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                   BIEÂN BAÛN HOÄI THAÛO
 GIÖÕA TOÅNG HOÄI VAØ TOÅNG ÑOAØN TTNÑH
  Ngaøy 21 -6- 2003 Taïi Fairfax, Virginia , USA

Thaønh Phaàn Tham Döï:

Veà phía Toång Hoäi:

- CSVSQ Nguyeãn Nho K19, Toång Hoäi Tröôûng

- CSVSQ Laâm Duy Tieân K12, THP/Ñaëc Traùch Vuøng Ñoâng Baéc
Hoa Kyø kieâm   HT/HCSVSQ/TVBQGVN/Hoa Thònh Ñoán

- CSVSQTraàn Khaéc Thuyeân K16, Cöïu THT

- CSVSQ Phan Vaên Quang K19, ñaëc traùch TTNDH-WA

- CSVSQ Voõ Nhaãn K20, ñaëc traùch TTNDH-DC

- CSVSQ Ñinh Vaên Nguyeân K20, ñaëc traùch TTNÑH/Houston

Veà phía TÑ/TTNÑH:

- Anh Traàn Quoác Duõng K6/2, Toång Ñoaøn Tröôûng

- Coâ Löõ Anh Thö, K3/2, Toång Ñoaøn Phoù

Ñeà Taøi Thaûo Luaän:

1) UÛy Ban Ñieàu Hôïp Coâng Taùc giöõa TH & TÑ vaø keá hoaïch
phaùt trieãn TTNÑH

TÑT/TTNÑH trình baøy:

a) Duyeät laïi Chöông IV-Ñieàu 17 cuûa Noäi Quy Toång HoäI (1999):

 Khoâng qui ñònh roõ raøng muïc ñích hoaëc traùch nhieäm cuûa
TÑ/TTNÑH;

 Khoâng coù vaên kieän chính thöùc quy ñònh veà tieâu chuaån,
ñöôøng loái sinh hoaït hoaëc söï lieân ñôùi cuûa TÑ vôùi TH ngoaøi
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quy cheá tröïc thuoäc.

b) Söï tröïc thuoäc theo heä thoáng haøng doïc taïo ra nhöõng khoù
khaên cho vieâc ñieàu haønh sinh hoaït TTNÑH:

 Ñoaøn TTNÑH ñòa phöông tröïc thuoäc Hoäi  Voõ Bò ñòa phöông,
khoâng nhaát thieát sinh hoaït theo heä thoáng cuûa TÑ/TTNÑH

 Heä thoáng haøng doïc ñaët naëng heä thoáng tröïc thuoäc veà haønh
chaùnh hôn laø vaøo vieäc ñaït ñöôïc muïc tieâu vaø keát quaû cho
coâng taùc ñeà ra.

 Taïo khoù khaên khoâng caàn thieát cho vieäc ñieàu hôïp coâng taùc

 Thieáu söï ñoàng nhaát trong caùc sinh hoaït

 Thieáu nhaân söï, thieáu söï tham gia

 Khoù khaên veà ñòa dö, ngoân ngöõ, tuoåi taùc giöõa ñoaøn vieân

 Traùch nhieäm phaùt trieån TTNÑH quy hoaøn toaøn cho TÑ/
TTNÑH.

c) Ñeà nghò cô caáu toå chöùc maãu:

 Thaønh Laäp UÛy Ban Ñieàu Hôïp Coâng Taùc giöõa TÑ vaø TH

 Phaân sinh hoaït TTNÑH theo caùc ñòa haït chuyeân moân nhö:
Chính Trò, Vaên Hoùc/Xaõ Hoäi/Phaùt Trieån vaø Kinh Taøi

 Môøi caùc chuù CSVSQ vaø ñoaøn vieân TTNÑH tham gia theo
sôû thích vaø khaû naêng chuyeân moân, khoâng phaân bieät ñòa dö

 Lôïi ích cuûa cô caáu toå chöùc maãu:

5) Taïo cô hoäi phaùt trieån naêng khieáu chuyeân moân cho ñoaøn
vie ân

6) Taïo moâi tröôøng phoái hôïp coâng taùc thuaän lôiI vaø deã daøng

7) Ñaët trong taâm vaøo vieäc thi haønh coâng taùc ñeå ñaït ñöôïc keát
quaû.

Keát quaû: Ñeà nghò ñaõ ñöôïc bieåu quyeát chaáp thuaän tuyeät ñoái
nhö sau:
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 Cô caáu toå chöùc ñeà nghò seõ ñöôïc thöû nghieäm trong thôøi gian
1 naêm, keå töø ngaøy chaáp thuaän.

 Thôøi gian toå chöùc ñeå kieän toaøn nhaân söï laø 4 thaùng keå töø
ngaøy chaáp thuaän.

 Sau khi ñaõ kieän toaøn nhaân söï vaø aán ñònh keá hoaïch, thôøi
gian thöû nghieäm laø 8 thaùng.

 Sau ñoù seõ duyeät laïi keát quaû ñeå chuaån bò trình baøy tröôùc Ñaïi
Hoäi XIV toå chöùc taïi DC vaøo khoaûn thaùng 7 naêm 2004

 Tu chính noäi quy neáu caàn.

Thaønh phaàn UÛy Ban Ñieàu Hôïp goàm

 3 CSVSQ: Laâm Duy Tien Tieân, Nguyeãn Nho, Traàn Khaéc
Thuyeân (Coá Vaán)

 2  TTNÑH: Traàn quoác Duõng vaø Löõ Anh Thö

Trong ñoù coù ba Khoái Ñaëc Nhieäm chính:

- Chính Trò do coâ Löõ Anh Thö ñaûm traùch.

- Kinh Taøi seõ do moät ñoaøn vieân TTNÑH ñaûm traùch.

- Vaên Hoùa, Xaõ Hoäi vaø Sinh Hoaït Phaùt Trieån do CSVSQ
Phan vaên Quang K19 ñaûm traùch.

Seõ coù moät buoåi hoäi thaûo, döï truø vaøo thaùng 3/2004 ñeå duyeät laïi
cô caáu toå chöùc maãu vaø löôïng ñònh keát quaû.

2) Thaønh laäp UÛy Ban Ngoaïi Vaän thuoäc TH

CSVSQ Nguyeãn Nho, THT, nhaän thaáy vì nhu caàu sinh hoaït vaø
phoái vôùi caùc cô quan, ñoaøn theå baïn cuõng nhö vôùi caùc cô quan
laäp phaùp, haønh phaùp cuûa quoác gia mình ñang cö  nguï, neân ñaõ
ñeà nghò thaønh laäp moät UÛy Ban Ngoaïi Vaän cho Toång Hoäi vôùi
muïc ñích taïo aûnh höôûng cuûa TH/CSVSQ/TVBQGVN treân
phöông dieän sinh hoaït ngoaïi vaän trong coâng cuoäc ñaáu tranh
Nhaân Quyeàn – Daân Chuû – Töï Do cho Vieät Nam, Côø Vaøng Ba
Soïc Ñoû tung bay khaép moïi nôi coù ngöôøi Vieät cö nguï vaø Vinh
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Danh QLVNCH.

