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Số Ra Mắt 
Mar 15, 2010 

Cùng quý độc giả đồng hương thân mến, 

 

Tiếp nối Đặc San Ái Hữu Biên Hòa California được phát hành 

vào dịp Tất Niên vừa qua và được sự khích lệ lớn lao của các bậc 

trưởng thượng cũng như của quý đồng hương, chúng tôi mạnh dạn 

trình làng tờ Bản Tin Xứ Bưởi với ước mong góp chút công sức kết 

chặt thêm mối đoàn kết keo sơn giữa những người con xứ Bưởi nơi 

đất lạ quê người. Dù tài hèn sức mọn, không phải là những người 

làm báo chuyên nghiệp, nhưng với hoài bảo mong làm “Sợi dây nối 

kết quý đồng hương Biên Hòa tại hải ngoại”, chúng tôi tha thiết 

được sự hỗ trợ của tất cả quý vị về các mặt bài vở, tin tức, hình ảnh 

liên quan đến những sinh hoạt của Hội như quan hôn tang tế, các 

dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Trung Thu hay Giáng Sinh..v ..v .. 

và ..v ..v .. 

 

Mọi phê bình, đóng góp bài vở xin gởi về địa chỉ trên góc phải của 

trang nhất Bản Tin. Mong sao với sự trợ giúp của quý đồng hương 

tờ Bản Tin Xứ Bưởi của chúng ta sẽ ngày càng phong phú hơn về 

cả hai mặt nội dung lẫn hình thức. 

 

Ngoài trời hoa lá đơm bông kết trái báo hiệu mùa xuân đã thật sự 

đến với chúng ta. Những tia nắng ấm đã phần nào xua tan đi cái 

lạnh của cuối đông đem đến nhiều hy vọng cho một ngày mai rực 

rỡ. Thay mặt Ban Biên Tập, chúng tôi kính chúc quý độc giả đồng 

hương và thân hữu một năm mới Canh Dần tấn tài, tấn lộc, tấn 

bình an. 

 

Trọng kính, 

 

Chủ Nhiệm 

 

Bản Tường Trình 
 

Kính báo đồng hương Biên Hòa và 

thân hữu, 

 

Buổi họp mặt tất niên và mừng 

Xuân Canh Dần ngày 31 tháng 01 

năm 2010 tại California của đồng 

hương Biên Hòa đã thành công tốt 

đẹp đúng như sự mong đợi của mọi 

người. Hơn 350 đồng hương Biên 

Hòa và thân hữu đã về tham dự.  

 

Sau nghi thức chào quốc kỳ Hoa 

Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa là một 

phút mặc niệm đặc biệt dành cho cố 

Đại Tướng Đỗ Cao Trí và những 

chiến sĩ đã anh dũng bỏ mình vì lý 

tưởng tự do  

 

Dịp này, ông Dương Minh Chấn 

thay mặt Ban Tổ Chức chào mừng 

và chúc tết đồng hương. Đặc biệt 

trong lần họp mặt này, đồng hương 

Biên Hòa vinh hạnh chào đón cựu 

Chuẩn tướng Trần Quang Khôi đến 

từ Washington D.C. cũng như hầu 

hết các cựu sĩ quan cao cấp từng 

phục vụ tại Quân Đoàn III Biên 

Hòa. Ngoài ra, còn có sự hiện diện 

của bà cựu dân biểu Nguyễn Thị 

Lý. Tại Chicago cũng có đồng 

hương về tham dự. Phái đoàn San 

Diego với ông Hội Trưởng Lại Văn 

Đừng, phái đoàn  

 (Xem tiếp trang 05) 
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Hình trên: Ông Dương Minh Chấn, đại diện 

ban tổ chức buổi Tất Niên Ái Hữu Biên Hòa 

trao lại bức di ảnh Cố Ðại Tướng Ðỗ Cao Trí 

cho bà Lan Chi, em út cố đại tướng, để tỏ lòng 

tri ân đến người con xứ Bưởi. 

Hình dưới: Tưng bừng pháo hoa trong ngày 

Tất Niên Ái Hữu Biên Hòa. 

 (Hình: Nguyên Huy/Người Việt) 

 

 
Ðồng hương Biên Hòa họp Tất Niên 

'Vui Xuân nay, nhớ ơn xưa' 

Nguyên Huy/Người Việt 

WESTMINSTER - Ngày 31 Tháng Giêng, trên 300 đồng 

hương Biên Hòa họp mặt vui chung Tất Niên năm Sửu tại 

nhà hàng Emerald Bay trong thị xã Santa Ana, 

California. 

