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tối thứ sáu, tôi lo trình bày, in và chuẩn bị nhiều 

khung hình chúc thọ cho các vị Hội viên cao niên 

với tuổi thọ từ 70, 80, 90 đến 100. Ở xứ Hoa Kỳ 

này, tôi thấy các “cụ” 70 hay 80 của Hội Cao 

Niên vùng này rất mạnh khỏe và năng động. Bảy 

mươi như anh chị phóng viên Đào Hiếu Thảo thì 

không thể gọi là người “già” mà phải gọi là 

người trẻ của Hội Cao Niên. Tôi biết rất nhiều vị 

trên 70 từ chối gia nhập Hội “Cao Niên” chỉ vì 

họ nghĩ là họ chưa …già. Cho nên trên bản tin 

Cao niên tháng hai, 2016 tôi không “dám “ gọi 

các cụ 80 mà dùng chữ “quý vị 80”. Quả vậy, 

trong số các “cụ” 80  Hội Cao Niên chúc thọ 

năm nay, có GS Kim Oanh,  Bà Tuyết 

Ngọc…những vị cao niên năng động  này không 

thể gọi là người già được. Tôi  có thấy tên GS 

Nguyễn Ngọc  Bích trong số các “cụ” 80 (tính 

theo tuổi ta). Tôi nghĩ đến  Thầy Bích và nụ cười 

của Thầy trong Lễ Chúc Thọ vào ngày mai. 

 

Tiếc thay thứ bảy hôm sau đó, Thầy và Cô Hợi 

bận lễ chùa nên đến trễ;  Lễ Tổ Tiên và Chúc 

Thọ đã xong, Nhưng Thầy cũng tham dự Lễ 

mừng sinh nhật chung, Thầy tham gia sinh hoạt 

văn nghệ. Anh Nguyễn Văn Đặng chụp tấm hình 

sau đây, lúc Thầy Bích đang hát: 

Ngày 2 tháng 3, 2016, giờ Hoa Thịnh Đốn,  sáng 

vào mở email từ anh Bùi Mạnh Hùng, tôi biết 

tin Thầy Nguyễn Ngọc Bích mất trên chuyến bay 

đến Manila, Phi Luật Tân dự Hội nghị về Biển 

Đông.  Trên vùng trời cách không xa lắm quê 

hương Việt Nam yêu dấu, lúc đó là ngày 3 tháng 

3,  Thầy Bích bị nghẽn mạch máu cơ tim.  Theo 

lời Cô Hợi kể lại: Thầy nói với Cô Hợi là Thầy 

mệt lắm, chưa bao giờ mệt như vậy.  

Và chỉ như vậy, Thầy đi. 

Tin Thầy Bích mất làm tôi lặng người.  Mới vừa 

đây, hai tuần trước, Thầy còn đó.  

Sống và Chết, quả tình chỉ cách nhau một hơi 

thở - tôi còn nhớ nhiều người thường hay nhắc 

nhau câu nói này. Từ lâu,  tôi cũng như nhiều 

người khác thường hay nghĩ rằng đời sống của 

mình hãy còn ngày rộng tháng dài. Rằng  mình - 

mới 60, 70 hay dầu đã 80- vẫn còn khỏe. Cái 

chết  là chuyện xa vời, không ai màng nghĩ  đến. 

Trong lúc,  thực ra, nỗi chết rình rập mọi lúc, 

mọi nơi và không kể tuổi tác, trẻ hay già.  

Sáng nay, tôi phải tự nhắc để tôi nhớ,  đừng 

quên, không được quên điều này: “Chuyện gì 

làm được,  đừng chờ đến ngày D.”  

Ngày Đi hay viết tắt là ngày D, chữ tôi dùng cho 

ngày chết, hay nói cho có vẻ văn chương chữ 

nghĩa hơn – ngày vĩnh biệt cõi đời, là cái ngày 

mà tôi và vài ông bạn già rất thân thiết - như  Cụ 

Hà Bỉnh Trung (đã đi) hay anh Tâm Minh Ngô 

Tằng Giao (đã trên 70, vẫn còn nhất định chưa 

chịu nhận là mình già) -vẫn thường cười cười 

nói với nhau khi có dịp gặp mặt: “ Đã chuẩn bị 
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hành trang  sẵn sàng, khi nào có “vé” là lập tức  

lên đường “. Anh Tâm Minh Ngô Tằng Giao còn 

chu đáo hơn nữa, anh sáng tác rất nhiều thơ lục 

bát về Phật giáo, in thành sách hơn mấy chục 

tập và biếu không đến người đọc. Anh nói, “ tôi 

làm vậy là để có quỹ mua “vé” trước nên tôi 

biết tôi sẽ “đi” về đâu.” 