UÛy Ban naøy seõ do TÑT/TTNÑH ñaûm nhieäm vôùi moät chöùc vuï
thích hôïp ñöôïc boå nhieäm bôûi Toång Hoäi Tröôûng/TH/CSVSQ/
TVBQGVN.

UÛy Ban seõ hoaït ñoäng trong thôøi gian coøn laïi cuûa nhieäm kyø
2002-2004. Keát quaû seõ ñöôïc trình baøy taïi Ñaïi Hoäi Voõ Bò Haûi
Ngoaïi laàn thöù XIV vaø ñeà nghò tu chænh Noäi Quy theo nhu caàu.

Keát quaû: Ñeà nghò ñaõ ñöôïc bieåu quyeát thoâng qua

Laøm taïi Hoa Thònh Ñoán, Thuû Ñoâ Hoa Kyø,

Ngaøy 21 thaùng 6 naêm 2003

Löõ Anh Thö

Thö Kyù Buoåi Hoïp.
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I/ NHAÄN ÑÒNH :

TTNÑH laø taäp hoïp cuûa taát caû haäu dueä cuûa ñaïi gia ñình
TVBQGVN, noùi moät caùch roäng raûi hôn, ñaây laø moät taäp hoïp
goàm theá heä hai, ba...  cuûa taát caû caùc CSVSQ töø khoùa 1 cho ñeán
khoùa 31 vaø caùc caùn boä Vaên Hoùa vaø Quaân Söï ñaõ ñoùng goùp coâng
söùc, kieán thöùc vaø kinh nghieäm quyù baùu trong nhieäm vuï ñaøo
luyeän nhöõng syõ quan hieän dòch ñaày nhieät huyeát phuïc vuï
QLVNCH trong nhieäm vuï Baûo Quoác An Daân.

Cuoäc vaän ñoäng thaønh coâng 2 nghò quyeát coâng nhaän ngaøy
30- 04 laø “Ngaøy Töôûng Nhôù Cuûa Ngöôøi Vieät Quoác Gia” , vaø
ngaøy 19-06 laø “Ngaøy Chieán Só Töï Do VN” ; cuoäc tranh ñaáu vinh
danh quoác kyø VNCH vôùi maøu vaøng ba soïc ñoû thaân yeâu vaø toå
chöùc gaây quó giuùp ñoàng baøo trong nöôùc bò thieân tai baûo luït do
Toång Ñoaøn TTNÑH thöïc hieän cuøng moät vaøi hoäi ñoaøn baïn taïi
tieåu bang Virginia vaø vuøng phuï caän thì duø muoán hay khoâng
TTNÑH ñaõ laø moät thöïc theå raát quan troïng trong moïi sinh hoaït
chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi cuûa coäng ñoàng Vieät Nam ñang soáng
khaép nôi treân theá giôùi. Ngoaøi vaøi thaønh quaû ñaày aán töôïng nhö
vöøa keå, TTNÑH coøn laø moät khoái nhaân löïc ñaày baûn lænh vaø taøi ba
ñang tieàm aån trong moïi laûnh vöïc vaên hoùa, chính trò, quaân söï,
kinh teá, khoa hoïc kyõ thuaät... raát höõu duïng cho ñaát nöôùc moät khi
VN saïch boùng Coäng Saûn, thay vaøo ñoù laø moät VN Töï Do, Daân
Chuû, Nhaân Quyeàn.

Söï ñoùng goùp thieát thöïc cuûa TTNÑH trong coâng cuoäc ñaáu
tranh chung cho moät toå quoác Vieät Nam Töï Do, Daân Chuû laø
moät nhieäm vuï khoâng theå laån traùnh. TTNÑH ñaõ vaø ñang ñoái
dieän vôùi thöïc teá khoâng keùm phaàn cam go,  ñaày thöû thaùch cuûa
tình hình tranh ñaáu chung cuûa ñoàng baøo VN trong nöôùc cuõng
nhö taïi haûi ngoaïi hieän nay.Tính chaát thieát yeáu vaø quan troïng

 Thanh Thieáu Nieân Ña Hieäu
Thaønh Laäp Vaø Sinh Hoaït
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noái tieáp truyeàn thoáng chieán ñaáu trong saùng vaø haøo huøng cuûa
theá heä Cha, Chuù, Baùc thuoäc ñaïi gia ñình TVBQGVN neân vieäc
thaønh laäp ÑTTNÑH vôùi nhöõng ñòa phöông chöa coù, duy trì vaø
phaùt trieån vôùi nhöõng ñòa phöông ñaõ coù, laø nhöõng coâng taùc thieát
yeáu caàn phaûi laøm.

Theâm vaøo ñoù, moät coâng taùc khoâng keùm phaàn quan troïng laø
söï truyeàn ñaït nhaän thöùc cho TTNÑH hieåu bieát veà lòch söû ñaáu
tranh kieân cöôøng choáng ngoaïi xaâm trong quaù trình taïo döïng
vaø baûo veä Toå Quoác VN thaân yeâu cuûa caùc baäc anh huøng daân
toäc, duy trì vaø phaùt huy neàn Vaên Hoùa coå truyeàn toát ñeïp cuûa
daân toäc VN, hieåu roõ baûn chaát gian traù, ñoäc taøi taøn baïo cuûa chuû
nghóa CS hieän ñang ñöôïc Ñaûng CSVN aùp duïng ñeå cai trò ñoàng
baøo trong nöôùc. Taát caû nhöõng coâng taùc ñaäm phaàn tö töôûng naøy
raát caàn söï ñoùng goùp hieåu bieát vaø kinh nghieäm cuûa taát caû caùc
CSVSQ, caùc Caùn Boä Quaân Söï vaø Vaên Hoùa coøn naëng nôï vôùi
tröôøng Meï,TVBQGVN.

II/ THAØNH LAÄP Ñoaøn TTNÑH :

Quaù trình thaønh laäp, duy trì vaø phaùt trieån ÑTTNÑH laø coâng
taùc ñaày thöû thaùch vaø kieân nhaãn trong ñoù böôùc sô khôûi thaønh
laäp ñöôïc Ñoaøn laø böôùc ñi voâ cuøng quan troïng.