Chủ đề của cuộc họp mặt tất niên là “35 Năm Nhìn Lại từ 

Mùa Xuân 1975,” như lời ngỏ của Ðặc San Ái Hữu Biên 

Hòa: “Nhìn về quê hương bên kia bờ đại dương khi mùa 

Xuân đến, ai mà không chạnh lòng nhớ về cố quốc, nhất 

là Biên Hòa, vùng được mệnh danh địa linh nhân kiệt, 

nơi sinh ra nhiều nhân tài, luôn làm rạng danh người dân 

xứ Bưởi. Về binh nghiệp có Ðại Tướng Ðỗ Cao Trí, chính 

trị có Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, văn chương có Bình 

Nguyên Lộc, thơ có Nguyễn Tất Nhiên, nhạc có Lê Hựu 

Hà, cải lương có soạn giả Ngọc Ðiệp, y khoa có Bác Sĩ 

Trần Nguơn Phiêu, luật pháp có Trần Văn Linh và còn 

biết bao người con ưu tú khác...” 

Ngay sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức mời cựu Thiếu 

Tướng Trần Quang Khôi, một người tuy không là dân 

Biên Hòa nhưng có một thời gian thật dài gắn bó với an 

nguy của Biên Hòa, nhắc lại chiến tích của người con xứ 

Bưởi, Ðại Tướng Ðỗ Cao Trí. 

Thiếu Tướng Trần Quang Khôi không chỉ nhắc đến riêng 

Tướng Ðỗ Cao Trí mà còn nhắc đến những chiến sĩ VNCH 

cả quân lẫn dân sự, đã đổ xương máu cho sự an nguy và 

thịnh vượng của đất Biên Hòa. Ngay chính ông, cựu Thiếu 

Tướng Trần Quang Khôi cũng là một trong những người 

bảo vệ Biên Hòa cho đến phút chót trong vai trò chỉ huy 

trưởng Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh và Lực Lượng Xung Kích gồm 

các đơn vị Lữ Ðoàn 2 Dù, Chiến Ðoàn 468 TQLC, Tiểu 

Ðoàn 33 Biệt Ðộng Quân và các đơn vị Pháo Binh, Công 

Binh, Truyền Tin của Quân Ðoàn III mà Tướng Ðỗ cao Trí 

đã trao cho ông trước đó. 

Bà Ngọc Dung, một thành viên Biên Hòa, được ban tổ chức mời phát biểu về những nỗ lực của anh chị 

em xứ Bưởi trong việc xuất bản Ðặc San xứ Bưởi năm nay. Bà Dung cho biết, “35 Năm Nhìn Lại là chủ 

đề của cuốn đặc san này. Nhìn lại để chúng ta cùng tri ân những người con yêu của Biên Hòa cũng như 

của đất nước đã nằm xuống cho sự an vui của mọi người.” 

Ðặc san Xuân Biên Hòa trên 150 trang, khổ tabloid, gồm nhiều bài vở, tài liệu giá trị như bài “Biên Hòa 

trong 5 ngày cuối cùng trong cuộc chiến tranh VN” của cựu Thiếu Tướng Trần Quang Khôi, bài “Tướng 

Ðỗ Cao Trí và những điều chưa biết” của Sông Phố, Biên Hòa trong lịch sử VN của Lê Văn Ðông, những 

bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Tất Nhiên, người Biên Hòa và đặc sản Biên Hòa của Trần Kiêu Bạc v.v... 

Biên Hòa cách Sài Gòn khoảng gần một tiếng xe hơi và xe gắn máy chạy trên xa lộ thẳng tắp Sài Gòn-

Biên Hòa. Biên Hòa có Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn III, có phi trường quân sự Biên Hòa rộng lớn không kém 

Tân Sơn Nhất là bao, có nhiều trường trung học nổi tiếng, như Ngô Quyền, có những đặc sản mà toàn 

dân Việt Nam đều biết, là Bưởi. 

Vì có địa thế thích hợp cả quân sự lẫn dân sự, Biên Hòa trước 1975 là nơi tụ hội của nhiều thành phần 

dân chúng các nơi. Gốc Bắc di cư, dân miền Lục Tỉnh, dâu rể Biên Hòa... đều tự nhận là “dân Biên Hòa.” 
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Nay ra hải ngoại, người dân Biên Hòa vẫn còn nguyên vẹn cái tình đồng hương xứ Bưởi và không ngớt 

“khoe” nhau những nỗ lực của mình cho thế hệ con em vươn sống ở hải ngoại. 

