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NT tường trình 

 

Nghe tin anh chị Huỳnh Thanh Quân từ Úc 
Châu ñi thăm Mỹ quốc, và ghé vùng Sài Gòn 
Nhỏ của Nam California. Anh chị em ñã tổ 
chức một buổi ñón mừng hàn huyên. Chọn 
ñược ngày 8 tháng 10 năm 2014, cho thích hợp 
với thời gian anh chị Quân có mặt tại Nam 
Californnia. Buổi họp mặt tại nhà hàng Seafood 
Paradise trên ñường Westminster. Tham dự 
gồm có anh chị Huỳnh Thanh Quân, anh chị 
AH Nguyễn Thúc Minh, ðào Tự Nam, Nguyễn 
Thiệp và các Ái hữu Nguyễn văn Luân, Mai 
Trọng Lý, Hồ Viết Phán, Nghiêm Phú Phát, 
Lâm Viên, Lê ðình Kỳ, Hà Thúc Tầm, Vũ 
Thành Nam và vợ chồng thân hữu Lê văn 
Thặng. Buổi họp mặt rất vui vẻ, rộn ràng, tiếng 
cười vang vang không dứt. Chuyện trò hàn 
huyên mãi cho ñến khi nhà hàng ñóng cửa nghỉ 
trưa mà vẫn chưa rời tiệm. 

 

 
 

Anh chị Huỳnh Thanh Quân vẫn còn phong 
ñộ, da dẻ hồng hào, thân hình thon thả hơn mấy 
năm về trước khi gặp tại Bắc California. Trông 
vào thì thấy khỏe mạnh và trẻ trung hơn các 
bạn bè cùng lứa tuổi. Anh chị Quân ñang ñịnh 
cư ở Sydney, Úc Châu, là ñại diện của nhóm 

AHCC vùng nầy từ mấy chục năm qua. Mỗi 
năm tổ chức họp mặt nối cái tình AHCC còn 
duy trì mãi. ðược biết, bất cứ Ái Hữu Công 
Chánh nào ñến Sydney, cũng ñược anh Quân 
mời anh em AHCC ñịa phương họp mặt tiếp 
ñón rất thân tình. Có khi anh chị Quân còn ñưa 
ñi thăm các danh lam thắng cảnh, ñưa về thủ ñô 
Canberra xa hơn 180 km, viếng các di tích lịch 
sử. Ái hữu Công Chánh nào từng ghé Sydney, 
ñều cảm ñộng cái thân tình ấm áp của anh chị 
Quân. 
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Buổi họp mặt nầy, Ái Văn bận ñi xa chưa 

về, không ñến ñược, nên ñã mời anh chị Quân 
và các anh chị em Công Chánh một bữa họp 
mặt khác tại tiệm ăn Nguyễn Huệ. Buổi họp 
mặt nầy cũng ñầy hai bàn tròn lớn. Cưa hết ba 

chai rượu vang hảo hạng. ðược AH Lý ñặt cho 
những món ăn rất ñặc biệt, ñậm mùi quê 
hương. Các AH cũng tiếp tục hàn huyên náo 
loạn trong một góc tiệm và vang vang tiếng 
cười ñùa. Chủ tiệm chắc cũng ñã quen với cái 
ồn ào của ñám thực khách quen thuộc nầy, nên 
không có chút bất bình nào.  

 
Buổi họp mặt hôm nay cũng ñầy cả tình 

cảm lưu luyến, chuyện trò mãi cho ñến quá 
trưa, khi quán vắng hoe, anh chị em bắt tay 
nhau ra về và hẹn ngày tái ngộ. 

 

 

 

Hàng ngồi: Các Chị ðào Tự Nam, Nguyễn Thúc Minh, Huỳnh Thanh Quân, Lê Văn Thặng, Nguyễn 
Thiệp 
Hàng ñứng: AH ðào Tự Nam, Hà Thúc Tầm, Nguyễn Thúc Minh, Nghiêm Phú Phát, Huỳnh Thanh 
Quân, Lâm Viên, Lê ðình Kỳ, Nguyễn Thiệp, Hồ Viết Phán, Mai Trọng Lý, Vũ Thành Nam, Nguyễn 
Văn Luân. 
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T�T�T�T�����ng trình cung trình cung trình cung trình cuc hc hc hc h����p AHCC tp AHCC tp AHCC tp AHCC t����i Austini Austini Austini Austin    
tại nhà AHCC Nguyễn Văn Mơ ngày 22 tháng 11 năm 2014 

Trần Trung Trực 

 
Từ trái qua phải anh chị Võ Quốc Thông và em bé Thái Hà, anh chị Hồ Phước Thông, anh chị Trực, 

anh chị Mơ, anh chị Toàn, anh chị Oánh, anh chị Liêm và anh chị Đống 

 
Cuộc họp mặt này được tổ chức vào buổi 

trưa, chứ không phải buổi chiều như những lần 
trước đây. Đó là ý kiến hay của anh Mơ vì bây 
giờ tất cả về hưu và già rồi, tổ chức vào buổi tối 
sau khi ăn xong và lái xe về nhà rất khó khăn. 
Vả lại, hôm nay trong khi ăn và khi về, mưa 
lớn nhất trong 20 năm nay nên lái xe thật khó 
khăn.  

Cuộc họp hôm nay đông đủ mọi người. Có 
tất cả 8 cặp AHCC, anh chị Mơ, chủ nhà, anh 
chị Toàn, anh chị Hồ Phước Thông, anh chị 
Liêm, anh chị Đống, anh chị Oánh, anh chị Võ 
Quốc Thông và em bé Thái Hà, và anh chị 
Trực. 

Đáng lẽ anh Mơ sẽ giới thiệu với tất cả 
AHCC tại Austin kỳ họp mặt này, chị Yến và 
em bé Thái Hà, vợ và con của anh Võ Quốc 
Thông, mới từ Việt Nam qua. Nhưng có lẽ anh 
Thông vì bận bịu với con nhỏ nên nhầm giờ 
mời là 12 giờ trưa, thay vì 11 giờ sáng như anh 
Mơ gửi email. Tuy nhiên vợ chồng anh Thông 
chỉ trễ có vài phút. Mọi người đều vui mừng vì 
thấy anh Thông có vợ thật trẻ và em bé Thái Hà 
mới hơn 1 năm. Dạo này anh Thông trông trẻ 
ra. 

Kỳ họp nào cũng thật nhiều món. Kỳ họp 
này có những món sau: mì xào hải sản của anh 
chị Hồ Phước Thông, cánh gà chiên của anh chị 
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