
 

Tường Trình về Tiệc Mừng 
 

ÁI HỮU KH�U TÒNG GIANG NGHỈ HƯU 
Trình hữu Dục 

 
Chụp chung trước nhà hàng 

 

Ngày Thứ Bẩy 15 tháng 8, 2012 tại thành 
phố San Jose, tỉnh Milpitas bầu trời sáng sủa 
với nắng ñẹp, cảnh vật êm ñềm, yên tĩnh vui 
tươi. Các anh chị em Ái hữu Thân hữu Công 
Chánh, Caltrans miền Bắc Cali ñã chuẩn bị lên 
ñường tới dự tiệc mừng AH Khưu tòng Giang 
về Nghỉ Hưu, tại nhà hàng Thành ðuợc, số 
1228 South Abel Street, Milpitas, CA 95035. 

Các anh Paul Mai tức Mai ñức Phượng, 
Nguyễn ñình Duật và Huỳnh Quế ñã ñứng ra tổ 
chức và gửi Email tới mỗi anh chị em AHCC 
Bắc Cali rất sớm, cả tháng trước ngày họp mặt. 

Tham dự họp mặt gồm có các AH quen 
thuộc vùng Vịnh ñã về hưu như Lê mộng Hùng, 
Hồ ñăng Lễ, Tô ñăng Quế, Trần bá Quyên, 
Nguyễn sĩ Tuất, … , các AH sồn sồn còn làm 

việc như Nguyễn văn Hưng, Dư Chi, Nguyễn 
thanh Hải, Nguyễn văn Hiệp, …, Ở xa hơn như 
Sacramento có các AH Bửu Hiệp, Nguyễn 
quang Bê, Trình hữu Dục cùng nhau lái xe về 
San Jose tham dự. Xa xôi nhất là AH Hà minh 
Lý ñã từ Pháp bay qua. AH Lý là bạn học cùng 
lớp với AH Khưu tòng Giang niên khóa 1962-
66 tại trường Cao ñẳng Công Chánh Sài Gòn. 

Tổng cộng các AH, TH cùng các phu nhân 
tham dự có khoảng 60 người.  

Không khí họp mặt tiệc tùng trong nhà hàng 
thật tưng bừng vui vẻ, anh chị em lâu ngày mới 
gặp nhau nên ai nấy ñều tay bắt mặt mừng. 

Mở ñầu, AH Phượng và AH Duật ñã mời 
AH Khưu tòng Giang và phu nhân lên sân khấu 
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nhà hàng ñể giới thiệu anh chị cùng các anh em 
trong buổi hội.  

Anh chị Giang hôm nay thật là vui vẻ, tươi 
trẻ như một cặp cô dâu chú rể trong ngày lễ tân 
hôn. Anh Giang rất tỉnh táo và quen thuộc với 
nhà hàng này vì anh ñã từng ñứng ra tổ chức 
những buổi họp mặt tương tự như vầy trong 
nhiều năm qua (với tư cách là ðại Diện các 
AHCC Bắc Cali), chỉ có chị Giang là còn … 
hơi cúi ñầu e lệ …. 

Sau ñôi lời giới thiệu anh chị Giang với cử 
tọa, anh Phượng ñã mời anh Bửu Hiệp, một 
AHCC cao tuổi nhất trong buổi hội, lên trao 
quà lưu niệm cho anh chị Khưu tòng Giang. 
ðây là món quà chung của các anh em tham dự 
do Ban Tổ chức mua tặng. 

 

 
AH Bửu Hiệp trao quà tặng 

Anh Bửu Hiệp cũng có một món quà riêng 
ñể tặng anh chị Giang vì anh rất cảm kích nhiệt 
tình của anh Giang ñã lái xe từ San Jose lên tận 
Sacramento tham dự và tặng quà khi AH Bửu 
Hiệp về hưu nhiều năm về trước. 

Tất cả các anh chị em tham dự buổi tiệc 
ñều vỗ tay tán thưởng nhũng lời chúc mừng 
của AH Bửu Hiệp và các anh trong ban Tổ 
chức gửi tới anh chị Giang: “từ nay Anh ñược 
an nhàn, vui vẻ, khỏi phải sáng vác ô ñi tối vác 
về”. 

Tiếp theo, nhà hàng ñã dọn ñồ ăn, mọi 
người cũng ñã sẵn sàng chén ñũa, thù tạc thật 
là vui vẻ. 

