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CẢM NGHĨ VỀ  BUỔI HỘI NGỘ 
ĐỒNG HƯƠNG BIÊN HÒA TẠI 

NAM CALI  NGÀY 23-1-2011 
  
          Tôi rất vui mừng nhận được thiệp mời về Cali dự Hội Ngộ Đồng Hương 
Biên Hòa ngày 23-1-2011.  Về  đến Cali, tôi cảm thấy thời tiết ấm áp và tình cảm 
đồng hương xứ Bưởi dành cho nhau rất nồng nàn.  Lòng tôi tràn ngập niềm vui 
khi đứng trước tấm biển “HỘI ÁI  HỮU BIÊN HÒA  - CHÀO MỪNG QUÝ 
ĐỒNG HƯƠNG”  để có dịp nhận diện và chào kính quí bậc trưởng thượng cùng 
bạn bè thân thương, đồng thời, chứng kiến cảnh đồng hương Biên Hòa, trong y 
phục trang trọng, rủ nhau về dự hội … 
  

Chuyến về dự hội lần đầu tiên nầy, tôi rất cảm động khi đến “trình diện” 
và  vấn an quí bác Ma Phiếu, Lê Văn Nhơn, Dương Ngọc Sum … cùng tay bắt 
mặt mừng những người bạn thân thương xa cách lâu ngày như anh Dương Minh 
Chấn, Hội Trưởng,  anh Nguyễn Hữu Hạnh, anh Nguyễn Thiện Luyện, anh 
Nguyễn Văn Lợi, anh Đỗ Hữu Phương,  anh Lữ Công Tâm,  cháu Lưu Tuyết 
Hương (thứ nữ của anh Lưu Văn Cải, người bạn thân thuộc lớp tuổi đàn anh của 
tôi), anh Lại Văn Đừng (nhà may Tân Biên Hòa), anh Bùi Văn Huệ (Lam Thư), 
anh Châu, Cảnh Sát Biên Hòa, anh Lê Bằng Dực (phi công - BH) và một số bạn 
khác mà tôi vô tình vì năm tháng đã quên tên,  nhưng  quyết chắc là người xứ 
Bưởi … Trong khung cảnh nầy cho tôi cảm giác ... quả thật Cali đất ấm tình nồng, 
không như  Chicago xứ lạnh, gió cuồng và nhiều tuyết phủ vào mùa Đông, nơi tôi 
đang ở … 
  

Tôi từ xứ lạnh về thăm  
Cali đất ấm tình nồng nở hoa 
Hương thơm xứ Bưởi Biên Hòa 
Theo dòng bão loạn … bay ra dặm ngàn 
Thủ đô người Việt huy hoàng 
Bolsa  chợ Tết rộn ràng đón xuân 
Biên Hòa hội ngộ tưng bừng  
Đồng hương xứ Bưởi quây quần bên nhau 
Kết thân qua nghĩa đồng bào 
Tình quê đất khách  trước sau đẹp trời 
Hỡi người xứ Bưởi tôi ơi! 
Hãy cho nhau cả vạn lời thủy chung … 

Số Mười Hai - Feb 20, 2011

  CẢM TẠ  
Chúng tôi: Ban Tổ Chức 
ngày họp mặt  của Hội Ái 
Hữu Biên Hòa California , 
Ban Giám Sát , Ban Cố 
Vấn , Ban Điều Hành chân 
thành tri ân quý vị quan 
khách, quý vị mạnh 
thường quân,  quý đồng 
hương và thân hữu không 
ngại đường sá xa xôi và 
thời gian quý báu đã đến 
với nhau để gặp mặt, hàn 
huyên tâm sự trong ngày 
23 tháng 1 năm 2011. 

Trong ngày họp mặt có 
điều chi sơ sót kính xin 
quý vị rộng lòng thứ lỗi 
cho. 

Trọng kính.                                
TM Hội Ái Hữu Biên Hòa 
California 

                                                     
Hội Trưởng 

                                                     
Dương Minh Chấn    
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CHUYẾN BAY 
ĐỊNH MỆNH 

 
Trong buổi lễ xuất quân đánh sang Campuchia của LĐ3KB tháng 
1-1971, Trung Tướng Đỗ Cao Trí tuyên bố là Ông sẽ sống và 
chết với ba quân trên chiến trường. Ông đã giử đúng lời hứa. 
Ông đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Quân Đội và Tổ 
Quốc. 
  Sáng ngày 23-2-1971 như thường lệ, Ông lên trực thăng chỉ huy 
bay sang Campuchia. Trực thăng vừa cất cánh bay lên hướng 
Bắc được vài phút thì phát nổ. Tất cả đều tử vong. Trên chuyến 
bay gồm có: Trung Tướng Đỗ Cao Trí, Trung Tá Đặng Quốc Sĩ, 
THiếu Tá Nguyễn Minh Châu, Đại Úy Nguyễn AnhTuấn, nhà báo 
Mỹ gốc Pháp Francois Sully và Đại Úy Thành Pilot. 
   Ngày 23-2-2011 tới đây, đúng 40 năm ngày giổ của Đại Tướng 
Đỗ Cao Trí và những sĩ quan tháp tùng. Đồng hương Biên Hòa 
xin thắp nén hương kính dâng linh hồn những vị anh hùng đã hy 
sinh cho Tổ Quốc. 
   Trong những ngày gần đây, chúng tôi được dịp tiếp xúc với 
những cựu sĩ quan  trong Quân Đoàn 3 tại Biên Hòa trước đây; 
những vị trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ trong giây phút cuối cùng 
trước khi chiếc trực thăng cất cánh.Những vị sĩ quan nầy đã cho 
chúng tôi biết bốn trong sáu người trong chuyến bay đã được 
thay thế vào phút chót như: 

1- Đại Tá Nguyễn Hữu Phụng, Trưởng phòng 6 Quân Đoàn, 
khi Ông vừa đến phi cơ, Tướng Trí thấy Đại Tá Phụng bị 
cãm, Tướng trí sợ Ông lên phi cơ sẽ lây bịnh nên để Ông 
ở lại và Tướng Trí gọi Thiếu Tá Nguyễn Minh Châu, 
nguyên Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn truyền tin thay thế. 

2- Đại tá Ngô Gia Minh là Tham Mưu Phó  hành quân tiếp 
vận hàng ngày                                                              
tháp tùng với Tướng Trí trong các cuộc hành quân. Đại 
Tá Minh vừa đến phi cơ thì Tướng Trí chỉ thị cho Đại Tá 
Minh ở lại Bộ Tư Lệnh tiền phương Quân Đoàn gắn lon 
cho vài vị Thiếu tá. Người thay thế Đại Tá Minh là ký giả 
người Mỹ gốc Pháp Francois Sully. 
Trung tá Võ Văn Hiệu, phụ tá Phòng 3, là sĩ quan cũng 
luôn luôn tháp tùng cùng đi với Tướng Trí. Nhưng ngày 
hôm đó, Ba của Trung Tá Hiệu bị bịnh nên Ông được Đại 
Tá Minh cho nghỉ phép về thăm thân phụ. Trung Tá Đặng 
Quốc Sĩ đi thay thế. 