Ông Nguyễn Hữu Hạnh trong Ban Tổ Chức Hội Ngộ Tất Niên Biên Hòa cho Người Việt biết, “Người Biên 

Hòa ở Nam California này được kể là thành công trong cuộc sống có thể kể chủ nhân tiệm bánh Vân 

Bakery, ông Bùi Thọ Khang của chợ Ðà Lạt, Doanh gia Ðỗ Tấn chủ nhân Auto Sale De Luxe... nhiều lắm 

mà nhiều vị không muốn kể tên trên báo nên xin được miễn nêu.” 

Thế hệ con em Biên Hòa, thì “kể không xiết.” Các em tốt nghiệp đại học, đi làm tại nhiều cơ quan xí 

nghiệp lớn của Hoa Kỳ hay mở những phòng mạch, nha sĩ, bác sĩ hay văn phòng luật sư. Nói chung thì 

“thế hệ con em Biên Hòa đa số đều thành công, có cuộc sống vững chắc góp phần phát triển cho quê 

hương mới.” 

Chủ đề 35 năm nhìn lại là mong cho con em “cùng nhìn về quá khứ mà biết đến ơn nghĩa với những 

người đã sống chết cho Biên Hòa và cho đất nước dân tộc.” 

 

Hội Đồng Hương Biên Hòa Họp Mặt Tất Niên 

35 Năm Nhìn Lại Từ Mùa Xuân 1975 
Quốc Hương / Viễn Đông 

SANTA ANA- “Nhà Bè nước chảy chia hai. Ai về 

Gia Định, Đồng Nai thì về”. Trên 300 đồng hương 

Biên Hòa Đồng Nai đã về họp mặt Tất Niên Kỷ  Sửu 

và mừng xuân Canh Dần chủ đề “ 35 năm nhìn lại từ 

mùa xuân 1975” vào ngày 31-1-2010 tại nhà hàng 

Emerald Bay. Đón xuân nầy nhớ xuân xưa: “Biên 

Hòa vùng đất địa linh nhân kiệt, về binh nghiệp có 

Đại tướng Đỗ Cao Trí, chính trị có Nguyễn Ngọc 

Huy, văn có Bình Nguyên Lộc, thơ có Nguyễn Tất 

Nhiên, nhạc có Lê Hựu Hà, cải lương có soạn giả 

Ngọc Điệp, y khoa có bác sĩ Trần Ngưon Phiêu,  luật 

pháp có thẩm phán Trần văn Linh và Biên Hòa còn 

có biết bao người con ưu tú khác….”. Đó là lời ngỏ 

của Ban biên tập Đặc san Xuân Biên Hòa được gìới 

thiệu trước quan khách bởi cây bút Võ Thị Ngọc 

Dung, có bài viết trong đặc san cùng nhìn lại tri ân 

những người con Biên Hòa, nhất là những người 

nằm xuống cho mùa Xuân đến. Ba mươi lăm năm 

nhìn lại từ 1975, Hội đặc biệt nhắc nhở tri ân cố Đại 

tướng Đỗ Cao Trí, người đã hy sinh vì tai nạn trực 

thăng ở phía Bắc Tây Ninh, trên đường ra mặt trận 

sáng ngày 23-2-1971 của cuộc hành quân Toàn 

Thắng 42, nhằm truy quét các căn cứ địch trên phần 

đất Cao Miên. Cựu Thiếu tướng Trần Quang Khôi, 

một trong những người bảo vệ Biên Hòa đến phút 

cuối trong vai trò Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 3 kỵ binh 

và lực lượng xung kích mà cố Đại tướng Đỗ Cao Trí 

đã trao cho ông trước đó, được mời lên nói về tướng 

Đỗ Cao Trí” Danh dự và Tổ quốc” như trong đặc san 

tác giả viết về cố Đại tướng. Ông Dương Minh Chấn 

đại diện ban tổ chức trao lại di ảnh cho bà Lan Chi, 

người em út hiện diện của cố Đại tướng Đỗ Cao Trí. 

