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Thưa đây không phải là hẹn hò của trai 
tài gái sắc tuổi đôi mươi như cách đây 50, 60 
năm về trước của các anh chị, mà là buổi hẹn 
hò của các lão niên ái hữu công chánh ở Nam 
California Hoa Kỳ đón tiếp vợ chồng ái hữu 
Đoàn Đình Mạnh từ Úc qua viếng thăm các ái 
hữu trong Ban Phụ Trách Lá Thư và vui chơi ở 
khu Little Sài Gòn.  Thay mặt các bạn t rong 
BPT Lá Thư 
AHCC cũ tại  
Nam 
California, 
anh Nguyễn 
Văn Luân đã 
tổ chức một 
buổi gặp gỡ ăn 
trưa thân mật 
tại nhà hàng 
Sài Gòn Bistro 
thuộc thành 
phố 
Westminster. 
Nhà hàng tuy 
không rộng 
lớn nhưng có 
khung cảnh rất 
nghệ sĩ thanh lịch, là nơi gặp gỡ thật lý tưởng 
để anh chị em có được cái không khí ấm cúng 
chuyện trò. Đúng giờ hẹn 11 giờ 30 phút ngày 
24 tháng 8 năm 2016 nắng Cali rất đẹp bên 
ngoài, anh chị em ái hữu công chánh đã có mặt 
đông đủ 11 người bên trong nhà hàng với các 
nụ cười, chào hỏi trao đổi thật rộn ràng. Các ái 
hữu Nam California may mắn có được hai 
người bạn từ xứ Úc mang niềm vui đến mùa 
hè này. 

Kể từ lúc Ban Phụ Trách Lá Thư Ái 
Hữu Công Chánh được chuyển giao về Úc  
Châu với các anh Lê Nguyên Thông, Đoàn 
Đình Mạnh và cá c bạn khác  nhảy vào gánh 
vác ngà voi làm cho các ái hữu khác cảm thấy 
đông và vui hơn vì có thêm các người bạn 
cùng muốn “Giữ cho còn có nhau”.  Nhưng 
phải nói là từ năm 2015 có một luồng gió mới 

của các bạn từ xứ Úc thổi đến làm cho các anh 
em trong Ban Phụ Trách Lá Thư cảm thấy tươi 
mát vui lạ. Ái hữu Thông và Mạnh đã giới 
thiệu hình ảnh các loài thú đặc biệt là Koala và 
Kangaroo vào trang bìa của Lá Thư Ái Hữu 
Công Chánh làm người ta nhớ ngay đến nước 
Úc. Số 105 do Ái Hữu Công Chánh bên Úc 
phụ trách khi hoàn thành gửi đi khắp nơi có 

hình các 
chú Koala 
lè lưỡi, ôm 
cây làm 
dáng thật 
đẹp và 

Kangaroo 
đứng ngồi 
đủ kiểu rất 
hay, rồi đến 
số 106 lại 
hình bìa 
của cặp 

Kangaroo 
bên rừng 
cây. Từ giờ 
trở đi các ái 
hữu hy 

vọng các anh bên Úc sẽ cho đọc thêm những 
chuyện bí ẩn về đời sống của các chú Koala và 
Kangaroo. Hãy mở lại trang 105 số 105 xem 
Sưu tầm về KOALA  KANGAROO Úc Châu 
để biết sự khác thường về bộ phận sinh duc 
của các giống thú này, có lẽ do Ông Trời sinh 
ra như vậy.  

