đó, Thầy chạy 
chiếc xe Lambretta cà tàng thật cũ kỹ mà bất cứ đi 

tới đâu, Thầy đều không cần phải…khóa như xe 
Honda.   
     Sau một thời gian dài gia đình thầy ở ngả tư “ cây 
dù “ đường Lê Lợi. Ðến tháng tư năm 1975, Thầy 
được cho nghỉ “ hưu non “ cùng với nhiều đồng 
nghiệp khác để về vui thú điền viên, nơi căn nhà 
vườn cạnh bên chợ Ðồng-Sanh trên chợ Vòng Nhỏ. 
Sau mấy năm “ bó tay “, gia đình Thầy may mắn 
được sang Mỹ định cư. Lúc mới đến, Thầy cùng vợ 
con ở  Tennessee một thời gian ngắn, sau đó dọn về 
California cho tới ngày nay. Những năm tháng đầu 
nơi đất khách, Thầy cũng bôn ba vất vả làm những 
công việc lao động chân tay như bao nhiêu người 
khác để nuôi sống gia đình. Sau đó Thầy mới ổn 
định tìm lại được công việc thích ứng với nghề 
nghiệp của mình năm xưa. Những ngày đến thăm gia 
đình Thầy, tôi mới thực sự chứng kiến được sự hiếu 
thảo của Thầy đối với Từ Mẫu cũng ở gần đó khi Bà 
còn sống. 
     Ngày nay, trong sinh hoạt cộng đồng của người 
Việt ở Mỹ, so với nhiều đoàn thể khác, Hội Ái-Hữu 
NÐC & LNH Mỹ-Tho ở CA tuy “ sinh sau đẻ 
muộn,“ nhưng bù lại “ đứa con “ tinh thần khỏe 
mạnh đó, mang không ít niềm vui cùng an ủi đến 
cho tập thể đông đảo các Thầy Cô và cựu học sinh 
của hai Trường Nguyễn & Lê năm xưa ở khắp bốn 
phương. 
     Nhắc đến Hội Ái-Hữu NÐC & LNH Mỹ-Tho ở 
hải ngoại, chúng ta không quên nghĩ đến người đã 
khởi xướng và sáng lập ra Hội, đó là giáo sư Trần 
Quang-Minh. Qua những Bản Tin, chúng ta được 
biết quá trình diễn tiến của Hội với bao nỗi nhiêu 
khê khó khăn mà Hội đã trải qua. Người Hoa cũng 
như dân Ðức và người Việt chúng ta thường nói : “-
Vạn sự khởi đầu nan.“ Ðiều nầy không sai ! Thấm 
nhuần câu nói đó, chúng ta đã nhận thấy được tài 
lãnh đạo của Thầy Minh sau tám năm dài cố gắng 
không ngừng lèo lái, để đưa con thuyền Hội Ái-Hữu 
vượt trùng dương với bao phong ba bão táp vào 
được bến bãi an toàn. Cũng nhờ đó mà bao nhiêu 
Thầy Cô và cựu học sinh ngày nay tản lạc khắp nơi 
ở nhiều quốc gia, có cơ hội được gần nhau qua các 
Bản Tin và Ðặc San, được ôn lại phần nào kỷ-niệm 
tuổi thanh xuân của một thời áo trắng, đã mài đũng 
quần trên ghế nhà trường mà lòng cảm thấy bồi hồi 
cảm xúc... Ðó cũng là niềm an vui tinh thần cho 
chúng ta nơi xứ nguời. Ngoài ra Hội còn thiết lập 
trang website trên internet khá đẹp ! Những ngày hội 
ngộ gia đình Thầy Minh, tôi thấy chiếc máy lap-top 
như người bạn thân ở bên cạnh Thầy. 
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          Trường Trung Học Nguyễn Ðình-Chiểu là một 
ngôi trường có lịch sử lâu đời và nổi tiếng nhất ở 
miền Nam Việt-Nam, nơi đây đã đào tạo biết bao 
tinh hoa nhân tài cho đất nước trước năm 1975. 
Ngày nay nơi xứ lạ quê người, có thể nói Hội Ái-
Hữu NÐC & LNH Mỹ-Tho là một Hội Ðoàn có 
nhiều tiến triển tốt đẹp nhất, bằng chứng là Hội Ái-
Hữu NÐC & LNH Mỹ-Tho ở CA-USA là một đầu 
tàu cực mạnh, nên đã kéo theo được những toa tàu 
Hội Ái-Hữu bên Úc-Châu, Pháp và hai toa ở 
Canada. Trưởng Ðoàn tàu sau tám năm “ ăn cơm 
nhà, vác ngà voi “ hăng say hướng dẫn đoàn tàu an 
toàn thì nay đã thấm mệt cần  được nghỉ ngơi là điều 
rất hợp lý, nhường tay lái lại cho người có đầy tâm 
huyết , tài cán để nối tiếp cuộc hành trình tương đối 
đã “ thoải mái “ hơn trước nhiều. 
     Qua bài viết nầy, xin tất cả Thầy Cô và cựu học 
sinh không nghĩ tôi là em vợ của Thầy Trần Quang-
Minh nên đã “ tô son điểm phấn “ cho Thầy 
hơi…đậm. Công tâm mà nói, Hội Ái-Hữu đại gia 
đình NÐC & LNH Mỹ-Tho của chúng ta có được 
ngày hôm nay là do công lao to lớn của Thầy Trần 
Quang-Minh vậy !  
     Nơi phương trời xa xôi Âu-Châu, tôi xin chân 
tình gởi đến người Thầy khả kính cả một đời vẫn 
luôn tận tụy gắn liền với hai mái Trường thân yêu lời 
chúc An Khang. Không quên gởi lời vấn an nhiệt 
tình đến gia đình Thầy. 