Ông Dương Minh Chấn cũng được đề nghị bầu làm 

Hội trưởng trong dịp họp mặt hội ngộ này, qua nghi 

thức giơ tay biểu quyết nhanh gọn tại chổ. MC 

Nguyễn Hữu Hạnh và chị Thân Ngọc Mai cho biết, 

Hội chỉ cốt họp mặt vui vẻ với nhau, ngay cả hiện 

giờ cũng chưa có trang nhà chính thức, liên lạc nhau 

qua email hay điện thoại với các thành viên ban tổ 

chức. Một chương trình văn nghệ xổ số được điều 

khiển bởi cặp MC Đỗ Tấn (chủ nhân Auto Sale 

Deluxe người Biên Hòa), Roxanne Chow (trong gia 

đình cũng có người Biên Hòa) và ban nhạc Quốc 

Toản với các ca sĩ Lệ Ngọc, Minh Nguyệt, Yên Ly, 

Đỗ Thanh ( thân mẫu cũng là người Biên Hòa), Mai 

Ly- Vân Hà (hát nhạc Lê Hựu Hà, nhạc phổ thơ 

Nguyễn Tất Nhiên)… Một số tên tuổi có liên quan 

đến Biên Hòa Đồng Nai tại Nam Cali còn có thể kể 

như anh em nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, là nhiếp ảnh 

gia, nhà biên kịch phim nhà báo Nguyễn Hoàng 

Nam và ca sĩ Hoàng Thi, chiêm tinh gia Huỳnh 

Thanh Mai, cựu giáo sư trường Ngô Quyền,  ca sĩ 

Trúc Lam và Trúc Linh, phóng viên quay phim Thảo 

Nguyễn của đài truyền hình VHN, nghe nói  cũng 
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từng có trong đội banh của Đồng Nai ….(?) Dân 

chúng Biên Hòa có xóm đạo  gốc Bắc di cư  như 

“Cô Bắc kỳ nho nhỏ” ( Nguyễn Tất Nhiên) dân miền 

Đông, Lục Tỉnh Nam Bộ….Biên Hòa nổi tiếng với 

xa lộ Biên Hòa, nghĩa trang quân đội Biên Hòa, 

trường trung học Ngô Quyền bên dòng Đồng Nai, 

làng bưởi Tân Triều, trái cây Long Thành, núi Bửu 

Long Châu Thới, thác Trị An và các di tích chùa 

đình đền thờ hay mộ các ngài khai hóa Biên Hòa 

như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Hữu Cảnh , Trần 

Thượng Xuyên…….. 

Liên lạc: aihuubienhoa@gmail.com, Dương Minh 

Chấn 661-858-0116, Đỗ Hữu Phương 951-743-

3204. Nguyễn Thiện Luyện 714-420-2896, Lữ Công 

Tâm 714-651-9160, Lê Thị Hường 626-334-6342. 

Thân Ngọc Mai 714-750-8761 

    

 

Lời Phát Biểu Của Ông Dương Minh Chấn, Đại Diện Ban 

Điều Hành Hội Ái Hữu Biên Hòa – California Trong Buổi 

Tiệc Tất Niên Ngày 31 Tháng 01 Năm 2010 Tại Nhà Hàng 

Emerald Bay Nam Cali 
 

Kính thưa Quý Bậc Trưởng thượng, Quý  Đồng hương, Quý Quan khách. 

 

Thật là một vinh hạnh cho tôi, được toàn thể quý đồng hương tín nhiệm  đề cử tôi để điều hành Hội Ái Hữu 

Biên Hòa California nhiệm kỳ 2010-2012. Kể từ giờ phút nầy tôi xin nhận cái trọng trách mà quý đồng 

hương tin tưởng và  giao phó cho tôi. Tôi xin hứa trước quý đồng hương tôi sẽ đem hết khả năng , tận lực 

của mình cùng Ban Chấp hành  để  làm cho Hội trong thời gian sắp tới ngày càng vững mạnh và  đoàn  kết  

hơn. Với sự ủng hộ nhiệt tình của Đồng hương Biên Hòa, ngày hôm nay  ngân quỹ của Hội đã được khá dồi 

dào nên phương hướng sắp tới của Hội là phải kiện toàn lại việc quan hôn tang tế, và hàng năm vào 2 tuần 

lễ trước Tết Nguyên Đán, Hội cố gắng tổ chức một buổi họp mặt truyền thống thật vui vẻ, đậm tình tương  

thân tương ái như ngày hôm nay, thật đông đảo Đồng hương đến tham dự và cùng phát hành một Cuốn Đặc 

San để mừng Xuân mới. 

