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AHCC XỨ CAO BỒI HỌP MẶT TẤT NIÊN NĂM 2004  
 
Hôm 18 tháng 12 năm 2004, AHCC Houston Texas đã tưng bừng họp mặt tất niên tại tư thất cuả 
AH Nguyễn Đôn Xuân ở Southwest Houston TX. Có 25 người tham dự gồm 12 AHCC , gia đình và 
thân hữu. 
Chương trình gồm có bốn phần : 
1) Đóng góp niên liễm, nuôi dưỡng LTCC như thông lệ và thưởng thức tài nữ công cuả các ái nữ 

và dâu hiền công chánh; 
2) Lời chào mừng cuả gia chủ, đáp từ cuả AH Đại Diện và tường trình chi, thu cho năm 2004; 
3) Sinh hoạt văn hoá gồm có thơ, nhạc, những sưu tầm hữu ích  và chuyện vui v.v... 
4) Tăng quà ban nhạc , rút thăm lấy hên , lời chúc tất niên cuả AH Đại Diện và đồng ca Tạm Biệt. 

 
Trong phần thứ nhất, tất cả các AH đều vui vẻ, theo thông lệ,  đóng niên liễm cho chi hội và $20.00 
để nuôi dưỡng LTCC. Tổng số tiền thu được là $300 để yểm trợ LTCC và $140 cho niên liễm năm 
2005. Với phương pháp “nhắc nhở” kiểu này, không có một AH nào quên nuôi dưỡng LTCC.                
( Cũng xin tiết lộ thêm rằng: Trong thư mời họp tất niên, mọi AH đều được lưu ý: “ Dù không đi dự 
được thì xin nhớ gửi tiền niên liễm và nuôi dưỡng LTCC” ) . 
Phải thú thực rằng tuy chúng tôi đã từng ăn “ Cơm hàng cháo chợ”  hơi nhiều,  gồm đủ cả Tây, Tàu 
Mễ Việt ... nhưng chẳng có nhà hàng nào địch nổi những bữa tiệc trổ tài cuả qúy giai nhân làng 
Công Chánh. Qúy phu nhân đã được mọi người hoan hô bằng một tràng pháo tay nổ vang làm rung 
rinh cưả nhà. 
Phần thứ hai bắt đầu bằng lời chào 
mừng cuả gia chủ Nguyễn Đôn Xuân 
và đáp từ cuả AH Đại Diện Phí Ngọc 
Huyến. Theo đúng nghi thức, AH 
Tổng Thư Ký Nguễn Văn Độ đã lên 
máy vy âm tường trình Chi Thu cho 
năm 2004. Thường thì phần này rất 
ngắn, trừ trường hợp LTCC quên 
đăng phần đóng góp nuôi dưỡng 
LTCC cuả nhóm AHCC Houston 
Texas thì khi đó AH Tổng Thư Ký 
mới phải vất vả ( Mặc dù mọi người 
đều xua tay xin cho thông qua) xuất 
trình sao ảnh chi phiếu đã gửi tiền và 
biên lai cuả Bưu Điện v.v... Ai cũng 
mong phần thủ tục hành chánh này mau qua để được vào phần vui nhộn và hứng thú nhất: Sinh 
Hoạt Văn Hoá . 
Theo quy ước chung, AH nào ghi danh trước thì sẽ được trình bày trước . Từ đơn ca, song ca hợp ca 
cho đến ngâm thơ hoặc trình bày những bài khảo cứu nho nhỏ. 
Bản hợp ca Việt Nam Việt Nam cuả Phạm Duy đã mở đầu cho buổi Văn Nghệ Cây Nhà Lá Vườn 
với sự phù hoạ cuả ban nhạc sống Khải Hoàn . Dư âm cuả bản hùng ca đã tạo ra một sinh khí bừng 
bừng cho khan giả . Các AH và phu nhân đã đua nhau lên máy vy âm. Người đàn kẻ hát rất ăn khớp 
với  nhau vì trước đó mấy ngày đã có người đứng ra phối hợp như: Thông báo cho ban nhạc những 
bài sẽ hát; In ra nhiều bản những bài hợp ca để hát chung v.v... 
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AH Nguyễn Văn Lộc đã làm cho mọi  
người bâng khuâng sống lại những 
ngày mộng mơ cuả một thời hoa 
bướm qua nhạc bản Dư Âm cuả 
Nguyễn Văn Tý. Hình ảnh trác tuyệt 
cuả một chàng trai hoá thành một đám 
mây để “ Nương nhờ làn gió đưa anh 
đến cõi mơ hồ đầy vơi muôn kiếp bên  
nàng”   đã khiến AH Phi Ngọc Huyến 
cao hứng nhảy lên máy vy âm ( Dù 
không có ghi trong chương trình) kể 
cho bà con nghe giai thoại  vì sao 
Nhạc Sỹ Nguyễn Văn Tý đã sáng tác 
được bài nhạc bay bướm tuyệt vời 