Tieân khôûi neân thaønh laäp NHOÙM TTNÑH tröôùc khi thaønh
laäp Ñoaøn. Sinh hoaït Nhoùm luùc ñaàu mang tính chaát laøm quen,
vui chôi, trao ñoåi kinh nghieäm vaø giuùp ñôûû nhau trong hoïc vaán
vaø vieäc laøm. Sau ñoù, vaän ñoäng, keâu goïi tham gia ñeå keát naïp
theâm ñoaøn vieân. Coâng taùc thaønh laäp Ñoaøn caàn phaûi tham khaûo,
hoäi yù vôùi caùc CSVSQ caùc khoùa ñeå sau ñoù leân keá hoaïch vaän
ñoäng.Vaän ñoäng laø phaàn vieäc ñaày tính quyeát ñònh .Vaän ñoäng
phaûi caân nhaéc, tính toaùn nhaèm vaøo caùc ñoái töôïng CSVSQ caùc
khoùa naøo thaät söï caàn thieát vaø nhieät tình höôûng öùng söï keâu goïi
tieáp tay keát hoïp con em gia ñình VB laïi vôùi nhau ñeå thaønh laäp
ÑTTNÑH. Söï thaân thieát giöûa caùc baïn ñoàng khoùa,tình töï thaân
aùi VB giöûa caùc khoùa laø nhöõng yeáu toá tình caûm raát quan troïng
vaø thieát thöïc ñeå keát hoïp haäu dueä cuûa gia ñình VB laïi vôùi nhau.
Nhôø vaøo nhöõng moái thaân tình naøy, caùc CSVSQ phuï huynh
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ñöôïc ñoäng vieân ñeå khuyeán khích caùc con mình cuøng theo cha
meï ñeán tham döï nhöõng buoåi hoïp maët mang tính chaát gia ñình
giöûa moät soá khoùa vôùi nhau .Chöøng ñoâi ba laàn hoïp maët nhö theá,
caùc haäu dueä ñöôïc taäp hoïp rieâng laïi ñeå ñöôïc giaûi thích lyù do söï
hieän dieän cuøng söï caàn thieát keát ñoaøn  ñeå sau naøy tieáp tuïc vieäc
laøm cuûa caùc Baùc, caùc Chuù ñaõ bò dang dôû.

Moät ñieàu caàn thieát phaûi noùi roõ Ñoaøn TTNÑH khoâng nhaát
thieát caàn phaûi coù soá löôïng ñoâng, nhieàu, tuøy theo tính chaát vaø
ñaëc thuø veà taâm lyù, nhaân söï vaø nhaát laø veà ñòa dö cuûa caùc quoác
gia coù gia ñình VB truù nguï neân duø taïi ñòa phöông naøo chæ coù 5,
7 haäu dueä vaãn thaønh laäp Ñoaøn ñeå cuøng sinh hoaït vôùi Toång
Ñoaøn TTNÑH.

III /  SINH  HOAÏT:

TTNÑH coù chung xuaát xöù ñoù laø haäu dueä cuûaTVBQGVN,
nhöng veà tuoåi ñôøi raát cheânh leäch, ngöôøi lôùn nhaát coù theå treân
40 vaø ngöôøi treû nhaát khoaûng 10 tuoåi. Söï caùch bieät tuoåi taùc
khieán trình ñoä nhaän thöùc cuûa taäp theå TTNÑH raát ña daïng neân
vieäc sinh hoaït caàn hoaïch ñònh chöông trình thaät uyeån chuyeån
vaø chính xaùc, phöông höôùng sinh hoaït phaûi thöïc söï quyeán ruû
ñeå loâi keùo taát caû caùc TTNÑH gaàn laïi vôùi nhau trong tình töông
thaân töông aùi. Nhaän thaáy Theå Duïc Theå Thao,Vaên Ngheä laø
nhöõng boä moân maø TTNÑH raát thích thuù vaø thích  nghi ôû moïi
löùa tuoåi.

Muïc III veà LAÄP TRÖÔØNG- TOÂN CH Æ- MUÏC ÑÍCH trong
baûn Noäi Qui do TÑTTNÑH ñeà ra raát thieát thöïc vaø phuø hôïp
ñuùng öôùc voïng cuûa taát caû caùc thaønh vieân cuûa ñaïi gia ñình
TVBQGVN.Tuy nhieân ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu voâ cuøng
lôùn lao naøy, ngoaøi nhöõng kieán thöùc coù ñöôïc trong hoïc vaán, caùc
TTNÑH raát caàn ñöôïc truyeàn ñaït veà yù thöùc quoác gia, daân toäc,
töï do, daân chuû, nhaân quyeàn.....söï taùc haïi, ñoäc taøi cuûa chuû nghóa
CS. Coâng taùc truyeàn ñaït tö töôûng naøy caàn coù chöông trình, keá
hoaïch veà laâu veà daøi, khoâng theå sôùm chieàu coù theå mang laïi
thaønh quaû nhö taát caû chuùng ta haèng mong öôùc.

Qua quaù trình hôn 3 naêm gaén boù vaø kinh nghieäm sinh hoaït
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vôùi TTNÑH, nhaän thaáy neân chia sinh hoaït theo töøng giai ñoaïn.

Giai ñoaïn ñaàu vui chôi vaên ngheä trong noäi boä Ñoaøn, laäp
caùc ñoäi boùng ñeå thi ñaáu vôùi caùc hoäi ñoaøn thanh nieân baïn taïi
ñòa phöông laø chính. Vaên ngheä coá gaéng ñöa baûn saéc vaên hoùa,
lòch söû daân toäc vaø ca ngôïi ngöôøi lính chieán VNCH vaøo caùc tieát
muïc trình dieãn.

Giai ñoaïn keá tieáp laø gia ñoaïn trang bò kieán thöùc hieåu bieát
lòch söû ñaáu tranh daønh ñoäc laäp, töï do cuûa caùc lieät vò anh huøng
daân toäc. Baûo truyeàn Quoác Ngöõ, vaên hoùa phong phuù, ñaày tính
nhaân aùi cuûa daân toäc VN...  Vöøa qua TÑTTNÑH ñaõ toå chöùc hoäi
thaûo, trang bò khaû naêng “Laûnh Ñaïo, Chæ Huy”cho taát caû caùc
TTNÑH khaép nôi veà tham döï laø moät coâng taùc raát höõu ích caàn
tieáp tuïc trong töông lai.

Treân ñaây laø nhöõng phaùt hoïa ñaïi cöông khaû dæ aùp duïng ñöôïc
ôû böôùc ñaàu thaønh laäp vaø sinh hoaït ÑTTNÑH. Raát mong taát caû
quyù thaønh vieân CSVSQ, Caùn Boä Vaên Hoùa vaø Quaân Söï cuûa ñaïi
gia ñình TVBQGVN coøn löu taâm ñeán vaän meänh Quoác Gia,
Daân Toäc VN cuõng nhö töông lai cuûa haäu dueä VB xin coù lôøi
khích leä, uûng hoä vaø giuùp ñôû.