2.Cơ Hội Không Còn… 

Tôi vẫn tự trách tôi hoài, về cái tính lần lửa 

không kết thúc nhiều việc, nhiều chuyện có thể 

kết thúc được. Việc tôi tự trách tôi lần này khi 

biết tin Thầy Bích vĩnh viễn vắng bóng liên quan 

đến công việc tôi đang góp tay với Hội Người 

Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn và Hội Cựu 

Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh miền Đông Hoa 

Kỳ. Tôi thiết kế hay nói nôm na là “dựng lên” hai 

cái website ( tiếng Việt mình chưa có nhiều chữ 

diễn tả cho đúng quá nhiều thuật ngữ kỹ thuật 

của thế kỷ 21 nên tạm thời có nhiều chỗ tôi phải 

để nguyên chữ tiếng Anh ở đây.) Ở hai website 

này, ban chủ trương vẫn mong thực hiện được 

việc chia sẻ đến người đọc khắp nơi những tin 

tức, kiến thức, kinh nghiệm hay sáng tác từ 

những người viết tài tử hay chuyên nghiệp với 

điều kiện là những bài viết này là những bài viết 

nguyên thủy từ những người viết mà ban biên 

tập website biết được tác giả là ai. Ban chủ 

trương muốn thực hiện một  website không cóp 

nhặt, sao chép tùy tiện. 

Tháng trước, tôi có đọc mấy bài viết của Thầy 

Nguyễn Ngọc Bích, ký tên dưới bút hiệu Tâm 

Việt.  Và tôi vẫn thường hay gặp Thầy trong 

những buổi hội hàng tháng của Hội Người Việt 

Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn, mà Thầy Bích là 

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ của Hội. Tôi tự nhủ 

không có cơ hội nào tốt hơn nữa là gặp Thầy 

vào phiên hội đầu tháng tới; mời Thầy tham gia, 

giúp tay, và sau đó được phép chuyển tải các 

bài viết của Thầy lên  website caoniendc.com 

hay website quocgiahanhchanhmd.com và thử 

bàn với thầy về một hướng hợp tác giữa  nhà in 

của tôi và  Tổ hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ 

do Thầy chủ trương.  

Vậy mà tất cả các dự trù, cơ hội và cái “lợi thế” 

thiên thời, địa lợi và nhân hòa để có sự hợp tác 

và giúp tay của Thầy Bích với Hội Cao Niên và 

Hội Hành Chánh về mặt báo chí và website bỗng 

nhiên tan biến trong chớp mắt.  

Lúc đọc lại  tiểu sử của Thầy Bích về những 

trách vụ Thầy từng đảm trách lúc sinh tiền, tôi 

nhận ra tôi đang đứng trước một  Thái Sơn của 

làng thông tin báo chí.  

Từ 1971 đến 4/1975, Thầy Nguyễn Ngọc Bích 

từng là Cục trưởng Cục Thông Tin Quốc Ngoại 

thuộc Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi, Tổng Giám Đốc 

Việt Tấn Xã, sáng lập viên Viện Đại Học Cửu 

Long và là sứ giả đặc trách của Tổng Thống 

Nguyễn văn Thiệu trong cuộc vận động sau cùng 

với Quốc Hội Hoa Kỳ về viện trợ quân sự cho 

Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày tháng cuối 

cùng của miền Nam Việt Nam.  

Năm 1975, Thầy Bích trở lại Hoa Kỳ, quê hương 

thứ hai của Thầy, từ đó mở ra  chuỗi dài của 

những hoạt động không ngưng nghỉ trong đủ 

mọi lĩnh vực  xã hội, chính trị, giáo dục, nhân 

quyền, dịch thuật, biên khảo, bảo tồn văn hóa 

Việt ở xứ người. Thầy Bích đã từng nắm giữ 

những trách vụ cao cấp trong chính quyền Hoa 

Kỳ như  Phó và sau đó Quyền Giám đốc Office 

of Bilingual Education and Minority Languages 

Affairs thuộc Bộ Giáo Dục Liên Bang dưới thời 

Tổng Thống George W. Bush, Giám Đốc Ban Việt 

Ngữ  Đài Á Châu Tự Do (RFA) từ  năm 1997 đến 

2003... 

3. Còn Gì Để Lại … 

Quan trọng hơn hết là tinh thần dấn thân của 

Thầy Nguyễn Ngọc Bích trong rất nhiều công 

việc liên quan đến cộng đồng Người Việt hải 

ngoại và những công cuộc đấu tranh hướng về 

một nước Việt Nam tự do, dân chủ và tiến bộ.  

Người khen, kẻ chê Thầy cũng nhiều, nhưng 

không ai có thể phủ nhận được tấm lòng và tinh 

thần làm việc hướng về lợi ích chung cho cộng 

đồng người Việt của Thầy. 
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Hình ảnh: Phóng Viên Quân Đội Trần Bửu Khánh
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(Hình ảnh : Nguyễn Văn Đặng)

Bản Tin Cao Niên Tháng Ba 2016             trang  7



Bản Tin Cao Niên Tháng Ba 2016             trang  8



Bản Tin Cao Niên Tháng Ba 2016             trang  9



Bản Tin Cao Niên Tháng Ba 2016             trang  10



Bản Tin Cao Niên Tháng Ba 2016             trang  11



Bản Tin Cao Niên Tháng Ba 2016             trang  12


	BANTIN cn march 2016 - p1.pdf
	congidelai
	BANTIN cn JAN 2016 - p7
	BANTIN cn JAN 2016 - p8