3- Trung Úy sĩ quan tùy viên (quên tên) luôn luôn tháp tùng 
với Trung Tướng Trí, nhưng ngày hôm đó Trung Úy nầy 
phải ở lại để lo giấy tờ các xe ẩn tế. Tướng Trí chỉ định 
Đại Úy Nguyễn Anh Tuấn thay thế, mặc dù ngày hôm đó 
là ngày nghỉ của Đại Úy Tuấn. 

   Chúng ta thường nói, mỗi người đều có phần số riêng và định 
mệnh của mỗi người trong chúng ta đã được Đấng Tối Cao an 
bài. Tướng Trí và các vị sĩ quan tháp tùng trong chuyến bay định 
mệnh đã hy sinh cho Tổ Quốc  vào ngày 23  lúc đó Tướng Đỗ 
Cao Trí vừa tròn 43 tuổi và ngồi trên chiếc trực thăng mang số 
đuôi là 023. 
 

• Người Biên Hòa
 

  
          Bước vào bên trong nhà hàng, tôi càng ngạc 
nhiên hơn, có đến trên ba trăm đồng hương Biên 
Hòa, đang hớn hở chuyện trò, tiếng cười rộn rã, 
vẫy tay chào từ xa hoặc đến bắt tay thân thiện, 
mừng nhau sau chuỗi ngày dài xa cách và trao 
nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trước thềm năm 
mới.   Tất cả đến với nhau vì tình tự Biên Hòa. Tôi 
chào anh chị Nguyễn Ngọc (song thân của cố thi sĩ 
Nguyễn Tất Nhiên) cùng các dì dượng và cậu của 
Nguyễn Tất Nhiên, tôi gặp được chị Chín Nga BH, 
lại có dịp bắt tay anh Tám chủ nhà may Mỹ Dung 
Biên Hòa  (thân phụ của nhà thơ Tưởng Dung) ... 
  

Ưu điểm buổi Hội Ngộ: Có thủ tục chào 
Quốc Kỳ, hát Quốc Ca VNCH và  phút Mặc Niệm, 
tưởng nhớ  những vị anh hùng quân dân cán chính 
đã hy sinh cho lý tưởng tự do dân tộc Việt Nam; có 
giới truyền thông tham dự; có văn nghệ cây nhà lá 
vườn góp vui, ca hát, ngâm thơ, diễn kịch Táo 
Quân, khiêu vũ và có tổ chức vinh danh cố văn sĩ 
Bình Nguyên Lộc; được sự ủng hộ nhiệt tình của 
nhiều mạnh thường, đồng hương và thân hữu Biên 
Hòa … 
          Buổi tiệc tan, tôi ra về với lòng trìu mến sâu 
xa quí chú bác và bạn bè cùng xứ sở … và thầm 
phục Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hòa Cali, 
đã khéo léo tổ chức buổi Hội Ngộ thành công 
trong tình đồng hương Biên Hòa mở rộng ... 
 

Nguyễn Kim Lộc 
Chicago, ngày bão tuyết 2-2-2011 

 

Mừng Xuân Tân Mão 
Mừng đón Xuân về chí nguyện xin,                             
Xin cho thế giới được thanh bình. 
Nhân dân an lạc niềm  hòa khí, 
Gian thế thuận hòa mối cộng sinh. 
Vui Tết không quên người khốn khổ, 
Hưởng Xuân vẫn nhớ kẻ điêu linh. 
Thiên đàng hạ thế do ta tạo, 
Ân phước  sẻ san thật chí tình. 
                             

• Nguyên Ngã 
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ĐỂ TƯỞNG NHỚ NHỮNG VÌ SAO SÁNG 
TRONG QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 

Thấm thoát thời gian đã vụt trôi qua:41 năm. Còn không hơn một tháng, những cựu chiến sĩ VNCH có tâm huyết chấp 
nhận hy sinh để bảo vệ  giống nòi, sẽ có dịp tưởng niệm đến ngày VỊ QUỐC VONG THÂN của 2 vị Tướng lãnh anh 
hùng đã tử nạn cùng tháng, nhưng cách nhau  một năm trên vùng biên giới một nước láng giềng. 

Ngày đó tôi còn là lính thuộc Quân Khu 4, cho nên tôi bị choáng váng gần như nín thở khi nghe được hung tin  này … Tôi 
bị “tức tưởi” cả tháng trời: Tại sao có chuyện xảy ra tai nạn của một chiếc trực thăng chỉ huy? Trong lúc Quân Lực VNCH 
đang trên đà chiến thắng và công cuộc Việt Nam hóa chiến tranh của đồng minh Mỹ sắp bắt đầu? (ngày 5 tháng 2 năm 
1970). Mặc dù ông được thăng cấp  tướng từ lâu nhưng tôi vẫn quen miệng gọi là Trung Tá Tỉnh Trưởng - người xếp nhà 
binh đầu tiên của tôi! Hình ảnh của Cố Trung Tướng Nguyễn Viết Thanh với vóc dáng uy nghi, trầm lặng của cấp chỉ huy 
một thời còn  mang “lon” Trung Tá, đối với tôi không bao giờ phai nhòa trong ký ức … Vì ngài là một chiến sĩ đã vượt 
lên trên mọi tinh thần bè phái, bon chen cầu danh lợi . Qua thời gian dài phục vụ trong quân đội, tôi đã tập được thành thói 
quen nói ngay, nói thẳng, nói thật. Lúc  nào cũng thật lòng: Thương nói thương, kính nói kính, ghét ai cũng thẳng thừng, 
nhất định không ưa, không thích, không chấp nhận ... Do đó tôi có  cái tật chỉ sẵn sàng mang hết tâm sức ra phục vụ dưới 
quyền những cấp chỉ huy nào mà tôi có thể tự hào ... Trong những giây phút thoải mái  xả hơi chuyện vãn  với chiến hữu, 
tôi thường ca tụng hai vị danh tướng mà tôi ngưỡng mộ trong Quân Lực VNCH là Tướng Nguyễn Viết Thanh và Tướng 
Đỗ Cao Trí. 

Nhưng than ôi! Chính định mệnh đã cướp mất đi đúng hai 
vị tướng lãnh mà tôi mong ước và tin tưởng sẽ có ngày 
làm rạng danh non sông, tổ quốc, mang lại danh dự và 
hòa bình, ấm no cho dân tộc. Riêng đối với Trung Tướng 
Nguyễn Viết Thanh tôi đã nhận thức được rõ ràng là ngay 
trong bán thế kỷ 20 này, tại miền Nam Việt Nam đã xuất 
hiện một  sự kiện lịch sử độc đáo - đúng như thuyết “tái 
hồi vĩnh cữu” (le retour eternal) của các nhà nghiên cứu 
nhân loại. Nguyễn Trãi luôn xác nhận “hào kiệt  đời nào 
cũng có”. Chính vị Trung Tá Tỉnh Trưởng Gò Công 
Nguyễn Viết Thanh là đấng hào kiệt đã đến với Gò Công, 
đúng 100 năm sau khi vị anh hùng dân tộc - Bình Tây Đại 
Tướng Trương Công Định tuẩn tiết tại Đám Lá Tối Trời, 
Xã Gia Thuận, bên bờ sông Vàm Cỏ. Bất kể ngày hay 
đêm, hình ảnh một chiếc xe jeep nhà binh, một tài xế, một 
cân vệ, một mang máy siêu tần số HT.1, một tân binh 
“Chuẩn Úy” miệt mãi rong duỗi trên những con đường 
làng đầy ấp những “mô” (do VC đắp) và ổ voi (do VC 
đào) mang lại sức sống vươn lên của lực lượngNghĩa 
Quân Gò Công ngày càng lớn mạnh … Phải có thêm 
nhiều trang giấy nữa mới có thể ghi hết thành tích cùng 
công trạng của lực lượng nòng cốt này trong công cuộc 
Bình Định và Phát triển Tỉnh Gò Công (nhất toàn quốc). 