này.   
Góp vào rừng hoa thơm ngát và ngọt ngào ngào ấỵ, Lệ Thanh đã nhắc lời cuả Từ Công Phụng “ Mở 
cửa hồn, em vào đó dong chơi, em sẽ thấy hồn anh ngáy hương hoa..” . Nhẹ nhàng hơn, Thùy 
Dương nhắc tới liên hệ giữa thuyền và bến: 
“Thuyền kia có nhớ bến chăng 
Bến thì một dạ khăng khăng chờ thuyền” 
qua nhạc bản Nắng Chiều cuả Lê Trọng Nguyễn. 
AH Trương Ngọc Qúy gợi nhớ lại Hà Thành bằng cách diễn ngâm bài “ Những Con Đường Hà 
Nôi” cuả Tạ Tỵ . AH Nguyễn Kim Khoát nhắc nhở anh chị em rằng được tự do, ăn no, mặc ấm và 
xum họp vui vẻ như đêm  nay là nhờ ơn Trời bằng cách diễn ngâm baì đường thi  “Cảm Ơn Trời”  
Cả hai AH đều được tiếng sao Tao Đàn hỗ trợ khiến cho khán giả cứ tưởng mình đang được nghe “ 
Tiếng Noí Cuả Thơ Văn Miền Tự Do do Đinh Hùnh Phụ Trách” Ngoài ra còn rất nhiều đóng góp 
cuả nhiều AH và thân hữu khác. 
Cuối  phần Văn Nghệ là mục Tặng Quà Ban Nhạc. AH Đại Diện đã nói lên lời rất chân thành cảm 
ơn ban nhạc Khải Hoàn, vì, trong xuốt 12 năm qua, các anh đã không hề vắng mặt trong bất cứ một 
buổi họp tất niên nào cuả AHCC Houston. Tưởng cũng nên nhắc lại là trong dịp tất niên năm 2001, 
ban nhạc Khải Hoàn đã tặng anh em AHCC một bài đường thi ca ngợi tình đoàn kết cuả anh em 
chúng ta; Đáp lại thịnh tình đó, AHCC Houston cũng đã hoạ lại bài đường thi đó bằng một bài 
đường thi cùng âm vận (Cả hai bài thơ đó đều được đính kèm theo bản phúc trình này) . 
Trước khi “Tan hàng cố gắng” AH Đoàn Kỳ Tường đã điều khiển chương trình RÚT THĂM LẤY 
HÊN và làm cho mọi người đều ngạc nhiên một cách thích thú: Anh chị Đoàn Kỳ Tường đã bí mật 
xuất tiền túi ra mua và gói rất nhiều gói quà để bỏ chung vào đống quà cuả một vài AH khác cũng tự 
động xung phong. Nhờ sự hào phóng và chu đáo cuả AH  Đoàn Kỳ Tường mà năm nay mọi người 
hiện diện đều gặp may: Không ai ra về mà lại không trúng số! Hoan hô AH Đoàn Kỳ Tường! 
Phiên họp tất nên năm 2005 sẽ được tổ chức tại một trong hai tư thất : Hoặc cuả AH Khương Hùng 
Chấn ( Mới trở lại Hoa Kỳ từ Âu Châu) hoặc cuả AH Vũ Qúy Hảo ( Mới gác ấn hồi hưu). 
Tiếp theo lời chúc tất niên cuả AH Đại Diện là bài ca TẠM BIỆT : 
 
“ Ngày nay anh em chúng ta nổi trôi xứ người mà long vẫn nhớ; 
Nhớ quê hương ta đẹp xinh, ngàn năm kết thành một trời mộng mơ ..”./. 
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Họp mặt AHCC Melbourne 
Leâ nguyeân Thoâng töôøng thuaät 
 