 

Tôi chân thành cám ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay nhất là các quý khách  từ phương xa đến như 

Washington DC, Chicago, Texas, San Jose, San Diego..v ..v ..,và trong giây lát nữa đây quý vị trở về  tôi 

kính chúc quý vị thượng lộ bình an. Tôi chân thành cám ơn tất cả các vị mạnh thường quân nhất là  cháu Lưu 

Tuyết Hương đã nhiệt tình vận động để hảng  Western Insurance ủng hộ tài chánh. Tôi cũng không quên cám 

ơn  bạn Mai trọng Ngãi, chủ nhân Ana Pharmacy, Bác sĩ Dương Khỗng Tước và bạn Nguyễn Thiện Luyện  

đã tặng quà để xổ số. Và tôi cũng không quên cám ơn Cháu Đỗ Thanh cùng Đài VHN đã tạo điều kiện để 

Hội Ái Hữu Biên Hòa được thâu hình và phát sóng  trên toàn 50 Tiểu Bang  Hoa Kỳ , Canada và Úc Châu. 

Sau cùng tôi cũng cám ơn các bạn đồng môn cựu học sinh Ngô Quyền đã bỏ công sức và thời gian để hoàn 

thành cuốn đặc san nầy. 

 

Trước khi dứt lời, một lần nữa trước thềm Năm Mới, Năm Canh Dần sắp đến, tôi kính chúc quý vị dồi dào 

sức khỏe, an khang thịnh vượng và được vạn sự như ý. 

 

Trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý đồng hương cùng quý thân hữu 2 tuần trước Tết Nguyên Đán  

năm Tân Mão 2011. 

 

… Đọc và cổ động Bản Tin Xứ Bưởi để 

góp phần tái tạo tình đoàn kết giữa 

những đồng hương Biên Hòa nơi xứ lạ 

quê người … 

mailto:aihuubienhoa@gmail.com
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Bản Tường Trình … (Tiếp theo trang 01) 

 

San Jose với anh Trang Tấn Hưng. Dịp này, Hội Đồng Hương Tân Mai cũng có mặt. 

 

Phần vinh danh cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí với trang sử oai hùng, niềm tự hào của người dân xứ Bưởi, ông 

Dương Minh Chấn thay mặt đồng hương Biên Hòa kính tặng quà lưu niệm cho đại diện gia đình cố Đại 

Tướng Đỗ Cao Trí. Bà Lan Chi, em gái Đại Tướng Đỗ Cao Trí thay mặt gia đình cảm ơn đồng hương Biên 

Hòa trong niềm xúc động dâng cao.  

 

Tiếp đến là phần tặng hoa dành cho ba vị cao niên nhất gồm có: Bác Sáu Nhơn, Bác Hai Tại và Bác Ba 

Nghiêm. Ba vị, tuy tuổi đã cao, sức khỏe yếu kém, nhưng vì tình đồng hương Biên Hòa, cũng cố gắng đến để 

chung vui cùng con cháu. Niềm hạnh phúc mà ba vị có được trong ngày họp mặt là niềm vui trong ngấn lệ. 

 

Chương trình được tiếp nối với phần phát biểu của 

cựu Chuẩn tướng Trần Quang Khôi về người đàn 

anh đáng kính cố Đại tướng Đỗ Cao Trí và “Biên 

Hòa 5 Ngày Cuối Cùng Trong Cuộc Chiến Việt 

Nam”. Sau phần phát biểu của tướng Khôi là phần 

giới thiệu của chị Ngọc Dung, một thành viên 

trong Ban Biên Tập Đặc San Canh Dần 2010 về 

chủ đề, sự đóng góp của đồng hương và thân hữu; 

cũng như tâm huyết của Ban Biên Tập và Nhóm 

Chủ Trương. Điều đáng ghi nhận là được sự cổ vũ 

nồng nhiệt của tất cả đồng hương Biên Hòa và 

thân hữu. 

 

Xong phần chính của chương trình là bắt đầu phần nhập tiệc với các món ăn ngon của nhà hàng Emerald 

Bay. Phần văn nghệ mở đầu rất xuất sắc với bài “Ly Rượu Mừng” của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương được 

trình bày bởi ban hợp ca Hương Xưa (đến từ San Diego) cùng tất cả giọng ca của xứ Bưởi Biên Hòa. Kết 

thúc nhạc phẩm Xuân là tiếng pháo nổ dòn do đồng hương Trần Thị Huệ (Tiệm chụp hình Xây Dựng, Biên 

Hòa) yểm trợ. Xen kẽ chương trình văn nghệ là phần xổ số những lô trúng giá trị, những bài hát vinh danh và 

nhắc nhở  những tài danh của Biên Hòa như giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, nhà văn Bình Nguyên Lộc, thi sĩ 

Nguyễn Tất Nhiên, nhạc sĩ Lê Hựu Hà và soạn giả Ngọc Điệp. Sau cùng là sinh hoạt Hội, đương kim Hội 

Trưởng, ông Lý Thanh Phương vì lý do sức khỏe và gia đình không thể tiếp tục gánh vác công việc và nhiệm 

kỳ cũng vừa chấm dứt. Đa số đồng hương 

hiện diện đã bầu chọn ông Dương Minh Chấn 

đảm nhận trách nhiệm Tân Hội Trưởng Hội 

Ái Hữu Biên Hòa – California.  