Phan Quang K19

Phoái Hôïp Vieân TH& TÑTTNÑH
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Theá heä1, Theá heä2
Ba toâi laø cöïu Só quan.
Sinh Vieân Voõ Bò Quoác gia kieâu huøng,
Ñaùp lôøi soâng nuùi muoân truøng.
Goøng löng gaùnh laáy sôn haø nöôùc non,
Lôøi theà göôm giaùo saét son.
Daán thaân cöùu nöôùc cho troøn ñôøi trai,
Nghieäp binh naøo coù maáy ai.
Xaû thaân maø nghó lôïi rieâng cho mình,
Neân raèng nôï nöôùc nôï tình.
Phaân vaân löïa choïn cho troøn caø hai.
Thoâi thì khaên goùi chia tay,
Cuøng ñoaøn binh só ñeâm ngaøy haønh quaân.
Choàng ñi vôï cuõng baâng khuaâng,
Ñaïn bom khoâng traùnh, suùng tröôøng khoâng tha,
Coäng noâ du kích la caø.
Ñeâm naèm röøng ruù ngaøy daàm gioù möa.
Gian lao keå maáy cho vöøa.
Trong thôøi chinh chieán sôøn gì hieåm nguy,
Nöôùc nhaø trong luùc loaïn ly.
Nguyeàn hi sinh giöõ coõi bôø nöôùc nam,
Ñau thöông nöôùc maát nhaø tan.
Thaùng tö gieo noãi oan khieân vaøo ñôøi,
Thoâi thôøi oanh lieät ñoåi ñôøi!
Nhuïc nhaèn, uaát haän, bò ñaày tuø lao.
Thöông Ba toùc ñaõ phai maàu,
Sôùm tröa nôi aáy nhoïc nhaèn thieáu aên.
Muøa ñoâng thieáu aùo, thieáu chaên,
Chí trai tranh ñaáu, toäi gì vaäy Ba.?
Meï toâi loøng cuõng xoùt xa.
Chaét chiu, daønh duïm, boân ba thaêm choàng.
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Caûnh ñôøi ai coù buoàn khoâng,?
Meï nuoâi baûy ñöùa con thô daïi khôø.
Buoàn nhieàu neân toùc baïc phô.
Haän nhieàu neân cuõng tìm ñöôøng ra ñi.,
Treân ñaây laø chuyeän saàu bi.
Chöø  thôøi ñaõ thoaùt moät côn haõi huøng,
Nôi naøy cuoäc soáng taïm dung.
Daïy cho con treû naáu nung caêm thuø,
Queâ toâi xa tít mòt muø.
Ba khuyeân toâi gaéng giöõ gìn toå tieân.
Daïy raèng ñaát nöôùc chöa yeân,
Daán thaân tieán böôùc Cha Anh leân ñöôøng.
Ñuoác thieâng soi saùng ñeâm tröôøng,
Thanh nieân theá heä kieân cöôøng noi theo.
Daãu raèng coù luùc gieo  neo,
Moät loøng döïng nöôùc döïng nhaø nghe con.
Maáy lôøi khuyeân daïy saét son,
Phuïc höng taïo Quoác töï do thanh bình.

                         Mai Ngoïc Söông –K10/2 - Ñöùc quoác
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Preparing Tomorrow’s
Leaders Today

Chuaån bò cho nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ngaøy mai hoâm nay.

Ñoù laø muïc ñích cuûa caùc anh chò em Thanh Thieáu Nieân Ña
Hieäu cuõng nhö  Vaylc,  The Vietnamese American Youth Con-
ference Leadership.

Moät tuaàn tröôùc khi leân ñöôøng ñi D.C ñeå tham döï hoäi thaûo,
Baùc Ñoàng, Chuû Tòch cuûa Hoäi Voõ Bò Ñaø Laït cuõng laø ngöôøi
thöôøng ñöa caùc tin töùc töø Toång Hoäi ñeán cho caùc hoäi vieân vaø
caùc thanh thieáu nieân Ña Hieäu ôû Minnesota, hoäi tuï chuùng toâi
laïi.  Muïc ñích cuûa Baùc khoâng ngoaøi nhöõng lôøi khuyeân nhuû,
nhaén baùo cho chuùng toâi laøm theá naøo cho xöùng danh laø con
chaùu cuûa theá heä hai Voõ Bò trong chuyeán ñi naøy.

Nhö nhöõng con nai vaøng ngô ngaùc töø choán ñoàng queâ leân thò
thaønh, chuùng toâi khaên goùi leân ñöôøng cho chuyeán ñi xa coù moät
khoâng hai trong ñôøi naøy.  Suoát haønh trình treân maùy bay chuùng
toâi cô hoà khoâng bieát nghó gì, cuõng khoâng bieát laø mình ñeán ñoù
vôùi muïc ñích gì?  Phaûi chaêng laø ñeå trôû thaønh moät ngöôøi laõnh
ñaïo toát nhö caùc Baùc haèng mong moûi, hay chæ laø nhöõng ngöôøi ñi
... ñeå coù maët maø thoâi chuùng toâi thaàm nghó.

Theá roài caùnh cöûa phi tröôøng  Dullus roäng môû chaøo ñoùn
chuùng toâi.  Ngaäp ngöøng maõi trong khung caûnh ñaày nhoän nhòp
cuûa ngöôøi qua laïi, chuùng toâi ngöôøi ñaàu naøy, keû cuoái kia mong
tìm Anh Baûo, laø ngöôøi ra röôùc chuùng toâi.  Bon bon treân con
ñöôøng hình nhö quen thuoäc, nhöõng cua queïo ñaày hieåm aùc
cuûa Anh (360 ñoä ñoù aø) ñaõ ñöa chuùng toâi ñeán vôùi moät theá giôùi
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khaùc vôùi thöôøng ngaøy. Ñoù laø theá giôùi cuûa tình thöông, tình
queâ höông, tình ñoàng loaïi maø ôû ñaát nöôùc thöù hai naày chuùng
toâi ít coù dòp thaáy qua.  Khi ñaët chaân ñeán nôi ñieåm heïn, nôi maø
Chò Anh Thö vaø caùc baïn khaùc töø caùc tieåu bang khaùc bay veà,
vaø ñaëc bieät coù hai baïn töø UÙc, nôû nhöõng nuï cöôøi thaät noàng  aám
chaøo möøng chuùng toâi ñeán.

Vì ñeán sôùm hôn moät ngaøy neân chuùng toâi coù dòp cuøng caùc
baïn khaùc trao ñoåi vôùi nhau qua nhöõng maåu chuyeän ñaày thuù
vò trong caùi tìm toøi, hoïc hoûi cuûa nhöõng ngöôøi baïn môùi quen.