 
                              Quỹ sinh hoạt 
 
Các Nơi Khác 

1. Nguyễn Văn Thương OK 30 
2. Nguyễn Thị Chiếu TX 40 
3. Hùynh Cường Canada  100 
4. Nguyễn Ngọc Đảnh HI 50 
5. Trần Văn Công NC 50 
6. Vô Thường Seattle WA 100 
7. Nguyễn Hữu Hào GA 20 
8. Lưu Bá Tòng AR 50 
9. Xuân Hồ CO 50 
10. Trương Ngọc Hạnh OK 130 
11. Hùynh Ngọc Hài & Hoa PA 50 
12. Tô T. Hồng Vân & Phạm Mến TN 50 
13. Nguyễn Thị Bạch Yến  VA 30 
14. Trần Thanh Bạch France 20 
15. Thụy Minh Mẫn GA 40 
16. Hùynh Vũ Phong WA 50 
17. Nhựt & Lang Lê TN 20 
18. Vương Hữu Lượng GA 50 
19. Chung Phước Khánh MA 100 
20. Lê Văn Khiêm LA 50 
21. Chung Bích Liên OR 60 
22. Nguyễn T. Hòang Oanh Japan 25 

23. Trần Thiện Phong GA 20 
24. Trần N. Thơm GA 20 
25. Nguyễn Thị Nam TN 50 
26. Phan Thị Mụi TX 12 
27. Tiêu Ngọc Nịnh OK 12 
28. Bác Sĩ Lâm Chánh Lý  FL 530 
29. Trần Thanh Giang NV 50 
30. Nguyễn Văn Đạt + Ngọc Thủy NC 100 
31. Thầy Dương Minh Kính FL 50 
32. Phạm Minh Nguyên                  Canada 50 