Nhoùm AHCC Melbourne ñaõ họp mặt tai coâng vieân Glenn Iris vaøo một buổi saùngđñẹp trời ở 
Melbourne ngaøy 17/4/2005. Năm naøo họp mặt tại coâng vieân naøy cũng đñược Trời ưu ñaõi cho 
trời quang, maây tạnh vaø nhờ thế loøng người cũng vui vẻ phấn khởi theâm leân khi anh chị em 
AH/THCC gặp nhau hoâm ấy. 
Lần naøy hai anh Đoaøn Ñình Mạnh vaø Vũ ñình Ngũ, taân Ban Đại diện cuøng caùc AH cöïu BÑD 
phuï taù, ñứng ra chủ trì, sắp xếp caùc thứ vaø chuẩn bị thực phẩm quaù chu ñaùođñể tất cả mọi 
người tham dự ñược một buổi họp mặt vui tươi laønh mạnh, một bữa ăn ñầy ñủ từ ăn chơi cho 
đñến traùng miệng bằng những moùn ăn do chính caùc chị neâm neám, öôùp vaø nấu nướng. Thịt 
nướng BBQ bao giờ cũng hấp dẫn nhất vì khi anh em ñứng taùn gẫu beân cạnh loø nướng laø phải 
đñầu haøng voâ đñiều kiện khi thấy muøi thịt nướng thơm nức mũi bay leân maø phaûi chaïy ñi laáy 
muoãng, nóa, dĩa giấyđñể xếp haøng laõnh nhu yếu phẩm ngay lập tức.  

 
Sau phần chính chuùng toâi đñược aên moùn Cheø Troâi nöôùc laø moùn ñặc bieät cuûa baéc kyø do chò 
Maïnh naáu coù ñuû göøng, meø rang vaø nhaân ñaäu xanh thaät nhuyeãn. Moùn baùnh chuối của chị 
Hương laøm vaø coù nhieàu moùn khaùc do caùc chị naáu ñem ñeán, chò Laâm duø laø khoâng tham döï 
ñöôïc buoåi hoïp maët cuõng gôûi anh Laâm mang thöùc aên ñeán cho anh em thöôûng thöùc. 
Sau maøn aên uống laø maøn sinh hoaït coäng ñoàng, AH Mạnh ñöa ra vấn ñề ñoùng goùp ủng hộ 
LTCC, gởi baøi vở, ñăng baùo chia buồn khi thaân nhaân cuûa AH/TH qua ñôøi. Anh em ñaõ thoâng 
qua moät soá vaán ñeà, goàm caû vieäc chia buồn nay chỉ thu hẹp trong phạm vi gia đñình nhỏ thoâi 
chứ khoâng ñuû ñiều kiện ñăng tải rộng raõi như trước kia. 
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Việc họp mặt mỗi năm sẽ họp Xuaân Thu nhị kỳ vaø BĐD sẽ lieân lạc thoâng baùo sau. 
Naêm nay hoïp maët anh em AH cuõ coù dòp laøm quen vôùi anh Nguyeãn Kieâm Chi, moät AHCC 
soáng taïi nay ñaõ laâu nhöng khoâng bieát ñeå lieân laïc vôùi nhau, anh em thaêm hoûi nhau vaø tieáp 
ñoùn anh chò Chi raát laø vui veû. TH Voõ ngoïc Minh KS Coâng ngheä năm ngoaùi coù tham döï nay 
cuõng ñeán döï buoåi hoïp maët vôùi anh em CC. 
Ngoaøi vieäc aåm thöïc chuùng toâi coøn ñöôïc anh chò Baûng mang ba gioû Hoàng doøn töôi vöøa haùi 
treân caây ôû nhaø ñem ñeán chia cho anh em veà nhaø aên laáy thaûo nöõa.  
 

 
Ngoài töø traùi qua phaûi: Huøng, Hieäp, Thaønh, Maïnh, GS Thònh,  
Ñöùng: Thuyû (mang kính ñen), Nguõ, Chi, Minh 
Anh em ñoùng goùp uûng hoä LTCC theo danh saùch ñính keøm, toång coäng sau khi ñaõ löu laïi một 
soá tieàn chi phí gôûi taïi ñòa phöông, coøn laïi moät soá tieàn laø $350AUD, chuyeån qua BPT LTCC 
Hoa Thònh Ñoán. 
 