Ñeâm ñoù chuùng toâi chôi troø chôi True of Dare.   Moät troø
chôi tai haïi vì khoâng nhöõng rieâng toâi, maø caùc baïn khaùc ñeàu bò
“haønh hình” qua nhöõng maøn loái ñaày ñaëc saéc cuûa nhöõng ngöôøi
chieán thaéng.  Ngaû nghieâng oâm buïng laên troøn, nhaïc thoang
thoaûng beân tai qua caùc baøi queâ höông tình töù, hæ haû cöôøi giôõn,
noùi noùi vui ñuøa.  Theá ño,ù chuùng toâi töø nhöõng ngöôøi xa laï, nay
ñaõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi baïn ñoàng haønh trong cuoäc hoäi thaûo
kyø naøy.

Hoäi thaûo kyø naøy coù 3 ngaøy, töø 26 cho tôùi 28 taây thaùng 6.
Ngaøy ñaàu chuùng toâi chæ vaøo ñaêng kyù vaø tham döï buoåi chaøo
möøng do Anh Huøng, President of Vaylc, vaø Chò Uyeân, ngöôøi
laøm vieäc chung vôùi Anh toå chöùc.  Ñaëc bieät laø coù Chò Mina
Nguyeãn, laø Director of Public Liaison cuûa Department of La-
bor, qua loái dieãn vaên ñaày haáp daãn, khoâng keùm phaàn long
troïng, trình baøy cho chuùng toâi bieát theá naøo laø laø moät nhaø laõnh
tuï thaät söï, theá naøo laø moät ngöôøi Vieät Nam göông maãu sanh vaø
lôùn leân ôû Myõ.

Qua ngaøy thöù hai, chuùng toâi ñeán vieáng thaêm Capitol Hill.
Cuoäc vieáng thaêm naøy khoâng ngoaøi muïc ñích cho chuùng toâi
giaùp maët vôùi caùc chöùc vieân cuûa Haï Vieän ñeå bieát theâm veà
coâng vieäc cuûa hoï ra sao, caùc vaán ñeà nhö Giaùo Duïc HR 333,

Nhaân Quyeàn HR 1587, vaø laù côø vaøng tröôùc 75 ñöôïc chính
quyeàn Myõ coâng nhaän hay khoâng?  Ñaëc bieät hôn nöõa laø OÂng
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Tom Davis, ñaïi dieän Haï Vieän cuûa 11th District, Virginia  ra
chaøo ñoùn chuùng toâi, duø ñeâm qua OÂng nguû chöa ñaày 4 tieáng
vì phaûi tham döï cuoäc hoïp cuûa quoác hoäi.  Sau ñoù chuùng toâi
ñöôïc chia ra töøng nhoùm ñi daïo voøng quanh Capitall Hill, vaø
toâi coù dòp chöùng kieán choã maø ngaøy xöa Toång Thoáng John
Quincy Adam thöôøng hay giaû boä nguû guïc ñeå leùn nghe caùc
thaønh vieân cuûa Haï Vieän ñaøm thaûo nhöõng gì.  Toái ñeán chuùng
toâi ra nhaø haøng Fortune vaø ñöôïc nghe Anh Tuù Phaïm, ngöôøi
Vieät ñaàu tieân laøm quan toøa cuûa tieåu bang Tennese noùi chuyeän,
vaø ngöôøi ñieàu khieån chöông trình cho buoåi leã ñoù khoâng ai
khaùc hôn laø coâ Sherri Lyù, Meï Vieät, Cha Myõõ, laø ngöôøi phoùng
vieân cho ñaøi WTTG/Fox 5 News.

    Ngaøy cuoái cuøng laø ngaøy daønh cho caùc phieân hoïp tham
gia tuøy theo yù muoán caù nhaân töø caùc ñeà taøi nhö chính trò, baïo
löïc, nhaân quyeàn cho ñeán tham gia coäng ñoàng, duy trì phong
tuïc, taäp quaùn vaø ngheà nghieäp do caùc ngöôøi laõnh ñaïo taøi naêng
cuûa theá heä hai nhö Kim - Thu Bui (Senior Producer CNN),
John Dinh (1st Lieutenant), Uyeân Dinh (Councel Committee
on House Armes Services, U.S House of Representatives),
Phöông Ly (Reporter, The Whasington Post), Carlton Nguyeãn
(Agent, State Farm Insurance), Ryan Phaïm (K.C -Pilot, U.S .
Air Force), the honorable Tuù Phaïm (US Magistrate Judge,
Western Disctrict of Tennesse), Huøng Quoác Nguyeãn (Presi-
dent, National Congress of Vietnamese  Americans), vaø Minh
N. Vuõ (Counselor to the Assistant Attorney General Civil Rights
Divisions, Department of Jistice) v.v.v.

Chieàu hoâm ñoù, chuùng toâi ñöôïc Baùc Voõ Nhaãn, laø ba cuûa
Anh Tuaán, Voõ Bò K20 môøi ñeán nhaø Baùc chôi vaø aên toái.  Gia
ñình Baùc thaät nieàm nôû, aân caàn vaø chaêm soùc cho chuùng toâi
nhö nhöõng ñöùa chaùu töø phöông xa môùi veà.  Cuõng trong ngaøy
hoâm ñoù, chuùng toâi laàn ñaàu tieân ñöôïc dieän kieán vôùi Anh Chuû
Tòch cuûa TTNÑH laø Anh Duõng vaø caùc anh chò khaùc trong hoäi.

Coù hôïp thì coù tan.  Cuoäc vui naøo bao giôø cuõng vaäy.  Chuùng
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toâi cuõng khoâng ngoaïi leä.  Gaàn moät tuaàn leã beân caïnh nhau,
haøn huyeân taâm söï, moái lieân caûm caøng theâm thaém thieát.  Bòn
ròn chia tay, nhöõng caùi oâm thaät maïnh, nhöõng caùi baét tay ñaày
cöông quyeát, chuùng toâi höùa seõ lieân laïc vôùi nhau thöôøng xuyeân
hôn.

Chuyeán ñi naøy khoâng nhöõng toâi coù theâm baïn môùi, keát
theâm tình thaân, maø 3 ngaøy hoäi thaûo vöøa qua ñaõ cho toâi thaáy
raèng moät ngöôøi laõnh ñaïo khoâng nhöõng phaûi coù trí, duõng maø
phaûi coù nhaân.  Neáu coù trí, duõng maø khoâng nhaân thì thaønh keû
ñoäc taøi, baïo aùc, vaø ngöôïc laïi coù nhaân, coù trí maø khoâng coù
duõng thì trôû thaønh keû nhu ngöôïc.  Vì vaäy toâi thieát nghó moät
nhaø laõnh ñaïo neân hoäi ñuû ba ñeàu kieän vöøa neâu treân taát laø ...
Trí, Duõng, vaø Nhaân.