===>Tổng cộng                                                2059 
 
              Từ  California 

1. Lữ Thị Hoa                                El Monte 100 
2. Diệp Xuân Lai                            Sacramento 30 
3. Nguyễn Văn Nhựt San Diego 20 
4. Trần Anh Võ San Diego 50 
5. Trần Văn Nhơn San José 30 
6. Nguyễn Phước Hải Riverside 40 
7. Bùi Hữu Thế San Diego 45 
8. Liêu Ngọc Kiên San Diego 30 
9. Nguyễn T. Ngọc Anh San Diego 40 
10. Trần Hùynh Thanh & C. Vân Sacramento 50 
11. Trần T. Kim Lan San José 50 
12. Nguyễn Thế Tạo & Hạnh Anaheim 50 
13. Võ Thiện Trung Anaheim 30 
14. Nguyễn T. Xuân Hương Cypress 20 
15. Ngô Hữu Thái Santa Ana 20 
16. Trần Thanh Sơn Irvine  30 
17. Đoàn T. Ngọc Lan El Kgrore 70 
18. Dương Phan Sacramento 50 
19. Trương Đức San Diego 100 
20. Hồ Bạch Ngôn Nortvalk 50 
21. Dương T. Ngọc Diệp Azcadia 30 
22. Đỗ Hữu An Westminster 40 
23. Lê Thu Cúc Torrance 30 
24. Lê T. Mỹ Lan La Puente 30 
25. Nguyễn T. Phương Vân Tustin  20 
26. Chung Bích Ngọc Anaheim Hill 100 
27. Chung Ngọc Ninh San José 40 
28. Nguyễn T. Hoàng Phượng Oxnar  25 
29. Rose Huỳnh                   San Francisco          20 
30. Linda Lu Rosemead 20 
31. Võ Thị Fia Westminster 20 
32. Ngô T. Chi + Võ Đông San Diego 40 
33. Tô Huyền Linh               Garden Grove 20 
34. Bùi Kim Loan & Tuấn Tú Irvine  20 
35. Trần Quốc Cường F. Valley 20 
36. Lê Hữu Phước Orange 20 
37. Nguyễn Đào Lawndale 100 
38. Đào Văn Viễn                 Garden Grove 40 
39. Phạm Văn Sang Anaheim 30 
40. Lê Văn Rắc & Kim Anh Winnetka 30 
41. Nguyễn Thị Trung San Diego 20 
42. Ngô Long                       Garden Grove 20 
43. Châu Văn Để Anaheim 40 
44. Nguyễn Minh Nguyệt Anaheim 20 
45. Đoàn T. Phụng Anh San Diego 20 
46. Đoàn T. Phụng Nga Upland 20 
47. Nguyễn Tấn Nhơn + tranh Midway City 220 
48. Phạm V Sang Anaheim 30 
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49. Trần Văn Hiền Westminster 20 
50. La Thanh Danh El Monte 20 
51. Phạm Tấn Sĩ West Covina 20 
52. Đinh Võ Văn Bảy Cerritos 20 
53. Lâm Vĩnh Quý Winnetka 50 
54. Nguyễn Thị Tình Garden Grove 20 
55. Cao Thị Dạt Long Beach 20 
56. Ngô Phước Hồng Westminster 20 
57. Huỳnh Thị Huệ Downey 20 
58. Nguyễn Ngọc Phương San Francisco 20 
59. Vũ Đình Trung Santa Ana 20 
60. Trần, Quang Garden Grove 20 
61. Đào T. Ngọc Phượng Abraham 20 
62. Dương, Nghĩa Santa Ana 20 
63. Trần, Thanh Garden Grove 30 
64. Nguyễn Thanh Thủy Westminster 25 
65.  Trần Quỳnh Anh El Monte 20 
66. Nguyễn Phú Thuận Santa Ana 15 
67. Quách Ngọc Anh 20 
68. Đặng Văn Bá 20 
69. Đặng Kim Thu Gardena 25 
70. Nguyễn Văn Trâm Westminster 30 
71. Phat Lê Fresno 15 
72. Hoa Đao 10 
73. Trần Thanh Sắc Santa Ana 25 
74. Lary Nguyễn Santa Ana  20 
75. Võ Văn Nhậm & Nguyệt F.  Valley 20 
76. Nguyễn Minh Chiêu Hội Gò Công  40 
77. Vương Kim Hoàng Santa Ana 10 
78. Hồ Viễn Santa Ana  10 
79. Ry Q. Huỳnh Anaheim  10 
80. Lê Thành Quang San Diego 10 
81. Nguyễn Phước Sơn Garden Grove 40 
82. Chung Bích Nga  20 
83. Bùi Thị Lan 20 
84. Chung Thanh Thủy 25 
85. Tôn Thịnh Phấn Westminster 60 
86. Nguyễn Anh Dũng Anaheim 50 