Đến đây thay vì lời cuối, tôi chỉ xin có một ước mơ: Một 
ngày nào đó đồng hương Gò Công long trọng cử hành 
một ngày lễ hàng năm vào ngày 5 tháng 2 từ trong nước  
ra đến hải ngoại để tưởng nhớ  vị tướng lãnh tài ba - 
Tướng Nguyễn Viết Thanh - đã vị quốc vong thân. 

• Nghĩa Quân Đại Việt 
KBC 4100 Khóa 17 
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Hội Ái Hữu Biên Hòa California Vinh Danh 
Cố Văn Sĩ Bình Nguyên Lộc Cùng Tình Yêu Quê Hương 

 
Santa Ana- Sau khi tổ chức thành công ngày hội ngộ “35 năm nhìn lại”  vinh danh người anh hùng Đỗ Cao Trí, Hội Ái 
Hữu Biên Hòa California xuân năm  nay  vinh danh một trong những nhân tài xứ Bưởi - nhà văn Bình Nguyên Lộc, người 
đã đóng góp nhiều tác phẩm giá trị cho nền văn học nước nhà và giới thiệu những gương thành công của đồng hương Biên 
Hòa ở hải ngoại, để chúng ta cùng học hỏi và giúp cho các thế hệ tiếp nối được hiểu biết một cách sâu sắc hơn về quê 
hương xứ sở mình. (Trích “lời ngõ” Đặc san Hội Ái Hữu Biên Hòa Mừng Xuân Tân Mão 2011. 
 
Ông Hội Trưởng Dương Minh Chấn đã tặng hình lưu niệm do tự tay ông làm đến gia đình cố văn sĩ Bình Nguyên Lộc, với 
ông bà Hồ Trung (Cựu Hiệu Trưởng trường tiểu học Dưỡng Trí Viện Biên Hòa), Giáo Sư Hứa Thị Thơi ở Westminster, 
đã đại diện cho trưởng nam của cố văn sĩ Bình Nguyên Lộc, là cố Bác sĩ Tô Dương Hiệp (Bác Sĩ Giám Đốc Dưỡng Trí 
Viện Biên Hòa), và ông Tô Hòa Dương (hiện ở San Jose) … là những người con trong gia đình nhà văn Bình Nguyên 
Lộc, trong buổi Họp Mặt Tất Niên Ái Hữu Biên Hòa vào trưa ngày 23-1-2011 tại nhà hàng Emerald Bay. 
 
Trên Website www.binhnguyenloc.com: “Theo giấy khai sanh, Bình Nguyên Lộc tên thật là Tô Văn Tuấn, sanh ngày 7-3-
1915 tại làng Tân Uyên (từ năm 1920 trở đi thành quận lỵ Tân Uyên tổng Chánh Mỹ Trung, tỉnh Biên Hòa, thuộc đồng 
bằng sông Đồng Nai Nam Việt. Thật ra, Bình Nguyên Lộc sanh ra ít nhất là một năm trước ngày ghi trong giấy khai sanh, 
nghĩa là sanh vào năm 1914, còn ngày sanh không biết có đúng là ngày 7 tháng 3 hay không. Ông sanh ra và lớn lên trong 
một ngôi nhà chỉ cách bờ sông Đồng Nai hơn một trăm thước thôi. Chính con sông  Đồng Nai này đã giúp ông tài liệu để 
hoàn tất một số tác phẩm như truyện ngắn “Đồng Đội” (trong ký thác), hồi ký “Sông Vẫn Đợi Chờ” (viết và đăng báo ở 
California) v… v... “Với bút danh Bình Nguyên Lộc, có người cho rằng, nhà văn đã lấy tên của quê hương mình làm bút 
danh với lối giải thích: Bình Nguyên là đồng bằng, cái bằng phẳng phì nhiêu hiền hòa của quê hương. Lộc là Nai; tên của 
loài thú hiền lành đẹp đẻ. Nai hiền, đồng bằng chỉ muốn đươc sống êm đềm giữa cỏ biếc, hoa thơm nơi quê mẹ. Bình 
Nguyên Lộc có nghĩa là Đồng Nai”. ( trích “Tiểu sử nhà văn Bình Nguyên Lộc” - Đặc San Ái Hữu Biên Hòa). 
 
Hội Ái Hữu Biên Hòa cũng tặng hoa cho đồng hương cao niên. Hội đặc biệt tặng huy hiệu cài áo cờ Mỹ-Việt Nam Cộng 
Hòa (với nhà tài trợ Western Insurance Lưu Tuyết Hương cũng là Thủ Quỹ của Hội Ái Hữu Biên Hòa), đến tất cả quan 
khách tham dự tiệc tất niên. Ông Hội Trưởng Dương Minh Chấn dịp này đã tri ân và chúc tết đồng hương Biên Hòa: 
 
 “Tổng kết sau một năm làm việc với sự cộng tác của Ban Giám Sát, Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên 
Hòa, chúng tôi đã thực hiện được 11 số Bản Tin Xứ Bưởi, một Website www.aihuubienhoa.com (mà công lao lớn nhất 
là của Tổng Thư Ký Nguyễn Hữu Hạnh ...), một địa chỉ email  aihuubienhoa@gmail.com đã chuyển đến đồng hương 
Biên Hòa và thân hữu trên toàn thế giới, những tin tức sinh hoạt cập nhật và nhanh nhất. Và ngày hôm nay, chúng 
tôi đã thực hiện thêm cuốn  Đặc san Xuân Tân Mão. Những gì chúng tôi đã hứa trước quý vị cách đây một năm, như 
tổ chức họp mặt tất niên và phát hành cuốn Đặc San Xuân, chúng tôi đã thực hiện được. Phương hướng sắp tới 
chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một chương trình về xã hội, để giúp  đỡ  những thương phế binh Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa thuộc tỉnh Biên Hòa”. 
 
Trong số quan khách họp mặt Tất Niên Biên Hòa, có cô Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn của văn phòng Dân Biểu Liên Bang 
Loretta Sanchez, và cô cho biết cô cũng là người Biên Hòa. Phó Chủ Tịch Hội Ái Hữu Biên Hòa  Lữ Công Tâm là MC, 
giới thiệu quan khách tham dự tiệc Tất Niên Biên Hòa, gồm những đồng hương Biên Hòa từ phương xa về tham dự hay 
đóng góp công sức cho cuốn Đặc San Xuân. Hội cũng kính mong quý đồng hương và thân hữu đến ủng hộ cho các cơ sở 
thương mại của người Biên Hòa đang yểm trợ cho Hội, như văn phòng Bác Sĩ Nguyễn Quang Hiện, Bác Sĩ Dương Khỗng 
Tước, Ana Pharmacy của chủ nhân Khỗng Liên, New York Life Insurance với sự điều hành của Nga Nguyễn, và các cơ 
sở khác quảng cáo trong cuốn Đặc San Biên Hòa Xuân Tân Mão. Đặc biệt là Western Insurance của Lưu Tuyết Hương 
(thủ quỹ), là nhà tài trợ lớn cho Hội trong năm qua ... 
 