                                                 Ngoâ Phöông Chi

                                              TTNÑH/ Minnesota



298  XUAâN GIAÙP THAâN 2004

       UNICEF và SEAGAMES
Nam Do                                               

(VNN)

UNICEF Khuyến Cáo CSVN Không Được Vi Phạm Nhân 
Quyền Khi Tiến Hành Chiến Dịch Bắt Giữ Trẻ Em Lang Thang 
Để Làm Đẹp Thành Phố’. 

Phải nói là người nào viết bản tin này đã chọn một tựa đề 
nghe rất là giật gân khiến ai vưà đọc lướt qua cũng phải nôn nóng 
muốn biết tại sao Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) này 
lại vô duyên thọc mạch vào đời tư của nước Cộng Hoà Xã Hội 
Chủ Nghiã Việt Nam. Chuyện trẻ em VN nghèo lang thang ngoài 
phố bị công an bốc hốt mang đi cho đẹp đường phố trong mùa 
SEAGAMES là chuyện riêng của cấp lãnh đạo VN chứ có mắc mớ 
gì đến UNICEF mà UNICEF lại lên tiếng khuyến cáo. Rõ thật là 
vô duyên đi xía vào chuyện nội bộ của quốc gia khác!. P hải nói là 
khi đọc con số 21 triệu tám trăm ngàn đô la của UNICEF giúp trẻ 
em nghèo tôi đâm bật ngửa người trước số tiền quá to lớn ngoài 
sự tưởng tượng của tôi. 

Tôi bèn đem máy tính ra làm cộng trừ nhân chia để xem với 
số tiền 21 triệu 800 ngàn đô Mỹ đó, nếu được nhà nước đem ra xử 
dụng nuôi trẻ em nghèo thì có bao em sẽ không phải đi ăn xin ở 
đầu đường xó chợ. Này nhé 1 đô Mỹ đổi được 15.570 $VN. Vậy 
thì 21 triệu 800 ngàn đô Mỹ tương đương với 339 Tỉ 426 triệu đồng 
VN. Thống kê của nhà nước cho biết là hiện đang có 10.060 trẻ em 
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đi ăn xin ngoài đường và có 11,1% trẻ có thu thập trung bình một 
ngày dưới 10.000 đồng VN. Nếu nhà nước dùng tiền của UNICEF 
trợ cấp cho mỗi em 10.000 đồng để các em khỏi đi lang thang ăn 
mày, thì trong một năm 365 ngày nhà nước sẽ chi ra 3 triệu 650 
ngàn đồng VN tức là 234 đô Mỹ để nuôi 1 em bé nghèo khỏi đi ăn 
mày trong một năm. Và để nuôi 10.060 em đi không phải đi ăn xin 
trong vòng một năm nhà nước cần chi ra 2.354.000 đô Mỹ.

Nếu nhà nước chỉ dùng một nửa số tiền của UNICEF viện trợ 
tức là 10.900.000 đô Mỹ để nuôi 1060 trẻ em nghèo thì số tiền đó 
có thể nuôi 10.060 em trong vòng 4.6 năm. Thế nhưng tại sao ngay 
trong giờ phút này nhà nước lại phải hối hả tạo những đường giây 
nóng kêu gọi đồng bào hãy giúp nhà nước khi nào thấy trẻ em ăn 
mày thì điện thoại cho đường giây nóng để nhà nước biết hầu đến 
bắt mang em bé đáng thương kia đi cất dấu một chỗ. Tôi tự hỏi số 
tiền UNICEF cho giờ ở đâu và đang nằm trong túi của ai để cho 
tới bây giờ vẫn còn cảnh 10.060 em bé đi ăn xin ngoài đường và 
để cho giờ đây trên quê hương VN lại xảy ra cảnh làm đẹp thành 
phố thật là bi thương ai nghe qua cũng phải cười ra nước mắt ? 

Trước sự thật ăn cắp viện trợ quá phũ phàng này của nhà nước 
CSVN tôi mới thấy rằng chiến dịch làm sạch đường phố của nhà 
nước kêu gọi người dân gọi đường giây điện thoại nóng báo cho 
nhà nước hay nơi nào có trẻ em ăn mày để nhà nước bắt mang đi 
dấu một chỗ quả thật là dã man đối với các em.

Dã man bởi vì SEAGAMES là cơ hội tốt cho các em kiếm 
được thêm tiền đến từ giới du khách ngoại quốc. Thế nhưng nhà 
nước lại chặt đi cơ hội ngàn vàng kiếm tiền của các em. Dã man 
bởi vì nhà nước không muốn cho các em được chứng kiến và tham 
gia những ngày hội vui lớn trên quê hương của chính các em. Điều 
luật nào trong hiến pháp VN cấm một người công dân VN dù nghèo 
rách tả tơi không được phép có mặt trên đường phố trong những 
ngày toàn dân vui chơi hội hè ? Điều luật nào cho phép những kẻ 
cầm quyền dùng bạo lực nhốt trẻ thơ nghèo khổ để cô lập các em 
không tham dự được những ngày vui đó cùng toàn dân? 

SEAGAMES đâu phải chỉ độc quyền dành riêng cho những kẻ 
quyền thế hay những người có tiền được tham dự. SEAGAMES là 
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của mọi người dân VN không phân biệt giàu nghèo tuổi tác hay địa 
vị trong xã hội. Một người dân giàu hay một trẻ em ăn mày cũng 
đều có quyền bình đẳng như nhau đi trên những đường phố Saigon 
Hà Nội trong mùa Seagames. Cha mẹ các trẻ em ăn mày đã còng 
lưng đóng thuế cho nhà nước có tiền để tổ chức SEAGAMES thì 
không có lý do gì con em của họ lại bị nhà nước bắt mang dấu đi 
một chỗ không cho các em chứng kiến những gì xảy ra trên đường 
phố VN trong mùa SEAGAMES này. Dã man của nhà nước CS là 
thế đấy. Chỉ vì muốn dấu nhẹm chuyện biển thủ tiền trợ cấp nhân 
đạo của thế giới mà những kẻ lãnh đạo đã nhẫn tâm tước mất cái 
quyền của trẻ thơ nghèo không được chứng kiến những gì xảy ra 
chung quanh em trong mùa SEAGAMES. Còn gì bất mãn và uất 
ức cho chúng ta bằng ngày hôm nay phải chứng kiến cảnh các em 
ăn mày nghèo khổ bị những kẻ quyền thế ăn chặn tiền viện trợ từ 
thiện của các em dùng bạo lực cấm các em kiếm tiền trong muà 
Seagames. 

