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lễ thượng kỳ đầu năm Feb 01, 2022 @ San Jose City halls, CA.



Chuyện một phi công anh hùng của Không Lực VNCH, Thiếu Tá Nguyễn Quý An,
Phi Đoàn “King Bee” 219.
Nguyễn Nam posts Feb 8, 2022 from Nguồn Fb Nguyễn Dân Việt.

Trong một phi vụ hỗn hợp Việt - Mỹ ngày 17/1/1969, Thiếu Tá An chỉ huy một Phi
Đội trực thăng có nhiệm vụ thả các toán quân LLĐB vào sâu trong lòng địch bên
lãnh thổ Lào, không may một trực thăng Hoa Kỳ trúng đạn, rơi xuống vùng địch quân
kiểm soát.

Để giải cứu Phi Hành đoàn gồm 4 người Mỹ, Thiếu Tá An đã bất chấp hiểm nguy,
quay trực thăng của mình lại và đáp xuống bên cạnh chiếc trực thăng bị rơi dưới hỏa
lực mạnh của địch. Thiếu Tá An đã giải cứu thành công 4 quân nhân Mỹ mà không
màng đến tính mạng nguy hiểm.

Một thời gian sau trong một phi vụ, chính trực thăng của ông bị lâm nạn và lần này
đã lấy đi đôi tay của ông.

Sau 1975, ông bị đưa đi tù và được thả ra sau 9 tuần vì bị cụt hai tay. Sau đó được sự
vận động của một vị Đại Tá Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp nhân đạo đặc biệt
cho trường hợp của Thiếu Tá An. Kết quả là vào năm 1994, Thiếu Tá An cùng người
con gái là Nguyễn Ngọc Kim Quý đã được đến Hoa Kỳ với visa nhân đạo 1 năm.

Nhận thấy sau 1 năm, cha con Thiếu Tá An sẽ bị buộc phải trở về VN, đạo luật H.R
1087 cho phép Thiếu Tá An xin nhập tịch Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất mà không
cần chờ đến 5 năm.

Nhận thấy những đạo luật/sắc lệnh thông thường phải được xem xét rất kỹ, Uỷ Ban
Hạ Viện Hoa Kỳ đặc trách về Tư pháp đã cho phép các thành viên bỏ phiếu bằng
miệng: Yes/No.

Và họ đã nói: “Chúng ta đã nợ Thiếu Tá An một món nợ. Thiếu Tá An là một Cựu
Chiến binh, đã bất chấp tính mạng của mình để cứu 4 quân nhân Mỹ và ông đã mất 2
cánh tay trong một phi vụ của quân đội Mỹ. Điều tối thiểu đất nước chúng ta có thể



làm để vinh danh những đóng góp của ông ấy cho đất nước Hoa Kỳ là cho ông ấy ở
lại đất nước này và giúp ông ấy sớm nhập tịch Hoa Kỳ”.

Sau khi Chủ Tịch Hạ Viện đọc 3 lần, Đạo luật H.R 1087 được thông qua và được đặt
tên là: ”A bill for the relief of Nguyen Quy An”. Sau đó Thiếu Tá An được chính phủ
Hoa Kỳ ân thưởng huy chương cho những đóng góp đáng kể của ông.

Cần nói thêm rằng: Mặc dù bị cụt cả hai tay nhưng Thiếu Tá An sau khi đến Mỹ đã đi
học và làm việc bình thường mà không sống nhờ vào trợ cấp.

-Hình 1: Thiếu Tá An và chiếc H-34 huyền thoại.
-Hình 2&3: Thiếu Tá An tại Hoa Kỳ.























Hôm nay ngày 6 tháng 2 âm lịch, giỗ Hai Bà Trưng. Trước năm 1975 thời VNCH,
ngày giỗ của hai vị anh thư nước Việt được đặt là ngày Phụ Nữ Việt Nam.

Một chợ nhỏ vùng Cholon. August 1970. Cho xưa mình tuy đơn sơ ... Nhưng người
dân hiền lành chất phác nên cân đủ và thực phẩm rất an toàn .

Đẹp và rộng gì đâu á!



Bức ảnh rất ấn tượng nhân ngày quốc tế phụ nữ. Hành động của các phụ nữ "nhí"
làm chúng ta phải suy ngẫm!















Hãy trả lại tôi tên gọi Saigon
Việt Dzũng

Hãy trả lại tôi tên gọi Saigon. Tên phố tên phường tôi đã nghe quên. Hòn ngọc Viễn
Đông vang vọng một thời. Saigon dấu yêu còn đầy kỷ niệm. Mãi mãi muôn đời không
thể thay tên. Hãy trả lại tôi tên gọi ngọt ngào. Tên những con đường tôi đã đi qua.
Tên những công viên rì rào lá đổ, nhớ thành phố xưa một thời náo nhiệt. Du khách
xuôi ngược ngắm hoa ngày xuân.

Hãy trả lại tôi tên gọi Saigon. Nhà thờ Đức Bà vang tiếng chuông ngân. Chu văn An,
Gia Long, Trưng Vương, tên những ngôi trường bạn bè thân thương. Những buổi tan
trường ta đến tìm nhau. Hãy trả lại tôi Công Lý, Tự Do. Chùa Vĩnh Nghiêm hương
khói uy nghi. Đây Trương Vương, Văn Khoa ngày ấy. Hãy trả lại tôi, hãy trả lại tôi
Saigon dấu yêu.

Hãy trả lại tôi bến cảng Bạch Đằng. Nơi những con tầu rẽ sóng ra khơi. Một ngày
tháng 4 khói lửa ngập trời. Tượng buồn đứng yên hẹn ngày trở lại. Ta sẽ quay về
trong ánh vinh quang.



Hãy trả lại tôi tên gọi Saigon. Nhà thờ Đức Bà vang tiếng chuông ngân. Chu văn An,
Gia Long, trường Luật tên những ngôi trường bạn bè thân thương. Những buổi tan
trường ta đến tìm nhau. Hãy trả lại tôi Công Lý, Tự Do. Chùa Vĩnh Nghiêm hương
khói uy nghi. Đây Trương Vương, Văn Khoa ngày ấy. Hãy trả lại tôi, hãy trả lại tôi
Saigon dấu yêu.

Hãy trả lại tôi bến cảng Bạch Đằng. Nơi những con tầu rẽ sóng ra khơi. Một ngày
tháng 4 khói lửa ngập trời. Tượng buồn đứng yên hẹn ngày trở lại. Ta sẽ quay về
trong ánh vinh quang. Saigon dấu yêu còn đầy kỷ niệm. Ta sẽ quay về trong ánh vinh
quang.

Hôm nay là ngày Lễ Hai Bà Trưng ngày 6 tháng 2 năm Nhâm Dần.
ảnh: Lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng tại Sài Gòn ngày 7-3-1957 (ngày 6 tháng 2 năm Đinh

Dậu). manhhaiflick







Dinh Gia Long trong dòng lịch sử cận đại

Xe Đò Sài Gòn Vũng Tàu









Anh Công chức ngày xưa cũ … Đẹp lịch sự vô cùng !

Bến Xe Đò Kiên Giang



Ngày Xưa ... Mê đọc sách truyện từ thuở bé thơ

Những bệnh viện (nhà thương) nổi tiếng ở Sài Gòn ngày xưa