Bùi Kim Bảng $30.00 Huỳnh Thu Nguyên $30.00 
Trần Văn Anh $30.00 Vũ Ðình Ngũ  $30.00 
Nguyễn Kim Chi $30.00 Trần Tấn Phước $30.00 
Nguyễn Cư $30.00 Phan Khắc Thành $30.00 
Nguyễn Hữu Ðệ $30.00 Bà Trương Công Thiện $30.00 
Trần Quang Hùng $30.00 Nguyễn Ngọc Thịnh $30.00 
Trần Ðăng Khoa  $30.00 Lê Nguyên Thông $30.00 
Phạm Ngọc Lâm $30.00 Lưu Trọng  Thủy    $30.00 
Ðoàn Ðình Mạnh $30.00   
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Nguõ, Chi, Minh, Huøng, Laâm, Huøng (KTS) 

 
Laâm, Thuyû, Maïnh, Minh, Chi, Huøng, Anh 
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họp mặt hè 2005 
 
 
Nhân dịp Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, vào ngày nắng ấm đầu tháng 7, gần 60 AHCC và gia đình đã có 
dịp gặp gỡ để hàn huyên tâm sự tại Mile Square Park - Orange County. Hiện diện trong buổi picnic 
ngoài các AH cư ngụ quanh vùng Nam Cali còn có các AH từ miền Bắc Cali như Lê Mộng Hùng, 
Nguyễn Quang Bê ..., một AH từ Louisiana, AH Hồ tấn Đức từ Texas, và một AH từ Việt Nam đi 
du lịch tại Nam Cali về tham dự. Kỳ họp mặt nầy có mặt AH cao niên Nguyễn Xuân Hiếu, nhưng 
lại thiếu các vị Lê Khắc Thí, Lý Đãi ... Trong dịp nầy AH Trịnh Hảo Tâm cho ra mắt quyển ký sự 
du lịch “Miền Tây Hoa Kỳ” và được các AHCC nhiệt liệt ủng hộ. Buổi họp mặt kết thúc úc 2 giờ 
cùng ngày trong niềm luyến tiếc của các AH hiện diện. Hẹn gặp nhau vào ngày hội ngộ dịp tất niên 
âm lịch.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Một vài AH hiện diện trong buổi picnic 
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Ngày họp: Chủ nhật 13 tháng 3 năm 2005. 
Nơi họp: Tiệm ăn Phượng Hoàng, Centre commercial Mercure, Paris 13 Số người tham dự: 17 chị 
và AH. 
Buổi họp năm nay, lần đầu tiên có sự góp mặt của 
AH và chị Nguyễn văn Thu (Bỉ, Liège) 
AH và chị Hồ Minh Cảnh (Orléans) 
AH Bùi Văn Tố (La Perche, 87) 
đã được các AH tại Paris rất hân hoan đón tiếp. 

 
Rồi AH Đỗ Hữu Hứa đọc hai lá thư 
của AH Lê Khắc Thí, gởi lời chào 
năm mới và báo cáo về Qũy thượng 
thọ. 
Sau đó là bữa cơm thân mật kéo dài 
đến 15 giờ, sau khi các AH đã sốt 
sắng đóng góp ủng hộ Lá Thư. 
 
Tường thuật: Trương Như Bích 
 
 
 
 
 
 
 

AH Bùi Văn Tố, Trần Minh, Chị Hoa Trường Xuân, Hồ Minh Cảnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AH Hoa Trường Xuân, Nguyễn văn Thu, Đỗ 
Hữu Hứa, Bùi Văn Tố 

Chị Hồ Minh Cảnh, Nguyễn Văn Thu, 
Trương Như Bích, Lê Ngọc Thạch,AH Hồ 
Minh Cảnh
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AHCC Pháp tiếp đón  
Anh chị Nguyễn Hữu Nghi từ California 
 
Được tin AH Nguyễn Hữu Nghi và phu nhân Âu du với chương trình thăm nhiều nơi tại Âu Châu, 
ban Đại diện AHCC Pháp đã kịp thời liên lạc với AH Nghi và tổ chức được cuộc họp mặt thân mật 
tại nhà hàng Hội An, Quận 20 Paris vào ngày thứ hai 23-05-2005 lúc 12 giờ. 
Hiện diện có: Anh chị Nghi, Anh chị Xuân, các Anh Bích, Lâm, Xính, Hứa. 
Anh chị em gặp nhau trong sự vui mừng khôn tả. Có những vị xa cách hơn 50 năm kể từ ngày ra 
trường Cao Đẳng Công Chánh nay có dịp gặp lại hàn huyên tâm sự thật là hào hứng. 
  