Tiệc Tất Niên có xổ số trúng thưởng do các nhà bảo trợ của Hội. Ngoài ra còn có  Hội Đồng Hương Tân Lân Biên Hòa 
San Jose cùng bảo trợ. Một chương trình văn nghệ thật đặc sắc với ban nhạc Đại Thành cùng các ca sĩ thuộc Hội Ái Hữu 
Biên Hòa “Hát Nữa Đi Hương …” với các nhạc phẩm về tình yêu quê hương … 

Quốc Hương/ Viễn Đông 
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Hộp Thư Tòa Soạn … 
 
Thân mến gởi các em ...Tôi vừa nhận được Đặc San Hội Ái Hữu Biên Hòa Tân Mão 2011 .Với cách trình bày rất thẩm 
mỹ. Đặc san đã chuyên chở một nội dung vô cùng phong phú, từ tham luận, kỷ niệm, hồi ký rất đáng  khen. Xin các em  
nhận nơi đây lời cám ơn tán thưởng, của một người may mắn được dạy tại Trung học Ngô Quyền vào  cuối thập niên 50, 
vừa làm rể tại  đất Cù Lao Phố, Chiều chiều chăm sóc tưới mát các loại cây ăn trái như thanh trà , bưởi ổi, đường da láng 
... Giờ đây ở tuổi đời thất thập cổ lai hi, khi  đọc lại mấy dòng kỷ niệm xưa, về các bạn đồng nghiệp cũ và các môn đệ 
xưa, nay đã khuất bóng gần hết, theo luật VÔ THƯỜNG của trời đất, mà lòng bồi hồi xúc động vô biên. Còn đâu những 
kỷ niệm thân yêu về đất nước về tình người rồi đây sẽ mãi mãi trôi vào dĩ vãng  ngàn năm mây bay. 
Thân ái chào các em. 
Thầy Phan Thông Hảo 
…………………… 
 
Thân kính đến anh Chấn … Mỹ đã nhận được Đặc-San 2011 của quí Hội B.H Cali năm nay rất đẹp về hình-thức và vô 
cùng phong-phú về nội-dung. Không còn gì quí bằng, nơi đây không có không-khí Xuân quê-nhà, mà ngay cả không 
bóng-dáng đồng-hương, bên ngoài trời lạnh cắt da, trân quí ôm tập Đặc-san, ngấu-nghiến đọc từng bài, từng ý, mới nghe 
thật ấm lòng, tìm lại được đôi ba giờ để sống lại thời xa-xưa, ăn tết quê nhà. Cám ơn Người P.V, đã cho tôi gặp lại 2 
người thân yêu: Chú Hồng-Ngọc-Đức, và người cháu chồng Trang-tấn-Hưng, nhìn hình và nghe lời phát  biểu như đang 
được gặp lại, đối diện nhau trong phút giây gặp gỡ vậy. Cho gởi lời cám ơn đến tất cả các vị trong Hội BH Cali, thành thật 
chúc mừng và khen ngợi. Trong không khí hãy còn là Mùa Xuân Cổ-Truyền, xin chúc  tất cả quí Anh-Chị trong Hội B.H 
Cali được Tam-Thái Khang-Kiện, Tinh-Thần Dũng-Mãnh-Thông-Đạt Ý-Nguyện. 
Lôi Phát & Châu Kim Mỹ ( ITALY). 
……………………. 
 
Kính gởi Quí Anh, Chị BCH Hội Ái Hữu ĐH/BH. Kính Anh Hội Trưởng Dương Minh Chấn, hôm nay (02.02) đúng 
Mùng Một Tết Âm Lịch, xin kính chúc Quí Anh Chị trong BCH/AHĐH/BHvà Anh HT Dương Minh Chấn được:  

AN KHANG - HẠNH PHÚC - VẠN SỰ NHƯ Ý 
Có lẽ năm nay tôi "hên" nên ngay ngày Mùng Một thì nhận được Đặc San Xuân Tân Mão do Quí Anh Chị gởi tặng. Vì 
năm nay là Năm Con Mèo, nên chẳng lẽ tôi lại khen mèo nhà dài đuôi tức là khen đồng hương của mình thực hiện Đặc 
San quá hay, quá công phu và rất nhiều bài vở giá trị, để đọc thưởng lãm và cũng để học hỏi; Nên tôi chỉ xin có lời CÁM 
ƠN thật nồng nhiệt đến Quí Anh Chị và Anh HT đã cho tôi món quà Tết thật đặc sắc.Tôi lại có điều vui hơn, là được cho 
phép đăng một bài thơ dài (Lời TrầnTình Cho Em) trong Đặc San và vui nhứt là được anh Thế Nhân viết bài giới thiệu 
"Dương Quân, Nhà Thơ Xứ Bưởi" thật là quá "đã" dù cho là tôi đã nói trước là tôi không dám nhận khi ai gọi mình là Nhà 
Thơ nhưng nói "Nhà Thơ Xứ Bưởi" thì có cái gì đó làm cho mình thích thích ... Và Anh Thế Nhân đã chịu khó đọc kỹ và 
phân tích "đúng tim đen" của tác giả đã gởi gấm qua từng trang thơ, nên không có gì hả hê cho bằng.  Nói cám ơn Anh 
Thế Nhân bao nhiêu cũng không đủ. Nên xin làm một đồng hương thân thiết với anh. Xin có bao nhiêu lời thành thật nhứt 
gởi đến Quí Anh, Chị nhân ngày đầu năm nay. Kính. 
Dương Quân 
……………………… 
 
Kính quý Anh Chị, Đặc San BH Xuân Mới đã tới nhà tôi chiều nay, Thứ hai 31/1/2011. Tôi chỉ kịp nhìn qua trang bìa và 
sơ sơ trang trong, chưa đọc mục luc và các bài. Cảm tưởng đầu tiên là ĐS đẹp về hình thức, màu sắc rực rỡ và hoài hòa.  
Xin Cảm ơn Ban Chủ Biên và Nhóm Biên Tập BH đã có công thực hiện quyển sách kỷ niệm quý giá khiến mọi đồng 
hương đều muốn gần gũi và bắt tay nhau làm nên một Hội ĐH Biên Hòa mỗi ngày thêm khởi sắc trên mọi phương 
diện. Xin gởi lời chúc Tết Quý Anh Chị và qua Hội Đồng Hương chúng ta, xin gởi đến quý Thân Hữu Lời chúc AN 
VUI và Hạnh Phúc trong năm mới Tân Mão 2011. Luôn Quý Mến. 
TRẦN NGỌC DANH(Sacramento. CA) 
………………………… 
 
Thưa Các Anh Chị. Ngồi trên máy bay, em đã đọc từ đầu đến cuối ĐS BH 201. Bài vở năm nay rất hay. Em đặc biệt thích 
bài văn của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương. 90% bài viết năm nay đều hay và rất lôi cuốn người đọc. Cả "Tháng giêng" 
và "Duyên Tam Hạp" của chị Dung đều đặc sắc. Anh Danh ơi, một ngày nào đó, em sẽ nấu món "xà bần" mời anh Danh 
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đến thưởng thức, nhưng chắc là không khi nào bằng thức ăn Mẹ anh Danh nấu.Vì trong thức ăn của Mẹ mình nấu, có lồng 
tình mẫu tử và cả  mùi của Mẹ  đúng không thưa anh Danh? Một lần nữa xin gởi lời khen đến BBT ĐS Biên Hòa, đặc biệt 
là công sức của chị Dung và anh Hạnh. Càng viết càng dẻo càng dai phải không chị Dung?  
Nguyễn Trần Diệu Hương (Santa clara. CA). 
…………………………… 
 