Tôi có hơi dài dòng một chút về xứ Úc 
vì có người bạn ái hữu công chánh học cùng 
lớp rất vui tánh sinh sống tại đất nước này. Đó 
là bạn Đoàn Đình Mạnh và vợ được các anh 
chị em ở Nam California đón tiếp thật nồng 
nhiệt. Anh chị đã đem lại niềm vui và một 
ngày thật bận rộn cho các anh chị ái hữu về 
hưu nơi đây nhất là anh chị Luân thật nhiệt 
tình và vui vẻ như tình thân anh em trong gia 
đình. Anh chị Lê Nghiêm Hùng  

 



 
 
không ngại đường xa cũng từ thành phố 
Ventura lái xe đến khu Little Sài Gòn tham dự 
buổi họp mặt. Ngoài ra anh còn bận rộn chụp 
những tấm hình kỷ niệm thật đẹp cho buổi họp 
mặt hôm nay 

 
Từ trái qua : Anh Hùng, A. Thiệp, A. Luân, AC 
Mạnh, Chị Luân, Chị Hùng, AC Thái, A. Minh 
và A. Lý 

Anh Nguyễn Thúc Minh hôm nay đi 
bác sĩ khám mắt cũng cố gắng đến cho kịp 
buổi hẹn. Ngoài ra có anh Mai Trọng Lý và 
anh Nguyễn Thiệp cũng đến trong buổi gặp gỡ 
này. Riêng vợ chồng tôi lái xe đến đây cũng 
hơn một tiếng đồng hồ và may mắn đến đúng 
giờ hẹn, được các anh Luân và Minh đứng 
trước cửa nhà hàng đón vào. Chúng tôi cảm 
thấy thật vui được đi về khu Little Sài Gòn gặp 
các anh chị và có cảm tưởng vui như mình là 
người ở Long Khánh, Biên Hòa hay Lái Thiêu 
về thành phố Sài Gòn đi chơi như ngày xưa ở 
Việt Nam. Hôm nay các anh chị, ai cũng tươi 
cười trò chuyện thật trẻ trung như những 
người của tuổi trẻ năm xưa mặc dù đã đi vào 
tuổi đời 60, 70 và 80 của mình, thật là tuyệt 
diệu cho tinh thần trẻ trung của các lão bối hay 
gọi là các cụ như anh Luân đã tươi cười nhắc 

nhở. Các cụ và các cô! Chúng ta phải cảnh 
giác không được vơ đũa cả nắm với phụ nữ. 
Nhưng xem ra ái hữu Lý là người đàn anh 

 
Từ trái qua: Anh Mạnh và anh Luân. 
Từ trái qua :Các chị Luân, Mạnh và Thái  
 
lớn tuổi nhất cũng còn rất nhanh nhẹn và trẻ 
trung như mọi người khác. Đối với tôi hôm 
nay là một ngày hẹn hò bất ngờ thật đẹp trong 
tháng 8 năm 2016. Đến đây tôi nhận thấy các 
ái hữu nam gặp nhau ai cũng nói chuyện say 
sưa với bạn mình và các chị chuyện trò rôm rả 
tươi vui không kém. Lâu lắm tôi không có dịp 
gặp các anh Lý, anh Luân, Hùng, Thiệp và anh 
Minh. Vào mùa lễ Phật Đản tháng 5 vừa qua, 
tôi có duyên may được gặp anh chị Luân tại 
chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Pomona. Anh 
Minh, hôm nay tôi có cơ hội được ngồi chuyện 
trò nhiều hơn kể từ khi anh về hưu với 
Caltrans San Bernardino 12 năm trước đây. 
Đất trời mênh mông nhưng phải hữu duyên 
mới gặp. 
Thưa quý cụ và các chị ái hữu, tôi cảm thấy 
cần cám ơn nước Mỹ rất nhiều vì đã cho 
chúng ta cơ hội sống và làm việc trên đất nước 
này, đã cho chúng ta một cuộc sống gia đình 
an vui và hạnh phúc. Những ngày về hưu là 
những ngày thật thoải mái và biết ơn nước Mỹ 
vì không còn bận tâm lo nghĩ sinh kế, được 
hưởng những phúc lợi của một công dân đã đi 
làm và đóng góp cho sự vững bền, phát triển 
xứ sở này. Đó là niềm hãnh diện của chúng ta 
được sinh sống trên một đất nước văn minh 
bậc nhất thế giới. 
 
Du lịch, thăm viếng, hội họp, gặp gỡ là tùy ý 
thích mọi người nhưng lại là niềm vui của 
người hưu trí với bạn bè nhiều hơn bao giờ 



hết, để còn trông thấy nhau vì cuộc đời là vô 
thường chỉ một thoáng qua như một giấc mơ.  