Chuyện UNICEF làm tôi liên tưởng tới lời tuyên truyền láo 
khoét hàm chứa ý đồ tham lam của CSVN trong chương trình VTV4 
vưà chiếu trên đài truyền hình SBS rất gần đây khoe rằng đồng bào 
hải ngoại hăng say tổ chức gây qũy từ thiện nhờ nhà nước gửi về 
giúp đỡ trẻ em nghèo ở VN. Điều CSVN tuyền truyền ở trên chỉ 
đúng có một nửa mà thôi. Đúng một nửa ở cái chỗ là CSVN lợi 
dụng dữ kiện đồng bào hải ngoại làm chuyện từ thiện. Còn cái nửa 
sai là láo khoét xuyên tạc rằng đồng bào đưa tiền cho nhà nước để 
nhờ nhà nước chăm lo người nghèo. 

Những ai đã từng đứng ra quyên tiền ở hải ngoại và những 
người cho tiền cũng đều dư biết nhà nước ăn cắp tiền viện trợ nhân 
đạo nên đâu ai ngu dại gì đưa tiền cho nhà nước đồng nào mà nhà 
nước dám bịa chuyện ra mà nói để lưà bịp dư luận Úc hay những 
người VN nào còn khờ dại. Từ gần 30 năm nay nhà nước CSVN 
ăn chặn hàng bao trăm triệu đô la tiền viện trợ từ thiện của thế giới 
mà vẫn chưa phỉ lòng tham hay sao để giờ đây lại tính giở trò ma 
giáo tung ra những chiến dịch từ thiện mờ ám kêu gọi lòng từ thiện 
của đồng bào hải ngoại những mong bòn rút thêm tiền của những 
‘khúc ruột ngàn dặm’? 
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Tuổi thơ VN đã phải chịu quá nhiều bất hạnh và nhục nhằn 
ngoài sức chịu đựng của một trẻ thơ. Cũng vì thế tôi mong rằng 
đồng bào ta ở bên nhà thay vì gọi điện thoại báo cho nhà nước, thì 
hãy rủ nhau chỉ chỗ cho các em trốn cái guồng máy bố ráp trẻ thơ 
người nghèo khổ trên đường phố. Những thành phần đáng thương 
đó cần phải hiện diện thật đông đảo ở khắp đường phố trong mùa 
SEAGAMES để cho thế giới nhìn thấy rõ bộ mặt ăn cắp của những 
kẻ lãnh đạo. Lợi dụng cơ hội ngàn vàng về sự có mặt của nhiều 
quốc gia đã viện trợ tiền giúp người già trẻ thơ VN nghèo khổ , các 
bác, các chị và các em ăn mày hãy nên can đảm đoàn kết chặt chẽ 
với nhau biểu tình lên tiếng phản đối đòi nhà nước phải trả lại cho 
mình những tiền viện trợ nhân đạo mà các bác các em được hưởng. 
Hãy mạnh dạn tố cáo trước dư luận quốc tế kẻ đã ăn chặn tiền của 
mình. Một khi thế giới mà nghe được tiếng nói của những người 
bị nhà nước ăn chặn tiền thì dĩ nhiên họ sẽ không đưa tiền cho nhà 
nước mà họ sẽ tìm cách giúp khác hữu hiệu hơn.

Chỉ còn vài ngày nữa là đất nước VN tưng bừng chào đón 
SEAGAMES. Nơi phương trời xa xôi, tôi chỉ còn biết cầu xin 
10060 em ăn mày và những bác ăn xin nghèo khổ thoát được sự 
lùng bắt của nhà nước để có được cơ hội kiếm thêm tiền trong mùa 
Seagames này. Tôi cũng mong rằng những quốc gia hay những hội 
từ thiện viện trợ cho VN gặp được những kẻ khốn cùng đói rách 
đó để thấy và nghe được nguyện vọng của họ. Và tôi cũng mong 
mỏi người dân ở bên nhà hay đồng bào hải ngoại về VN trong muà 
Seagames hãy kể cho người ngoại quốc biết là tấm lòng vàng của 
họ đã bị nhà nước CSVN lợi dụng lừa dối và người nghèo VN đói 
khát vẫn hoàn đói khổ. 

Ở thời đại văn minh tiến bộ này, trong khi những quốc gia 
khác trên thế giới làm đẹp thành phố bằng cách tân trang đường 
phố nhà cửa hay trồng hoa cây cảnh cho đẹp, thì buồn thay ở trên 
quê hương tôi, nhà nước CSVN lại khoe khoang chiến dịch hốt hết 
những trẻ em nghèo đói nhốt một chỗ kín để làm đẹp thành phố! 
Ôi! Còn gì xấu hổ cho người VN chúng ta hơn khi phải đọc hàng 
tít nói lên trọn vẹn tính chất man rợ của một chế độ phi nhân coi 
người dân rẻ hơn cỏ cây: ‘UNICEF Khuyến Cáo CSVN Không 
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Được Vi Phạm Nhân Quyền Khi Tiến Hành Chiến Dịch Bắt Giữ 
Trẻ Em Lang Thang Để Làm Đẹp Thành Phố ‘.

Đây quả thật là một hành động tuyệt vời đẹp trong ý nghiã 
man ri mọi rợ nhất của nó mà những người tiền sử thông minh đến 
mấy đi chăng nữa cũng không thể nào nghĩ ra được tuyệt chiêu ác 
độc này ! Bởi vì, đã là người và nếu còn chút nhân tính của một 
con người thì mấy ai nỡ lòng nào lạm dụng quyền lực nhốt đồng 
loại kém may mắn hơn mình vào một xó xỉnh để chỉ hưởng thụ 
cho riêng mình những ngày vui hội lớn dành cho đại khối dân tộc.  
 
Nam Dao 

(Adelaide, Australia)
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Thoughts on the 2003
Vietnam Center Conference

by Daniel Tu - K29/2

The past of the Vietnamese people invokes memories
of pain and misfortune.  I am part of Vietnam’s past, present,
and future.  As such, I feel compelled to study the reasons
why I am not residing in my motherland.  I decided to join an
undergraduate research program at the University of Tulsa in
order to further these ideals.  I thought I was studying history
for my people, but I found out that I was studying history for
myself.

When my parents recounted stories of Vietnam, they
always reminded me of the terrible tragedies that typically
accompany war.  The simple things also reminded me that
many people tried to eke out normal lives amidst the backdrop
of battle.  My dad especially lauded a man named Ngo Dinh
Diem, the first South Vietnamese president.  Nothing in
Vietnam could rival the convenience of the American life,
but Vietnam still flowed with beautiful sights.

My research project originally focused on the Kennedy
years of the Vietnam, but I modified it to fit the topic of the
2003 Vietnam Center Conference (for more information, go
to www.vietnam.ttu.edu).  I must thank Ms. Lu AnhThu for
recommending the conference to me; otherwise, I would not
have known about it.  The Vietnam Center asked for papers
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dealing with “The Rise and Fall of Ngo Dinh Diem and its
Implications for the United States and Vietnam”.  In order to
gain an overall picture of the situation, I read several books
encompassing different parts of the Vietnam War.  Each book
had its own viewpoint, agreeing with some yet disagreeing
with others.