Chúc Mừng Năm Mới Đến Với: 

• Niên-Trưởng Chủ Nhiệm, Ban Chấp Hành HAHBH 
• Ban Giám-Sát 
• Ban Cố-Vấn 
• Ban biên-Tập 
• Cùng Đồng-Hương 

Một Năm Dồi Dào Sức Khỏe Và Thịnh Vượng. 
Đã nhận Đặc-San (hôm nay 30Tết), hình thức và nội dung tuyệt vời, hình ảnh xuất sắc, Mới có một năm hoạt động, mọi 
thứ đều tốt đẹp, tiếp tục tiến bước. Chưa đọc kỹ nội dung. Cám ơn ban biên tập đã đăng bài viết của nkq. Ghi nhớ kỳ phát 
hành năm tới, Ban Chấp Hành gởi cho nkquan nhớ ký tên vào để lưu niệm thành thật cám ơn lám. Tôi ở đây một mình, tết 
này có được Đặc San làm bạn cũng an ủi. Nâng ly ba xi đế 100% chúc sức khỏe. 
Nguyễn Kim Quan 
……………………… 
 
Nguyễn Thái Bữu từ TX Email cho Hội Ái Hữu Biên Hòa California vỏn vẹn chỉ 2 dòng: Cám ơn bạn bè hết lòng với 
nhau nên có niềm vui trọn vẹn. Chuyến đi CALI đầy ắp tình bằng hữu tốt đẹp mình luôn trân trọng giữ gìn. 
Nguyễn Thái Bữu 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN ƯU 
Nhận được tin buồn; 

Bà TRẦN VĂN ANH 
Nhũ danh Phan Thị Lương 

Pháp danh Diệu Thọ 
 

Từ trần ngày 23/12/2010 
(Nhằm mùng 18 tháng 11 năm Canh Dần) 

Tại Nam California 
 

Hưởng thọ 81 tuổi. 
 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California, đồng hương và 
thân hữu thành kính phân ưu cùng ông Trần Văn 
Anh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Diệu 
Thọ nhũ danh Phan Thị Lương sớm an nhàn 
nơi cõi Phật. 
 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California 

PHÂN ƯU 
Nhận được tin buồn, thân mẫu ĐH Phan Minh 
Nhựt và là gia mẫu ĐH Nguyễn Thị Thu; 

Cụ Bà LÊ THỊ PHẤN 
Từ trần ngày 22/12/2010 

(Nhằm ngày 17 tháng 11 năm Canh Dần) 
Tại Việt Nam 

 
Hưởng thọ 100 tuổi. 

 
Hội Ái Hữu Biên Hòa California, đồng hương và 
thân hữu thành kính phân ưu cùng ĐH Phan 
Minh Nhựt và tang quyến. Nguyện cầu hương 
linh Cụ Bà Lê Thị Phấn sớm an vui nơi miền Cực 
Lạc. 

 
 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California 
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Họp Mặt Tất Niên Biên Hòa California 
 

ể tạo thêm sự nồng ấm tình đồng hương, nhất là quý đồng hương và thân hữu từ phương xa về tham dự, Ban Chấp 
Hành Hội Ái Hữu Biên Hòa California đã tổ chức một tiệc tiền hội ngộ tại nhà cô Thủ Quỷ của Hội (Lưu Tuyết 
Hương và Phạm Hiếu). Trời mau tối hơn thường khi, lại thêm cái se lạnh của mùa Đông còn sót lại, nhưng cái 