 

Ông Dương Minh Chấn tuyên hứa trước đồng 

hương Biên Hòa sẽ cố gắng làm tròn trách 

nhiệm mà đông hương giao phó, là tạo dựng 

sự đoàn kết, kêu gọi lớp trẻ cùng gánh vác hầu 

xây dựng Hội ngày càng tốt đẹp hơn. Niềm 

vui mừng của Ban Tổ Chức Tiệc Tất Niên và 

Mừng Xuân Canh Dần 2010 là sự ủng hộ 

mạnh mẽ của đồng hương và thân hữu; Tổng 

kết sơ khởi về mặt tài chánh BTC cho biết còn 

dư một số hiện kim là $4,780 (bốn ngàn bảy 

(Xem tiếp trang 08) 
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Ái Hữu Biên Hòa Tất Niên 
Phát Hành Đặc San Xuân Canh Dần 

Bài và hình: DUY UYÊN/ Việt Herald. 
 

Ban hợp ca Hương Xưa với bài “ Ly 
rượu mừng” trong buổi tất niên Hội Ái 
Hữu Biên Hòa SANTA ANA. 
California (VH): Một buổi gặp gở nồng 
ấm, chân thành, đầy cảm xúc, tất cả 
đều mang đến cho nhau những nụ 
cười, những ấm áp , những sẻ chia 
trong ngày họp mặt tất niên, với chủ 
đề” 35 năm nhìn lại từ mùa xuân 
1975” đã được tổ chức vào ngày Chủ 
nhật, 31tháng 1 vừa qua tại nhà hàng 
Emerald Bay Santa Ana. Đây cũng là 
chủ đề đặc san xuân Canh Dần 2010 
phát hành trong ngày họp mặt nầy 
của Hội Ái Hữu Biên Hòa California. 
Ông Nguyễn Hữu Hạnh, tổng thư ký 
hội, cho phóng viên Việt Herald 
biết:”Hội Ái Hữu Biên Hòa California 
tổ chức chủ đề 35 năm nhìn lại. 
Không phải chúng tôi luyến tiếc, than 
vãn hay tô hồng cho đất nước. 35 
năm nhìn lại, chúng tôi muốn cám ơn 
vùng đất Đồng Nai, Biên Hòa, đã sản 
sinh ra những nhân tài. Chúng tôi 
muốn tri ân những người đã làm rạng 
danh xứ Bưởi, đây là đòn bẩy cho thế 
hệ tiếp nối, học hỏi những kinh 
nghiệm cha ông” Ông Hạnh cũng cho 
biết quyển đặc san ra mắt lần nầy của 
hội được viết bằng tim óc của những 
người Biên Hòa, đặc san dày 145 
trang, với những bài viết rất chọn lọc, 
ví dụ như “Biên Hòa trong 5 ngày cuối 
cùng trong cuộc chiến tranh Việt 
Nam” của cựu chuẩn tướng Trần 
Quang Khôi, “ Tướng Đỗ Cao Trí và 
những điều chưa biết” của Sông Phố, 
“ Biên Hòa trong lịch sử Việt Nam” 
của Lê văn Đông, những bài thơ nổi 
tiếng của Nguyễn Tất Nhiên, người 
Biên Hòa, và đặc sản Biên Hòa của 
Trần Kiêu Bạc, “ Trường Sa dấu chân 
kỹ niệm” của Đỗ Hữu Phương…… 
“Bài vở được viết từ những nhân 
chứng sống chọn lọc, từ việc nhắc 
những tiền nhân đã khai phá Biên 
Hòa cách đây 310 năm, đến những 
người con ưu tú làm rạng danh vùng 
đất nầy, những bài vở đặc sắc về 
mùa xuân, đặc biệt chúng tôi còn ưu 
tiên dành những bài viết và hình ảnh 
để vinh danh cố đại tướng Đỗ Cao 

