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Nguyễn thanh Sơn VN viếng thăm 
vùng vịnh CALIFORNIA 

 

 Giang Khưu 

AH Nguyễn thanh Sơn xin qua Mỹ du lịch 

qua một công ty du lịch tại Việt Nam. 

AH Sơn KSCC khóa 6 đã về hưu được 

phép vào Mỹ để thăm bạn bè và đã qua nhiều 

tiểu bang như New York, Washington, Las  

Vegas... Bà xã AH Sơn không cùng đi do bận 

việc. AH Sơn đã có lần tới Virginia nhưng rất 

tiếc không nhớ địa chỉ anh Thích nên không tới 

thăm được, AH Sơn đã có nhắn lời hỏi thăm 

anh chị Thích. 

AH Sơn đã tới vùng vịnh đúng vào lúc AH 

Trần đình Thọ làm lễ vu quy cho đứa con gái út 

vừa tốt nghiệp dược sĩ.  

AH Sơn đã hoãn lại ngày về VN, tham dự 

ngày lễ cưới con gái AH Thọ ngày 7/31/2010 

tại nhà hàng Yank Sing trong khu Rincon 

center San Francisco. 

Nhân ngày cưới, AH Sơn đã gặp lại một số 

bạn bè cùng lớp (1963-1967) như Trần đình 

Thọ, Nguyễn quang Bê (về hưu tại 

Sacramento), Ngô thái Bình Caltrans district 7 

LA, Đinh quang Bảo, Trịnh Thành Caltrans 

district 8 San Bernadino... Ngoài một số bạn 

cùng lớp đã hơn 40 năm không gặp mặt sau 

ngày tốt nghiệp, AH Sơn còn gặp một vài 

AHCC khác như Nguyễn đình Duật, Mai đức 

Phượng, Nguyễn xuân Hoàn, Khưu tòng Giang, 

Thành Từ, Châu phong Quan… 

 

 

Giờ đây AH Sơn đã trở lại VN tiếp tục 

những ngày nhàn nhả không cần phải thức dậy 

sáng sớm để đi cày. 

 
AH chi Thọ và cô con gái út trong lễ cưới  

tại nhà hàng Yank Sing, San Francisco. 

 
AHCC & phu nhân tham dự ngày lễ cưới  

 

  
Nhân ngày cưới, AH Sơn (đúng bên phải) đã gặp lại một số bạn bè AHCC vùng Vịnh CA  