 
Quang cảnh buổi tiệc 

ðặc biệt trong buổi tiệc hôm nay, AH 
Huỳnh Quế, vốn rất quen thuộc với nhà hàng, 
ñã mời ñược nghệ sĩ Thành ðược, chủ nhân 
của nhà hàng ra mắt tiếp xúc với các anh chị 
em có mặt. Một số phu nhân các AH và TH ñã 
rất vui mừng ñược gặp lại, chuyện trò thăm hỏi 
“người xưa”, ñể  nhớ  lại một thời sống êm 
ñềm của miền Nam yêu dấu. 

Tiệc gần tàn, các anh Phượng, Duật … ñã 
ñứng lên ñưa anh chị Giang ñi chào bàn, ñể 
chuyện trò và chụp hình lưu niệm với các anh 
em bạn bè, thân hữu. 

Cuối cùng, trước khi anh chị em ra về, tất 
cả cùng tụ tập trước cửa nhà hàng ñể chụp môt 
tấm hình chung kỷ niệm ngày Họp Mặt Mừng 
AH Khưu tòng Giang gác kiếm Nghỉ Hưu. Các 
AH Nguyễn sĩ Tuất, Trần Quốc và Trình hữu 
Dục ñã quay video, chụp hình ñể làm kỷ niệm.  
 

Phượng, Thành ðược, Giang, Duật, Chị 
Phượng, Chị Sương, Chị Giang 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 
ðứng: Tuất, Diệp, Duật, Quế, Chị Giang, Giang, 
Phượng 
Ngồi: Thọ, Hoàn, Hùng, Bửu Hiệp, San 

 

 
ðứng: Giang, Duật, Lý, Phượng, Tấn, Bê 

Ngồi: Bảo, Thọ, Hòan, Hùng, Bửu Hiệp, Quyên, Lễ, 

San 

 

 
Giang, Chị Phượng, Chị Giang cùng các bạn 
Caltrans: Hải, Doanh, Tuấn, Việt 

 
 
 
 

Sau ñây là ñôi dòng về AH Khưu tòng 
Giang: 
 

AH Khưu tòng Giang tốt nghiêp KSCC 
khóa 5 tại Saigon. Ra trường, AH làm việc cho 
Bộ Công Chánh tại Khu Nam Công Chánh Cần 
Thơ từ năm 1966.  

Năm 1975, AH ñịnh cư tại Edmonton và 
Calgary, Canada trong 5 năm rồi chuyển về 
sống và làm việc tại Thung lũng Hoa Vàng 20 
năm trong ngành ðiện Tử. 

 
Năm 2001 AH mới gia nhập vào làm việc 

cho Caltrans, District 4, tai Oakland, California. 
AH Giang là người bản tính dễ dàng giản dị. 

Trong thời gian 12 năm làm việc tại District 4, 
AH hay ñứng ra tổ chức ăn uống chung vui ñịnh 
kỳ mỗi 2, 3 tháng một lần ñể các ñồng nhiệp 
VN có dịp gần gũi nhau, tương trợ, giúp ñỡ các 
anh em mới vào làm, nên anh ñược anh em 
Caltrans và AHCC tín nhiệm làm ñại diện cho 
AHCC miền Bắc Cali. AH Giang ñã rất tích cực 
trong các việc tổ chức hội họp, thăm viếng lễ 
nghi, quan hôn tang tế… 

 

 
Quế, Phượng, Duật, Lý, Giang, Tuất 
 

ðược biết ngày 25 tháng 7 AH Giang ñã 
ñược mời dự buổi tiệc trưa do anh em Caltrans 
tổ chức tại nhà hàng Nguyễn Oakland. Vì số 
người tham dự quá ñông (trên 50 người) nên 
nhà hàng ñã phải ñóng cửa, cáo lỗi cùng các 
thực khách bên ngoài. Cô Bạch Yến Caltrans và 
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AH Nguyễn ðình Duật ñã tổ chức thật chu ñáo, 
có tặng quà lưu niệm và một ổ bánh “Mừng Về 
Hưu”. 

 

 
Bạch Yến Caltrans tặng quà và bánh về hưu 

 

 
Trái: Thủy Tiên, Minh, Hồng ... 
Phải: Tố Như, Chi, Quỳnh, Việt ... 

 
Liêm, Tài, Hùng Ngô, Mai Liêu, Giang, Vân, Vân 

Trâm, Cúc 

 
Quang cảnh buổi tiệc cùng các bạn Caltrans 
 

 
VanPool: Cùng các bạn vanpool tại nhà hàng 
Phnom Penh 07/18/12 
Từ trái sang phải: Hùng, Bính, Bá, Phi, Việt, 
Quỳnh, Cúc, Bạch Yến, Giang, Tuân 

 

 
Design Group: Cùng các ñồng nghiệp Design 
Group tại Fortuna Buffet Oakland 07/30/12 
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