  
  
Anh Nghi có cho xem quyển sách toán học vừa xuất bản bằng Anh ngữ mà Anh đã dày công biên 
soạn: “Solving Math Quadratic Equations and Inequalities”. Quyển sách này chủ ý đưa ra một 
phương pháp mới giải phương trình bậc hai rất nhanh chóng. 
Anh Nghi đã được anh em nhiệt liệt hoan nghênh. 
 
Đỗ Hữu Hứa ghi 
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Tháng 6 năm 2005, các AHCC tại Sacramento đã có 2 dịp đến họp mặt chung vui cùng các ái 
hữu Công chánh trong vùng. 
 
1. Họp mặt  ngày 22-05-2005, nhân dịp anh chị Nguyễn đức Chí từ Maryland tới Sacramento dự 
dám cưới người cháu họ. Các AH nơi đây đã  họp mặt tại Nhà hàng Happy Garden để cùng 
nhau tiếp đón, thăm hỏi, chuyện trò thân mật cùng anh chị Chí . 
 

 
 
Nhân dịp này, AH Nguyễn 
đức Chí đã ngỏ lời mời các 
anh em AH CC 
Sacramento gửi bài viết 
cho Lá thư AHCC số sắp 
tới. AH Bửu Hiệp cũng 
góp ý cùng AH Chí và Ban 
Phụ Trách về việc chọn 
lựa bài để đăng vào Lá thư. 
AH Lê văn Phương cũng 
gửi bài viết để đăng và góp 
ý về nội dung, san định các 
chi tiết sao cho nội dung 
toàn bài không qúa chuyên 
môn hoặc qúa nặng về kỹ 
thuật. 

 
Tham dự buổi họp mặt này ngoài anh chị 
AH Nguyễn đức Chí còn có các AH Bửu 
Hiệp, Nguyễn xuân Mộng, Lê văn 
Phương, Hà nhụ Tưởng, Hồ nhựt Tân, 
Trình hữu Dục và các chị Tân và Dục. 
Các AH khác vì bận công tác xa hoặc về 
VN thăm gia đình nên đã không tới dự 
được. 
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2. Họp mặt ngày 19-06-2005 để mừng AH Hồ nhựt Tân "rũ áo từ quan" về nhà "vui thú điền 
viên". Buổi Họp mặt đã quy tụ đông đủ hầu hết các AHCC và các thân hữu làm việc tại Caltrans 
Sacramento. Ngoài ra còn có anh chị AH Nguyễn Thiệp từ Oakland lên tham dự và gần 30 
người gồm Dượng, Dì, Em, các Con và các Cháu ngoại của anh chị Tân cùng đến chung vui. 
 

Nhân dịp này AH Bửu Hiệp đã thay mặt các anh 
em AHCC tại Sacramento trao tặng Bảng Lưu 
Niệm "40 năm phục vụ cho Bộ Canh Nông Việt 
Nam và Tổng Nha Kiều Lộ Caltrans, California" 
cho AH Hồ Nhựt Tân. AH Bửu Hiệp cũng trao 
tặng Bảng Lưu Niệm "40 năm phục vụ cho Bộ 
Công Chánh Việt Nam và Tổng Nha Kiều Lộ 
Caltrans, California" cho AH Nguyễn Thiệp. 
 
Cách đây mấy năm, các AH Nguyễn xuân Mộng, 
Lê văn Phương và Nguyễn văn Vinh cũng nhận 

được những Bảng Lưu Niệm này nhân dịp 
các AH về nghỉ hưu. Đây là món qùa Lưu 
niệm Truyền thống của các AHCC 
Sacramento trao tặng các AHCC địa phương 
khi về hưu. Buổi họp mặt dược tổ chức vào 
ngày Father Day nên AH Hồ nhựt Tân đã 
được các con gái, con rể và cháu ngoại (hơn 
10 cháu) lên chúc mừng, ôm hôn, khiến AH 
Hồ nhựt Tân tỏ ra rất  cảm động. 
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