===>Tổng cộng                                                       2870 
 
               Thâu: Quảng cáo + Ủng hộ   

1. Hùynh V. Chỉnh Staton 300 
2. Diana Quế Phương Westminster 100 
3. Hùynh D. Quang Anaheim 100 
4. Đỗi Hiếu Liêm Westminster 600 
5. Dương Đức Tài Oxnard 100 
6. Ái Liên & Jimmy Đặng Oxnard 100 
7. Nguyễn Thành Hiệp San Diego 100 
8. Dương Đức Trí Rosemead 100 
9. Cao Tấn An Westminster 100 
10. Huỳnh Thiên Tài San Diego 200 
11. Trường Thẩm Mỹ Hằng Nga Westminster 100 
12. Paris by Night 100 

===>Tổng cộng                                                 2000 
 
Báo cáo của Thủ Quỹ 
 
Tồn quỹ tháng 8, 2005                                             $7006 
 
Thu                                                                           $ 8199                                                                                                                              
(niên liễm, ủng hộ, quảng cáo, bán ĐS, vé số, phù hiệu,  

đấu giá tranh) 
 Chi  
a/  In và bưu phí BT 37 & ĐS 05, tiệc họp mặt, tranh, xổ 
số, quay video, pin phù hiệu, linh tinh) :                  $8135
 
b/ 
Học bổng VN                                                            $1000 
Giúp hội đoàn + bão Katrina                                     $200 
Đám tang cô P.V. Huấn                                            $100 
 
Tổng cộng chi:                                               $9465 
 
Tồn quỹ tháng 11, 2005                                        $5680 
     
 

                 
 
1.      Anh Nghị và Chị Ái Liên (CA) 

Hội AH NĐC-LNH xin đa tạ sự ủng hộ của anh 
chị. Rất tiếc mẫu Quảng Cáo của anh chị gửi đến 
khi ĐS 05 đã bắt đầu in nên Ban Biên Tập ĐS xin 
được đăng Q.C của anh chị vào ĐS 2006 (nếu có 
thay đổi nội dung QC xin anh chị vui lòng thông 
báo trước). 

2.      Chị Trương Ngọc Hạnh (OK) 
Đề nghị của chị rất là hữu ích. BCH sẽ cố gắng 
thu thập chi tiết về niên học của các anh chị em 
hội viên phổ biến bên Bản Tin để giúp bạn bè 
cùng lớp và cùng cấp nhận ra nhau dễ dàng hơn. 
Cám ơn chị rất nhiều về sự đóng góp tài chánh 
sốt sắng của chị đến Hội AH chúng ta. 

3. Anh Nguyễn Thái Bửu (TX): Không thể dùng lời 
nào đủ để cám ơn anh, vừa dùng thì giờ “bán 
chạp phô” vừa liên lạc với bạn bè để giới thiệu 
Hội AH của chúng ta. Và điểm đáng ghi nhớ là 
anh đã xuất tiền trước gửi đóng góp cho Hội thay 
các anh chị do anh giới thiệu. BCH đã gửi những 
BT và ĐS đến tất cả các địa chỉ anh cho, hy vọng 
Hội AH nối được thêm vòng tay của các anh chị 
ấy. 

4. Chị Tô T. Hồng Vân (TN) 
Cám ơn chị về hai bài thơ thật hay. Và cũng xin 
đa tạ chị về sự ủng hộ giúp Hội AH luôn vững 
mạnh. 
 

Ngoài ra BCH cũng xin đa tạ tất cả quý Thầy Cô, anh chị 
CHS hai trường đã thư về động viên, chúc lành cũng như 
đóng góp tài chánh giúp Hội AH có điều kiện sinh hoạt cho 
những Bản Tin, ĐS và gửi Học bổng cho học sinh nghèo 
và giỏi ở VN, quà Tết biếu các Thầy Cô, cựu nhân viên hai 
trường còn sống tại quê nhà. 
 Moät DVD Hoïp Maët ñang ñöôïc hoaøn thaønh, bao 
goàm hình aûnh caùc CHS tham döï vaø moät chöông 
trình vaên ngheä raát phong phuù. Soá löôïng phaùt haønh 
coù giôùi haïn Giaù uûng hoä: 10  myõ kim. Xin lieân laïc 
vôùi Chò Thuû Quyû ñeå order tröôùc. 
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