
Kính thưa quý Niên Trưởng và quý Chiến 
Hữu,

Chỉ còn đôi ba tháng nữa là đến ngày Đại 
Hội TQLC 2018 tại San Jose, sẽ là một thiếu 
xót nếu không có lời tường trình cùng quý vị 
về Hội TQLC Bắc California, đơn vị một lần 
nữa đứng ra nhận trách nhiệm đón tiếp quý 
ĐB, NT và quý Chiến Hữu cùng Thân Hữu 
từ khắp nơi về tham dự Đại Hội TQLC năm 
2018.“VỀ ĐÂY ANH” là chủ đề được Ban Tổ 
Chức chọn lựa, cũng đã tạo được nguồn cảm 
hứng cho các thi sĩ như MX Văn Tuấn TT, TH 
Thu Tâm sáng tác và phổ nhạc đã được phổ 
biến trên diễn đàn và You Tube như những lời 
mời gọi chân tình đến các MX từ khắp nơi hãy 
cùng nhau hội tụ về thành phố San Jose tham 
gia ngày Đại Hội.

Nhắc lại vào những năm thập niên 1980 
và đầu thập niên 1990 khi làn sóng tỵ nạn và 
chương trình HO khởi động, đứng trước nhu 
cầu khó khăn về vấn đề bảo lãnh định cư và 
tìm người bảo trợ, Hội TQLC Bắc CA đã được 
các Niên Trưởng và Chiến Hữu thúc đẩy thành 
lập để giúp đỡ các đồng đội của mình, và Hội 
đã chính thức thành lập vào năm 1984 bởi các 
NT và CH gồm có:

BS Bùi Văn Rậu, BS Tuân, NT Nguyễn 
Minh Châu/USCC, MX Nguyễn Ngọc Lương 
TĐ4, MX Trần Xuân Nhàn TĐ8, MX Trần 
Văn Khỏe TĐ5, MX Nguyễn Thanh Long 
THD, MX Hồng Nguyễn PB, Cố MX Nguyễn 
Hồng Hải PB, Cố MX Lý TĐQY, MX Thành 
TĐ2, MX Thành TĐ4, MX Thành TĐ16, MX 
Vương PB, MX Tân TĐ4, MX Tống Văn Đính 

HT. MX Phát Kiên

                 SÓNG THẦN

017



TĐ1, MX Trần Ngọc Bảy v..v..
Trải qua 35 năm thăng trầm trước bao biến 

đổi kinh tế cũng như chính trị của nước chủ 
nhà, không ít thì nhiều Hội cũng đã bị ảnh 
hưởng do nhu cầu kinh tế nghề nghiệp của mỗi 
người nơi đất lạ, Hội vẫn tồn tại qua nhiều đời 
Hội Trưởng không theo thứ tự như sau:

-MX Nguyễn Ngọc Lương TĐ4
-Cố MX Trần Kim Tài TĐ4
-MX Phạm Ngọc Sơn VTA/THD
-NT Lê Đỗ CHP/TTHL
-MX Nguyễn Thanh Long TCĐT/THD
-MX Phạm Phú Dũng TĐ6
-NT Lâm Tài Thạnh TĐT/TĐ9
- MX Nguyễn Thanh  Lương
-MX Trần Ngọc Bảy
-MX Nguyễn Dự VT/THD
-MX Trần Văn Khỏe
-NT Lê Bá Bình TĐT/TĐ3
-MX Phát Kiên ĐĐTC/TĐTHD hiện đang 

lưu nhiệm.

Xin được nhắc đến như một lời cảm tạ đối 
với những sự đóng góp cao quý của quý Niên 
Trưởng và Chiến Hữu trong Ban Cố Vấn, Ban 
Chấp Hành đã hy sinh đóng góp từ tinh thần 
đến vật chất để Hội còn đến ngày hôm nay.

Cũng không quên nhắc đến những đóng góp 
to lớn của tất cả quý vị phu nhân và thân hữu 
suốt trong thời gian dài vừa qua, xin chân thành 
biết ơn sự quan tâm của quý vị đối với Hội.

Về mặt sinh hoạt cộng đồng tại địa phương, 

Hội tham gia hầu hết với các tổ chức hội đoàn, 
đoàn thể Quốc Gia chống cộng trong vùng, kể 
cả các công việc xã hội tiêu biểu như sau:

-Diễn hành ngày Quân Lực 19/6
-Tổ chức các bữa ăn cho người vô gia cư.
-Bán vé cho BTC/Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh
-Đóng góp trùng tu mộ tử sĩ NTQĐBH ...
Riêng sự kiện nổi bật nhất mà ít người biết 

đến, đó là việc hai cháu Nguyễn Nhân và Lê 
Quyên là hậu duệ của Ông Bà Lê Đỗ đã âm 
thầm đóng góp cho CTYT/TPB tại Việt Nam 
của Bà Hạnh Nhơn từ năm 2013 cho đến nay, 
gần đây nhất được biết đến là:

-Năm 2016:
100.000$US cho ĐNHCOA 
60.000$US cho Nhà thờ DCCT
-Năm 2017
100.000$US cho ĐNHCOA
30.000$US cho Nhà thờ DCCT
10.000$US cho TPB/TQLCVN .

Đây là một nghĩa cử vô cùng cao quý, cầu 
xin ơn trên trả công bội hậu cho các cháu.

Nhưng trên tất cả là sự kiện Đại Hội VỀ 
ĐÂY ANH vào tháng 7/2018 tới đây tại San 
Jose, rất mong được chân tình đón tiếp tất cả 
quý Mũ Xanh và gia đình về hội ngộ.

Trân Trọng Kính Chào.
San Jose Ngày 31/03/2018
                       TM.Ban Chấp Hành.
                     HT. MX Phát Kiên
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