Trí, một danh tướng của xứ Bưởi, 
được dân trong nước và cả thế giới 
ngưỡng phục.” ông Nguyễn Hữu 
Hạnh nói thêm. Sau nghi thức khai 
mạc, đại diện ban tổ chức, ông Lữ 
Công Tâm đã lên giới thiệu về quê 
hương Biên Hòa và vài dòng tiểu sử 
về đại tướng Đỗ Cao Trí. Ông nói: “ 
Biên Hòa một vùng được mệnh danh 
là” địa linh nhân kiệt”, nơi sinh ra 
nhiều nhân tài luôn làm rạng danh xứ 
Bưởi.Về binh nghiệp có đại tướng Đỗ 
Cao Trí, chính trị có giáo sư Nguyễn 
Ngọc Huy, văn chương có Bình 
Nguyên Lộc, thơ có Nguyễn Tất 
Nhiên, nhạc có Lê Hựu Hà, cải lương 
có soạn giả Ngọc Điệp, y khoa có bác 
sĩ Trần Nguơn Phiêu, luật pháp có 
Trần văn Linh và còn biết bao người 
con ưu tú khác…..” Sau đó, ông Lữ 
Công Tâm nhắc lại tiểu sử và tài năng 
quân sự của đại tướng Đỗ Cao Trí, vị 
tướng quân lực VNCH từng được đại 
tướng Hoa kỳ West Moreland ví là 
con cọp chiến, một George Patton 
của miền Nam Việt Nam. Đại diện ban 
tổ chức, ông Dương Minh Chấn, hội 
trưởng, đã trao tặng bức di ảnh cố đại 
tướng Đỗ Cao Trí được làm rất đẹp 
cho bà Lan Chi, em út cố đại tướng, 
để tỏ lòng tri ân đến người con xứ 
Bưởi. Để vinh danh đại tướng Đỗ Cao 
Trí, cựu chuẩn tướng Trần Quang 
Khôi, từ thủ đô Washington. DC, đến, 
tuy không phải là dân Biên Hòa 
nhưng có một thời gian dài ông gắn 
bó với sự an nguy của khu vực nầy, 
đã nhắc lại chiến tích của vị cố đại 
tướng cho quan khách và đồng 
hương tham dự biết rõ hơn. Chuẩn 
tướng Trần Quang Khôi cũng nhắc 
đến những chiến sĩ VNCH, cả quân 
sự lẫn dân sự, đã đổ xương máu cho 
sự an nguy của đất Biên Hòa. Ông 
nhắc lại 5 ngày cuối cùng của cuộc 
chiến tranh Việt Nam, lúc đó ông là 
chỉ huy trưởng Lực Lượng Xung Kích 
, Quân Đoàn3, đã cùng đồng đội và 
người dân giữ vững Biên Hòa cho 
đến những giây phúp sau cùng. Bà 
Ngọc Dung đại diện cho ban biên tập 
đặc san, được ban tổ chức mời phát 

biểu về những nổ lực của anh chị em 
xứ Bưởi trong việc xuấtbản đặc san 
Xuân Canh Dần. Bà cho biết, chỉ 
trong vòng hai tháng, mọi người làm 
việc ngày đêm để kịp ra mắt đồng 
hương đặc san trong ngày họp mặt. 
Ban tổ chức cũng trang trọng tặng 
những bó hoa tươi thắm cho các vị 
cao niên của hội, đây là những vị trên 
85 tuổi, như ông Tại, ông Nhơn, ông 
Nghiêm…. Chị Lưu Tuyết Hương, thủ 
quỹ của hội, chia xẻ cảm xúc trong 
ngày họp mặt: “ Tôi thuộc thế hệ thứ 
2, thứ 3 của hội. Tôi thấy tâm ý của 
những chú bác trong hội rất tốt,. muốn 
đồng hương Biên Hòa có dịp gặp 
nhau thắt chặt tình đồng hương. Tôi 
mong các bạn trẻ cùng tham gia với 
hội, đây là công việc rất dễ thương, 
dù những bạn đó từ nhỏ đã qua Mỹ, 
hoặc sinh ra tại Mỹ, nhưng có ba mẹ, 
ông bà sinh sống tại Biên Hòa, cùng 
tham gia với hội, để hiễu hơn về vùng 
đất của ông bà cha mẹ, rất tốt. Tôi 
đưa các con mình đến dự, các cháu 
thích lắm, vì được gặp gở nhiều 
người, được thực hành tiếng Việt. Dù 
sống trên xứ người, nhưng người 
Biên Hòa vẫn cố gắng gìn giữ văn 
hóa của cha ông, đây là điều rất quý”. 
MC Đỗ Thanh, cũng dân Biên Hòa, 
tham dự từ đầu giờ đến cuối tiệc, lên 
sân khấu góp vui bằng một liên khúc 
nhạc vàng, vinh danh những người 
lính VNCH bằng giọng ca truyền cảm. 
Anh kể:”Những ngày này Đỗ Thanh 
khá bận rộn, nhưng mẹ Đỗ Thanh có 
dặn, dù bận rộn, cũng nên dành thời 
gian đến tham gia họp mặt với hội. Vì 
Biên Hòa là quê mẹ của Đỗ Thanh. 
Ngồi dự nãy giờ, khi thấy các bác vinh 
danh đại tướng Đỗ Cao Trí, rất vinh 
dự vì mình cũng mang họ Đỗ, dù 
không có họ hàng ruột thịt, nhưng 
cũng là người Biên Hòa. Đỗ Thanh 
luôn cố gắng, và mong với tình 
thương yêu của khán giả, sẽ trưởng 
thành hơn, góp một chút những thành 
công của người Biên Hòa tại hãi 
ngoại này”. Ban tổ chức thật khéo léo 
sấp xếp các tiết mục văn nghệ trong 
chương trình, với những ca khúc, 
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những bài thơ, để ngợi ca những con 
người xứ Bưởi, qua các giọng ca, 
giọng ngâm thơ đặc sắc của đồng 
hương Biên Hòa và thân hữu. Buổi 
tiệc ấm áp và vui vẻ hơn qua màn xổ 
số với những quà thưởng giá trị. Từ 
cái nôi là vùng đất Biên Hòa, cùng 
chung số phận của dân tộc Việt, 
những đồng hương Biên Hòa đã trải 