lạnh và bóng đêm không ngăn cản tấm lòng của người Biên Hòa  biết tìm đến nhau. Các thành viên trong Ban Chấp Hành 
và các khuôn mặt quen thuộc đều đến đông đủ. Anh chị Nguyễn Kim Lộc và Trần thị Nghĩa đến từ Chicago rất vui mừng 
khi gặp lại những người bạn, bạn tù có, cùng màu áo có, cũng như những đứa em ngày xưa ở chợ Biên Hòa của một thời 
“giậu đổ bìm leo”. Đêm nay có bia và rượu cùng bằng hữu, đồng hương; nhưng trong ánh mắt của anh cũng còn một chút 
để nhớ về một thời đối ẩm vài chai rượu đế và những lời thơ xướng họa cho nhau nghe. Anh Nguyễn Thái Bửu từ 
Houston Texas đã đến cùng với những người bạn ân tình ân nghĩa với anh, là người luôn gắn bó với Hội Ái Hữu Biên Hòa 
California từ những ngày đầu, với những đóng góp sửa sai chân tình giúp sự phát triển cho Hội. Dịp qua California lần 
nầy anh đã đến thăm người bạn cũ, anh Tô Hòa Dương tại San Jose trong thời kỳ bạo bệnh, xuống Nam Cali cùng họp tất 
niên Biên Hòa, anh cũng đã gặp lại những người bạn xưa cũ, và những người bạn, người em chỉ biết qua email. Những 
ánh mắt nụ cười thân quen gần gủi, hòa với lòng hiếu khách của 2 người bạn trẻ Phạm Hiếu và Lưu Tuyết Hương đã 
mang đến sự ấm lòng  mọi người đến tham dự, cùng hẹn lại cho ngày hôm sau, một ngày tất cả người Biên Hòa đang chờ 
đợi. 
Một sáng cuối tuần tuyệt đẹp tại Nam California, anh Dương Minh Chấn và anh Nguyễn Hữu Hạnh cùng có mặt thật sớm, 
đúng mười giờ sáng Chúa Nhựt 23 tháng 1 năm 2011, đồng hương đã đến cửa nhà hàng Emerald Bay để tham dự Tất 
Niên Biên Hòa, đặc biệt là đồng hương từ phương xa. Dù hôm nay có rất nhiều hội đoàn cùng tổ chức tất niên trùng ngày 
giờ, nhưng Hội Ái Hữu Biên Hòa cũng được các cơ quan báo chí tham dự đông đủ như đài SBTN, SET, VBS, VNBC, 
VAN.TV, FREEVN nhật báo Viễn Đông và Việt Weekly. Đông đảo đồng hương đã đến với những nụ cười tươi như đón 
mừng ngày hội lớn. Đúng 11 giờ 30 đồng hương và thân hữu được Ban Tổ chức mời cùng chụp chung tấm hình kỷ niệm. 
Bao năm rồi anh Hội Trưởng Dương Minh Chân vẫn mong có một tấm hình đông đảo đồng hương được ghi lại để đời, dù 
biết rằng thực hiện cũng khó khăn nhưng với sự hưởng ứng của đồng hương và thân hữu, đã đạt được ý nguyện với  hình 
ảnh vô cùng cảm động, xúc động vì những đồng hương cao tuổi khi di chuyển phải nhờ đến gậy hoặc xe lăn vẫn cố gắng 
ra ngoài để được chụp chung tấm hình Biên Hòa kỷ niệm. Sau lời chào mừng quan khách của anh Nguyễn Hữu Hạnh, anh 
Lữ Công Tâm  phụ trách nghi thức chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam và phút mặc niệm cho bao người đã nằm xuống cho miền 
Nam tự do. Với những giây phút trang nghiêm và cảm động cùng một lòng sắc son với ngọn cờ vàng của hơn 300 đồng 
hưong Biên Hòa và thân hữu, Anh Nguyễn Hữu Hạnh đã giới thiệu những đồng hương từ phương xa về tham dự, bà Đỗ 
Thị Tuyết Sương từ Paris, anh chị Nguyễn Kim Lộc, Trần Thị Nghĩa từ Chicago, anh Nguyễn Thái Bửu từ Texas, anh 
Phan Minh Nhật, Anh Trần Văn Vinh và chị Mai Thị Nhàn từ San Jose, ông Lại văn Đừng Hội Trưởng Hội Biên Hòa 
vùng San Diego cùng phái đoàn đồng hương đông đảo nhất. Đặc biệt có sự tham dự lần đầu tiên của một người trẻ Biên 
Hòa, cô Ngọc Hiếu phụ tá cho bà Dân Biểu Liên Bang Lorreta Sanchez. Kế đến anh Nguyễn Hàn Lâm người thực hiện 
Bản Tin Xứ Bưởi đã trân trọng giới thiệu đến đồng hương thành phần Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn và Ban Giám Sát của 
Hội Ái Hữu Biên Hòa California trước những tràng pháo tay chào đón của đồng hương và thân hữu. Tiếp tục truyền thống 
cũ, ban chấp hành cũng đã kính tặng hoa đến quý đồng hương cao niên cũng như quý đồng hương đã gắn bó với Hội Ái 
Hữu Biên Hòa California như Bác Sáu Lê văn Nhơn, Bác Ma Phiếu, Thầy Phan Thanh Hoài, Bà Lê Văn Nghiêm, cô 
Hoàng Minh Nguyệt, Bà Nguyễn Văn Thành ( phu nhân của cố Đại Tá Nguyễn Văn Thành), Bà Nguyễn Xuân Thịnh (phu 
nhân của cố Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Thịnh), Bà  Phạm Nam Sách (phu nhân của cố TNS Phạm Nam Sách). Đặc biệt 
bó hoa dành cho nhạc mẫu của đồng hương Bác Sĩ Nguyễn Quý Đoàn, đặc biệt là vì bà là dân Đà Lạt, nhưng lại vui mừng 
khi đến tham dự sinh hoạt và là lần đầu tiên bà đến với Biên Hòa. Kế đến những cuốn Đặc San Biên Hòa tuyệt đẹp đã 
được trao tận tay từng đổng hương, và món quà lưu niệm là huy hiệu 2 lá cờ Việt Mỹ được công ty bảo hiểm Western 
Insurance tài trợ kính tặng  tất cả đồng hương và thân hữu đến tham dự. Cô Võ Thị Ngọc Dung, Trưởng Ban Biên Tập 
Đặc San Biên Hòa Tân Mão đã giới thiệu Đặc San Biên Hòa đến đồng hương như một thành quả của hằng trăm con tim 
và khối óc của người Biên Hòa và thân hữu, cô cũng không quên cám ơn sự đóng góp của các văn thi hữu, cũng như hai 
người bạn trẻ Châu Chương Thành Virginia và Huỳnh Tấn Phước Canada đã góp công sức cho cuốn đặc san thêm phần 
giá trị về hình thức cũng như nội dung. Sau cùng bằng lời chân thật nhất cô đã kêu gọi mọi đồng hương và thân hữu gần 
xa nhiệt tình đóng góp ủng hộ để Hội Ái Hữu Biên Hòa California có điều kiện trong năm tới sẽ thực hiện một đặc san 
đẹp và giá trị hơn. Phần văn nghệ được mở đầu bằng màn hợp ca “Xuân Đã Về” do ban “Cầu Gành” của Biên Hòa 
California trình bày, kế đến là phần sôi động của giới trẻ Biên Hòa, Thanh Lam với “Hoa Tím Ngày Xưa” phụ họa là màn 
dancing với những bước nhảy điêu luyện và lôi cuốn khách tham dự, Quốc Khiêm đưa đồng hương về khung trời nhạc 

Đ
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PHÂN ƯU 
Nhận được tin buồn, thân mẫu quý ĐH Nguyễn 
Thị Dung, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Tấn Tâm, 
Nguyễn Thu Cúc, và là gia mẫu ĐH Trần Mỹ 
Phụng; 

Cụ Bà TRẦN THỊ BỐN 
Đã vĩnh viễn ra đi ngày 14/01/2011 

(Nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Canh Dần) 
Tại Illinois, Hoa Kỳ. 

 
Hưởng thọ 82 tuổi. 

 
Hội Ái Hữu Biên Hòa California, đồng hương và 
thân hữu thành kính phân ưu cùng quý ĐH 
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn 
Tấn Tâm, Nguyễn Thu Cúc và tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Trần Thị Bốn 
sớm an vui trên cõi Niết Bàn. 

 
Hội Ái Hữu Biên Hòa California 

tuyển 4 phương, chị Hoàng Sĩ Cư vẫn còn ngọt ngào với bản nhạc Xuân thuở nào “Mộng Chiều Xuân”. Chị Julie Hạnh 
với “Hương Ca Vô Tận” đã tạo được sự chú ý và tán thưởng. Cô Hoàng Minh Nguyệt với bài thơ “Lạnh Lùng Xuân Xứ 
Lạ” của anh Trần Kiêu Bạc. Cô Hoàng Minh Nguyệt đã mở màn cho phần xổ số gồm hai giải an ủi và giải ba là máy 
Robot hút bụi do Hội Đồng Hương Đình Tân Lân tặng, người trúng giải là anh Nguyễn Thái Bửu từ Texas. Những màn 
văn nghệ được xen kẻ phần xổ số, kế đến là phần phát biểu của anh hội trưởng Dương Minh Chấn, anh đã ngõ lời cám ơn 
quý đồng hương và thân hữu đã đến trong ngày Họp Mặt Tất Niên, cám ơn quý đồng hương và thân hữu đã đóng góp tinh 
thần lẫn vật chất để Hội có điều kiện thực hiện 11 bản tin xứ Bưởi, 1 trang web với hệ thống email phổ biến rộng rải nhất 
và một đặc san Tân Mão được khen tặng nhiều nhất. Anh Chấn cũng không quên cám ơn các thành viên trong Ban Chấp 
Hành, Ban Biên Tập Đặc San cũng như Bản Tin Xứ Bưởi. Từ những thành quả đạt được trong năm, anh Dương Minh 
Chấn đã mạnh dạn vạch ra phương hướng trong những năm tới về những hoạt động xã hội, đặc biệt góp bàn tay giúp đỡ 
thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong phạm vi tỉnh Biên Hòa và kêu gọi quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu, 
trong điều kiện của mọi người tiếp tay để Hội Ái Hữu Biên Hòa California hoàn thành công việc có ý nghĩa nầy. Cô Lưu 
Tuyết Hương đã lên báo cáo tài chính công khai của Hội trước đồng hương và thân hữu, Lưu Tuyết Hương vui mừng 
thông báo nhờ sự thương mến và tin tưởng của đồng hương Biên Hòa thân hữu khắp nơi, số tiền trong năm đóng góp với 
kết quả khả quan. Đặc biệt trong ngày Họp Mặt Tất Niên, những thùng tiền ủng hộ Đặc San Biên Hòa California đã được 
đông đảo đồng hương và thân hữu hết lòng ủng hộ. Chương trình văn nghệ được tiếp diễn những phần trình diễn sôi động 
và xuất sắc, “Quên Đi” với chị Mi A Mỹ, lớp Xuân Tình tự biên tự diễn nói về đất nước, tài danh Biên Hòa và sự phát 
triển của Hội Ái Hữu Biên Hòa California với Nguyễn Hàn Lâm đã được đồng hương tán thưởng, Ngọc Dung với “Khúc 
Hát Thanh Xuân” dắt dìu những bước nhảy nhẹ nhàng và tươi trẻ, Thầy Minh Long Thành với “Đồn Vắng Chiều Xuân” 
riêng tặng những người từng là lính và vợ lính, Trần Cẩm Hương ru hồn người với bài thơ “Tình Tự Dưới Hoa”, Kim 
Phượng với “ Anh Cho Em Mùa Xuân” và Dạ Thảo với “Thuyền Trăng”. Kim Phượng và Dạ Thảo là 2 thân hữu lần đầu 
đến với hội Biên Hòa với tình cảm đáng quý mến. Phần xổ số càng sôi động hơn, giải nhì 1 máy chụp ảnh được Bác sĩ 
Nguyễn Quang Hiện tài trợ  và người may mắn là Chị Hạnh (Trần Bùi). Giải nhất 1 Laptop được cô Nguyễn Ngọc Nga 
của New York Life tài trợ, ngưởi trúng là một đồng hương Biên Hòa. Chị Mỹ Anh tiếp tục chương trình văn nghệ với 
“Cánh Thiệp Đầu Xuân”. Chương trình văn nghệ càng đến giờ chấm dứt càng hay. Một số quý đồng hương cao niên cũng 
như ở xa phải đi về trước, nhưng phái đoàn San Diego cũng như quý cô Đặng Thị Trí và Bùi Thị Ngọc Lan và đông đảo 
đồng hương vẫn còn ở lại để được xem màn trình diễn “Táo Quân” đã mang đến bao niềm vui và những nụ cười có ý 