Historians prefer firsthand accounts of events because
primary sources are like eyewitnesses to a court case.
Through emails, I was able to obtain a few opinions from
Vietnamese officers.  However, there are a number of
interesting sources that were unavailable to me because they
politely refused my queries.  At first, I felt confused by these
actions.  Then, I realized that the past is full of sorrow;
furthermore, many believe that the past should remain buried.
I fully respect those opinions, but I must disagree with those
sentiments.  As those stories disappear, no one will be left to
set the record straight.  We require help to record the stories
of my people’s past, especially those of a South Vietnamese
viewpoint.

From the material I gathered, I wrote a paper that best
expressed my opinions on the matter.  I argued that Diem
was stuck between a rock and a hard place.  On one hand, he
had to try to please the Americans.  On the other, he had to
control the spirit of his nation.  He could not tiptoe that line
forever and paid a dear price for it.  Though stories of his
corruption lingered, he would be remembered his strong
nationalism and fervent anti-communism.

For my presentation, I opted to go for a PowerPoint
Presentation because that would best use my skills as an
extemporaneous speaker, that is to say I speak off notes rather
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than reading my paper straight up.  I used the South
Vietnamese flag as my background because I believe it still
has meaning.  The meaning may differ from person to person,
but in the end those ideas and emotions continue on.

I enjoyed the conference experience for its various
opportunities.  Dr. Reckner, the director of the Vietnam Center,
ran the conference well.  At the conference, I heard and met
living historical figures like General Nguyen Khanh,
Ambassador Bui Diem, Ambassador Nguyen Xuan Phong and
Colonel Bui Tin and leading professors on the Vietnam War.
A doctoral candidate from Berkeley, Ms. Martina Nguyen told
me there were several others like me who were reinterpreting
the past.

My presentation went better than I expected.  Yet,
when the applause died down, it felt like there still was much
to do.  Not only did I have a great deal for which to strive, but
my generation also had plenty to prove.  A big part of that will
be recognizing not only the sacrifices of our people but their
purpose.  To that end, I believe we seek peace, equality, and
happiness for the country of Vietnam.
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THOÂNG BAÙO CHUNG

ÑA HIEÄU 71 VÔÙI CHUÛ ÑEÀ:

“Nhôù baïn beø, Nhôù anh em”

Tröôøng Meï ñaõ ñaøo taïo haøng ngaøn nhöõng caáp laõnh ñaïo taøi ba, nhöõng Só
Quan öu tuù thuoäc ñuû moïi Quaân Binh Chuûng Haûi, Luïc, Khoâng quaân.

Xin môøi quyù huynh ñeä, quyù baïn thuoäc ñuû moïi quaân binh chuûng  Quaân löïc
VNCH, vieát laïi nhöõng ngaøy haøo huøng quaân nguõ, nhöõng chieán coâng laãy löõng
trong quaân söû  ñeå kyû  nieäm Ngaøy Quaân Löïc  19-6-2004.

Vieát ñeå nhôù laïi nhöõng ngaøy doïc ngang, vuøng vaãy treân khaép chieán tröôøng.
Vieát ñeå tri aân, vinh danh baïn beø, huynh ñeä Voõ Bò.
Vieát ñeå “Nhôù baïn beø, nhôù anh em”.

Xin môøi quyù phu nhaân, caùc chaùu trong gia ñình Voõ Bò vieát veà  quyù phu
quaân, veà cha anh, nhöõng Só quan Voõ bò baát khuaát, anh huøng  cuûa QLVNCH.

Ña Hieäu 71 seõ laø moät aán baûn ñaëc bieät, boác khoùi chieán tröôøng, vöông muøi
löûa ñaïn, maát maùt khoân nguoâi ...

Xin quyù vò göûi baøi vieát vaø göûi chi phieáu uûng hoä veà toøa soaïn tröôùc ngaøy 25
thaùng 5 naêm  2004, ñeå Ña Hieäu 71 tôùi tay baïn ñoïc trong dòp kyû nieäm Ngaøy
Quaân Löïc 19 thaùng 6 naêm 2004.

Ñeå traùnh nhöõng loãi laàm ñaùng tieác khi ñaùnh maùy, xin quyù vò haõy xöû duïng
Computer, vieát baøi, attached theo Email hay göûi diskette veà toøa soaïn döôùi
daïng VPS, VNI...

Vì toân chæ vaø khuoân khoå Ña Hieäu raát coù giôùi haïn, neân toøa soaïn raát laáy laøm
tieác ñaõ khoâng thoûa maõn heát moät soá baøi vôû cuûa quyù vò göûi veà. Toøa soaïn xin chaân
thaønh caùo loãi.

Xin caùm ôn toaøn theå quyù vò.
Kính chuùc quyù vò vaø gia ñình muoân ngaøn may maén vui töôi.

Chaøo Töï Thaéng
Toøa soaïn Ña Hieäu



ÑA HIEÄU 70 307

CAÙO LOÃI

Vì  loãi laàm kyõ thuaät vaø sô soùt khi trình baøy, ñaùnh maùy,
neân Ña  Hieäu 69  ñaõ phaïm phaûi vaøi loãi laàm ñaùng tieác.
Toøa soaïn xin ñính chaùnh laïi cho ñuùng nhö sau:

1- Trang 45  ñaùnh maùy laø Nguyeãn  Vaên Trung, xin
ñính chaùnh laïi laø : Traàn Vaên Trung.

2- Trang 48 ñaùnh maùy ngaøy nhaäp hoïc cuûa K15 laø 23
thaùng 11 naêm 1959,  xin ñính chaùnh laïi laø ngaøy 5
thaùng 3 naêm 1958.

3- Trang 349 xin ñính chaùnh laïi nhö sau:

“Thaân phuï cuûa chaùu Voõ Phi Sôn laø Voõ Phi Hoå cöïu SVSQ/
K17/TVBQGVN  chöù khoâng phaûi laø Traàn Phi Hoå.”

Toøa soaïn Ña Hieäu xin thaønh thaät caùo  loãi cuøng:

- Nieân Tröôûng Traàn Vaên Trung / Khoùa 3,

- Toaøn theå CSVSQ/K15,

- Nieân Tröôûng / K17  Voõ Phi Hoå vaø Phu nhaân cuøng
chaùu Voõ Phi Sôn.

Ngoaøi ra neáu Ña Hieäu 69 coøn phaïm phaûi nhöõng loãi
laàm sai soùt khaùc, kính mong  quyù huynh ñeä, quyù baïn,
quyù phu nhaân , quyù ñoäc giaû  löôïng thöù  vaø boû qua.

Ña taï

Toøa Soaïn Ña Hieäu