qua một chặng đường dài đầy gian 
khổ, dần dần ổn định và gặt hái nhiều 
thành công trên xứ người. Với họ, 
thời gian không tồn tại song hành với 
ký ức về vùng quê một thời gắn bó. 
Ký ức vùng đất Biên Hòa đã đưa họ 
gắn kết với nhau. Chính những hoài 
niệm đẹp đã kéo họ về với cảm xúc 
ngày gặp mặt. Có người vẫn chưa 

gặp nhau lần nào, chưa thuộc hết tên, 
nhưng mọi người không có cảm giác 
xa lạ, những nụ cười hớn hở, ánh mắt 
mừng vui trao cho nhau thật gần gủi. 
Trước khi ra về, mọi người đều cầm 
trên tay quyển đặc san, món quà 
Xuân Canh Dần thật ý nghĩa. 

DUY UYÊN /Việt herald 

 

 

 

Hình Ảnh Buổi Khai Trương Văn Phòng Mới 

Của Hội Ái Hữu Biên Hòa California 

Ngày 14 Tháng 02 Năm 2010 
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Bản Tường Trình … (Tiếp theo trang 05) 

 

trăm tám chục Mỹ kim). Trong niềm vui đó, ông 

Tân Hội Trưởng không quên ngõ lời cám ơn đồng 

hương, thân hữu và các mạnh thường quân đã nhiệt 

tình ủng hộ. 

 

Sau phần khiêu vũ sống động của giới trẻ, đồng 

hương chia tay ra về trong niềm hân hoan và cùng 

nhau hẹn lại trong những lần sinh hoạt tới. Riêng 

quý đồng hương đã ghi tên tham dự phần văn nghệ, 

nhưng vì chương trình có những tiết mục quan 

trọng cần gởi tới đồng hương mà thời giờ thì có hạn 

nên chưa được giới thiệu lên sân khấu để giúp vui, cũng đã hoan hĩ cảm thông cho BTC. Tưởng cũng nên nói 

thêm, một số thân hữu và mạnh thường quân, dù không thu xếp được để có mặt trong buổi tiệc này cũng đã 

ủng hộ tài chánh cho Ban Tổ Chức. (Xin xem ở trang cuối trong danh sách mạnh thường quân).  
 

Bổ Túc Danh Sách Mạnh Thường Quân Yểm Trợ 
Tài Chánh Cho Hội Ái Hữu Biên Hòa California 

 

Trần Kim Hạnh GA $100.00   Phạm Minh Hoàng  GA $  20.00 

Lầu Văn Võ  WA $  30.00   Trương Minh Sung  CA $  20.00 

Nguyễn Minh Chánh S.C $100.00   Nguyễn Minh Mẫn  KS $  20.00 

Nga Frook  IL $100.00   Phong Văn Lê   GA $  30.00 

Sen Ngô  CO $  50.00   Eddy    CA $  20.00 

Châu Kim Mỹ  Italy $  51.68   Huệ Nguyễn   TN $  40.00 

Đinh Sơn Tuyền NJ $  30.00   Yên Phùng   CA $  30.00 

 

 

 

 

 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California 

9340 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683 

 

 

TO:  