nghĩa trong mùa Xuân về, được Nguyễn Hữu Hạnh và Lưu 
Tuyết Hương thủ diễn; lại thêm phần trích đoạn vọng cổ 
“Xuân Nầy Con Không Về” cũng mang sự luyến nhớ cho 
bao người Biên Hòa xa xứ. Chương trình không dừng lại ở 
đây, lô xổ số đặc biệt đang chờ đợi một sự may mắn cho 
mọi người, bất ngờ những con số cuối cùng được diển tả 
bằng trò chơi “Lô Tô” một trong những sinh hoạt vui tươi 
trong những hội chợ Xuân miền Nam xa xưa ... 
“Trăm năm trăm tuổi, may rủi một chồng, dù ai thêu 
phụng vẽ rồng mặc ai …con số 2, con số 2 rồi cờ ra con 
mấy con gì nó ra. Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về Gia 
Định Đồng Nai thì về, đường về xứ bạn không xa, qua 
vùng Đất Đỏ rồi qua Biên Hòa …  con số 3”… 
Người trúng giải đặc biệt 1 TV Plasma Samsung 32’ là chị 
Nguyễn Thị Hồng phu nhân của anh Nguyễn Văn Hòa, 
anh chị đã hoan hĩ đóng góp lại cho hội $100.00. 
Vì năm mèo sắp đến không dám bàn chuyện mèo khen 
mèo dài đuôi, nhưng phải nói là chương trình tổ chức tất 
niên được đồng hương khen thưởng, hay toàn diện, đến 
nỗi qua hệ thống truyền hình SET 57.4 cũng như đài 
SBTN của Direct TV đã phát đi phát lại trong những ngày 
Tết với những lời minh họa sống động của phóng viên 
Phan Đại Nam, và được sự khen ngợi của người Việt khắp 
nơi.  Đây là một sự hãnh diện của người Biên Hòa.  
Mọi người lưu luyến chia tay cùng nhau hẹn lại sang năm, 
buổi họp mặt tất niên vui tươi và ấm áp tình đồng hương 
từ người bạn trẻ lần đầu tiên đến với đồng hương Biên 
Hòa cô Ngọc Hiếu tức Lilly Nguyễn phụ tá cho bà Dân 
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PHÂN ƯU 
Nhận được tin buồn; 

Ông NGÔ VĂN DÂN 
Tự Năm Dần 

Pháp danh Tuệ Quang 
 

Tạ thế ngày 18/01/2011 
(Nhằm ngày 15 tháng 12 năm Canh Dần) 

Tại San Jose, Hoa Kỳ. 
 

Hưởng thọ 84 tuổi. 
 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California, đồng hương và 
thân hữu thành kính phân ưu đến bà quả phụ 
Ngô Văn Dân và tang quyến. Nguyện cầu hương 
linh Tuệ Quang Ngô Văn Dân sớm an nhàn nơi 
cõi Phật. 

 
Hội Ái Hữu Biên Hòa California 

Biểu Lorreta Sanchez, Ngọc Hiếu đến đây không phải đại diện cho  bà Dân Biểu, cô đến đây như một người con của đất 
Biên Hòa trong niềm vui gặp lại những người chú, người bác từng là bạn học, bạn tù của ba cô hiện đang sống ở tiểu bang 
miền Đông. Ngay cả bậc trưởng thượng cao tuổi, Trường Sơn Đông (bác Ma Phiếu) vui mừng gặp lại Trường Sơn Tây 
(bác Lê Văn Nhơn) với những niềm riêng cùng chia sẻ, riêng bác Lê Văn Nhơn với nỗi đau tinh thần lẫn thể chất tưởng 
rằng không đến tham dự được, nhưng người con thứ đã cố gắng đưa bác Nhơn đến để có được niềm vui trong ngấn lệ, vì 
năm nào người con cả của bác Nhơn, anh Lê Văn Nghĩa luôn đưa bác đến họp mặt Tất Niên Biên Hòa. Hôm nay bác đến 
đây chỉ còn được nhìn hình ảnh của anh Nghĩa đang  dìu dắt bác được chiếu slide show trên màn ảnh TV của nhà hàng, 
anh Lê Văn Nghĩa đã bỏ bác, đã từ bỏ chúng ta, anh không còn nữa … 