 
Buổi trưa hôm nay ở nhà hàng này có anh có 
chị, ai cũng lựa cho mình một món ăn vừa ý, 
thích hợp với khẩu vị. Người thì chọn bún 
thang, người thì thích bún chả giò hoặc là bún 
nước lèo và còn anh thì món bò lúc lắc ..v..v… 
Món cánh gà chiên dòn mở đầu cũng hấp dẫn 
ngon miệng. Hôm nay ăn gì cũng thấy ngon vì 
không khí vui quá được chuyện trò với các anh 
chị, bạn bè lâu ngày không gặp. Ly rượu vang 
mọi người cùng nâng lên chúc mừng anh chị 
Đoàn Đình Mạnh, ai cũng hăm hở cụng ly cho 
tình ái hữu thêm thắm tươi. Bánh dẻo Trung 
Thu và rượu vang được đàn anh ái hữu Lý ưu 
ái mang đến chia sẻ cho mọi người thưởng 
thức. Cám ơn anh đã đem lại ngọt ngào và ấm 
lòng từng người cho buổi họp mặt này. 

Ăn trưa xong lúc 2 giờ 30 phút, các 
anh chị em được Ông chánh thợ chụp hình Lê 
Nghiêm Hùng, danh hiệu nổi tiếng của các cụ 
ái hữu đặt cho anh, lại chớp thêm một tấm ảnh 
trước cửa nhà hàng cho tất cả mọi người rồi 
khi chia tay nhau, mỗi người mỗi ngã. Ra về 
nhưng lòng hân hoan vì có thêm câu chuyện 
vui kể lại với bà “Boss” trong nhà. 

Sau đó anh chị Luân có nhã ý mời anh 
chị Mạnh và vợ chồng tôi đến viếng thăm cơ 
ngơi của anh chị ở thành phố Huntington 
Beach. Chúng tôi, bốn người được anh chi đón 
tiếp thật nồng nhiệt và cởi mở, ngồi trò chuyện 
mãi, hết chuyện này qua chuyện khác và được 
xem video clip của anh chị đi du lịch qua Nhật 
Bản thật là thú thích. Cảnh đẹp của các kiến 
trúc được xây dựng cũng như đời sống phong 

tục của người Nhật làm cho người xem vô 
cùng thích thú. Đến 5 giờ 30 phút chúng tôi 
kiếu từ anh chị ra về vì cần đi chợ mua sắm và 
về nhà đường xa ở thành phố Redlands. Sau 
đó anh chị lại tiếp tục đưa vợ chồng anh Mạnh 
ra dạo bãi biễn Huntington Beach và đi ăn tối 
đến 9 giờ đêm mới trở về nhà. 

Một ngày thật vui với anh chị Mạnh 
đến Mỹ, một ngày dài không mệt mỏi và nhiệt 
tình của anh chị Luân. Một ngày vui vẻ với tất 
cả chúng ta gặp hai người bạn xứ Úc đong đầy 
tình ái hữu. 
 
Vài chi tiết về dân số của nước 
Úc 

Theo Kiểm kê dân số 2011, Úc có 21,766,711 
dân (tăng 504,070 từ 2006) trong đó 

• 10,908,516 là phái nam, còn 
10,858,195 là phái nữ. Nạn trai thừa 
gái thiếu đến hơn 50,000. 

• Trên 83% dân sống tập trung ở các nơi 
gần bờ biển giữa Cairns và Adelaide và 
gần Perth. Phần còn lại coi như không 
có dân sinh sống. 

• Hơn 57% dân tập trung ở 5 thành phố 
lớn là: Sydney: 4,293,105, Melbourne: 
3,684,461, Brisbane: 1,820,375, Perth: 
1,507,949 và Adelaide: 1,138,833 

• Thủ đô Canberra chỉ có 328,441 dân; 
Thủ phủ Hobart của Tasmania có 
205,510 và Darwin là thủ phủ của 
Northern Territory có 113,955 dân

 