• Nguyễn Hữu Hạnh  

Ghi Nhanh: Đồng Hương Biên Hòa Nam Cali ăn Tết 
Cũng giống như năm vừa qua, sau khi tổ chức họp 
mặt Tất Niên hằng năm, Ban Chấp Hành Hội Ái 
Hữu Biên Hòa California cùng quý đồng hương và 
thân hữu đã đến ăn Tết tại văn phòng Bảo Hiểm 
Western Insurance của Lưu Tuyết Hương và Phạm 
Hiếu cũng là trụ sở của Hội Ái Hữu Biên Hòa 
California vào ngày Mồng 4 Tết Tân Mão. Đông 
đảo đồng hương và thân hữu đã đến dự, từng lượt 
đến, lượt về kéo dài tư 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 
Ngoài thức ăn thuần túy ngày Tết với bánh tét, 
bánh chưng, giò chả nem chua, heo quay bánh hỏi. 
Hai bạn trẻ Lưu Tuyết Hương và Phạm Hiếu đã 

tăng cường thêm đầu bếp trẻ đại tài Nguyễn Thiện của 
nhà hàng lừng danh Lemon Grass (San Jose) với những 
món chay mặn độc đáo. Một số đồng huơng và trẻ em rực 
rỡ trong những bộ quốc phục cổ truyền. Đội lân của chùa 
Bát Nhả múa liên hồi hòa với tiếng pháo đì đùng bất tận 
tạo rõ nét không khí ngày Tết không những cho quý đồng 
hương và thân hữu đến tham dự, ngay cả đến những 
giòng xe qua lại trên đường phố Bolsa, con đường tiêu 
biểu chạy qua khu phố tỵ nạn của người Việt mệnh danh 
Little Saigon. Không phải là vì người sinh trưởng tại 
Biên Hòa, trước 1975 có hai kho đạn Long Bình và 
Thành Tuy Hạ, nhưng phải nhận xét chính xác rằng: 
Đồng hương Biên Hòa Nam California ăn Tết lớn nhất, 
đồng đảo đồng hương tham dự nhất, múa lân và đốt pháo 
nhiều nhất, thức ăn và thức uống ngon nhất và cũng 
không quên tình người Biên Hòa nồng ấm nhất. Ban 
Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hòa California hiện diện 
đầy đủ, cùng tay bắt mặt mừng quý đồng hương và thân 
hữu với những lời chúc tốt đẹp đầu năm. Ngoài quý đồng 
hương đến từ những vùng lân cận Little Saigon, còn có 
sự tham dự của quý đồng hương xa như San Diego, San 
Gabriel, Laverne, Bakersfield, Los Angeles. Đặc biệt, 
còn có sự tham dự của chị Tống Thiên Nga và Tống 
Thiên Mai từ South Carona và Úc Châu. Anh Dương 
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Hội Ái Hữu Biên Hòa (*) 
(Xuân Tình, lớp dựng - lớp chót) 

 
Trước hết tôi xin lướt qua về Hội Ái Hữu 
Của những đồng hương xứ Bưởi Biên Hòa 
Cư  ngụ hai miền Nam Bắc Cali 
Họp mặt hôm nay nơi xứ lạ quê người. 
Thảy cùng hướng lòng về quê hương dân tộc 
Vọng tưởng tiền nhân mỗi dịp xuân về 
Nhớ nơi đã sản sinh những bậc kỳ tài 
Xưa gọi là Biên Hòa nay thuộc tỉnh Đồng Nai 
Cuộc đất tứ linh có đủ Long Lân Qui Phụng 
Chẳng hạn chữ Qui ý nói Cù Lao Rùa 
Còn chữ Lân là nhắc nhở đến ngôi đình 
Đình Tân Lân ở quận Châu Thành thờ Đức Thượng Công 
Nói về chữ Phụng là nói tới loài quý điểu 
Dáng như con con công, ngũ sắc lại đuôi dài 
Thế đất này nằm ở xã Chánh Hưng 
Với cái mỹ danh được truyền tụng là Phượng Trì. 
Nói tới địa linh thường thì nảy sinh nhân kiệt 
Mà trong tứ linh chữ Long lại đứng đầu 
Thế sự đổi thay như nước chảy qua cầu 
Sông Đồng Nai thuở đầu chính là Phước Long Giang. 
Nói đến Đồng Nai nhớ ngay đến Bình Nguyên Lộc 
Một người vang danh trong làng văn học 
Về võ thì nức tiếng trong hàng tướng lãnh 
Anh hùng  Đỗ Cao Trí đã được tổ quốc ghi ơn. 
Riêng lãnh vực thơ, cũng có một nhân tài 
Chẳng ai xa lạ chính là Nguyễn Tất Nhiên 
Về chính trị thì Gs. Nguyễn N. Huy là minh chứng rõ ràng 
Thước ngọc khuôn vàng trong hàng ngũ quốc gia. 
 
…….Và tiếp theo đây 
Xin có đôi nét về Ban Chấp Hành 
Phục vụ đồng hương với tất cả tấm chân tình 
Cương quyết dấn thân dẫu không có nhiều kinh nghiệm 
Sức mọn tài hèn nên chỉ biết hy sinh 
Rất mong sự tiếp tay của các bậc trưởng thượng 
Để hội chúng ta ngày càng thêm vững mạnh 
Nêu cao tinh thần tương ái tương thân 
Bản Tin Xứ Bưởi lưu hành trong nội bộ 
Vốn là sợi dây để thông tin liên lạc 
Riêng tờ báo Xuân với nhiều bài đặc sắc 
Mỗi năm một lần biếu tặng quý đồng hương 
Buổi tiệc hôm nay ghi dấu một chặng đường 
Nỗ lực phi thường của ông Hội Trưởng họ Dương 
Một năm trôi qua với những thành quả khiêm nhường 
Còn nửa đoạn đường xin ông tiếp tục tới luôn … 

 
Nguyễn Hàn Lâm

(*) Thể theo sự yêu cầu của một số quý đồng hương 
yêu thích bộ môn cổ nhạc, chúng tôi xin chia sẻ lớp 
Xuân Tình của đồng hương Nguyễn Hàn Lâm đến 
với quý độc giả của Bản Tin Xứ Bưởi. 

Minh Chấn và anh Lữ Công Tâm cùng châm ngòi tràng 
pháo dài để chào đón đồng hương. Mội vài đồng hương 
mới định cư hay đã sống ở Cali nhiều năm nhưng chưa 
đến với đồng hương Biên Hòa, khi đến đây họ rất vui 
mừng khi gặp được đồng hương với những địa danh 
quen thuộc, khu chợ Biên Hòa, Lợi Hòa, Long Thành, 
Dưỡng Trí Viện, Tam Hiệp, Phúc Hải, Hóa An, Chợ 
Đồn ..v..v.. Quý đồng hương và thân hữu đã có cơ hội 
gặp lại bạn bè xưa, không hẹn mà gặp các anh Mai 
Trọng Ngãi , Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hữu Hạnh đã 
gặp  nhiều bạn tù CS trại 8 Phú Lợi ngày nào như 
Nguyễn Văn  Phúc, Hồng, Mai Huy Ninh. Chân thành 
cám ơn Hội Ái Hữu Biên Hòa California, đăc biệt là 
Lưu Tuyết Hương và Phạm Hiếu Công Ty Bảo Hiểm 
Western Insurance đã hy sinh tiền bạc và công sức để 
đồng hương và thân hữu Biên Hòa tha phương được 
gặp gỡ vui tết cũng đủ “ ẤM LÒNG XUÂN XỨ LẠ”. 
(NHH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỆM THUỐC BẮC 
NAM BẮC HÃNG 

9292 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683 
 

Hebs, Ginseng, Tea & Gifts 
 
• Bán sĩ và lẻ đủ loại Trà, Sâm Hoa Kỳ, 

Sâm Cao Ly, Đông Trùng Hạ Thảo, Linh 
Chi, Nhung, Yến, Bào Ngư, Vi Cá … 

• Đầy đủ các loại Thuốc Bắc, Thuốc 
Ngâm Rượu, Thuốc Tể, Thuốc Viên, 
Thuốc Bột … 

• Có Bác Sĩ chẩn mạch thường trực. 
• Nhận gửi hàng trong, ngoài tiểu bang và 

các nước. 
 

Open 7 Days:   9AM-6PM 
Phone:   ( 714) 897-8998 
Fax:    ( 714) 897-7688 

 


