Ái hữu công chánh khóa 14 họp mặt ở nhà hàng
Gà Bistro

Hàng ngồi - Từ trái qua: các AH Luân, Thiệp, Nhân, Cảnh Thuận, cháu Ca Cao, Phước, Mạnh,
Quan, Nho, Trí, Quảng và Đực. Hàng đứng - Từ trái qua: Các AH Thân, Huấn, Thái, Đán. Các chị
Luân, Bảo, Đán, Mai Thi, Hùng, Thái, Mạnh, Hồ Thuận, Chí, Dục, Trí, Quan, Phước, Cảnh Thuận,
Nho, Quảng. Hàng đứng sau cùng- Từ trái qua: Các AH Luôn, Duyên, Toàn, Bách, Chí, Sinh, Dục,
Lý, Nam, Cảnh, Định và Hùng.

Buổi họp mặt chính thức của anh em
khóa 14 công chánh và địa chánh trường Đại
Học Kỹ Thuật Việt Nam trước 1975 được tổ
chức ngày 21 tháng 9 năm 2016 lúc 6 giờ
chiều tại nhà hàng Gà Bistro ở thành phố
Garden Grove California rất vui và rộn ràng
tình ái hữu. Sự tham dự đông đảo của thầy trò,
các ái hữu đàn anh và thân hữu trường công
chánh đếm được tới 46 người. Đây chỉ là một
buổi họp mặt gặp nhau thông thường để ăn tối
và có dịp hàn huyên tâm tình, không âm nhạc
ca hát nhưng mọi người cảm thấy rất vui và
thoải mái vì gặp lại tình thân xa vắng lâu ngày.
Cơ hội đến với nhau thật là hiếm hoi vì không
gian bao la cách trở nên ai cũng trông đợi dịp
này để tìm lại những ân tình gắn bó ngày trước
từ những phương trời xa xôi đến đây như Úc,
Canada, Pháp, Việt Nam và cả trong nước Mỹ.
Sau buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra
trường năm 2015 được tổ chức tại Việt Nam,
do tình cảm quí mến bạn bè lôi kéo mà

Quang cảnh bên trong nhà hàng

một số các bạn ở Việt Nam quyết định làm
một chuyến du lịch đến Mỹ, thăm viếng cảnh
đẹp, dự tiệc vui với bạn bè và tìm hiểu đời
sống sinh hoạt của người Việt trên đất nước
này. Buổi họp mặt chính thức tại nhà hàng Gà
Bistro được tuyển chọn làm nơi gặp mặt của
tất cả mọi người. Tuy không rộng lớn như các
nhà hàng tổ chức đám cưới nhưng cũng đủ
rộng để chúng ta liên hoan tiệc vui.
Ngày hôm nay với sự hiện diện rất
đông của các thầy là niềm hãnh diện và vui

mừng cho khóa 14 gồm có quý thầy Chí, Dục,
Thân, Duyên, Bách, Sinh, Phương, Định và
đặc biệt nhất là thầy khoa trưởng trường Đại
Học Kỹ Thuật Nguyễn Thanh Toàn đến từ
Austin tiểu bang Texas.

Các AH Nguyễn Đức Chí và Mai Trọng Lý

Hàng đứng từ trái: AH Chí, Chị Dục và AH
Duyên Hàng ngồi từ trái: Các AH Sinh, Đực
và Dục

AH Lê Nghiêm Hùng và Nguyễn Thanh Toàn
Thầy Trương Hoàng Vĩnh Phương dù hôm nay
bệnh nặng nhưng vẫn ngồi trên xe lăn cùng với
người bạn đời đến nhà hàng để tham dự.
Ngoài ra còn có sự hiện diện của các đàn anh
công chánh khóa 3, 4, 13 như ái hữu Lý,
Hùng, Thiệp, Luân và Đực cũng như ái hữu
Nam khóa 15 và thân hữu Điền, Lê Xuân
Cảnh. Ngoài ra có vợ của cố ái hữu Trần Đức
Mười khóa 14, từ San Jose Bắc California
cũng đến dự tiệc.
Rượu vang do đàn anh Mai Trọng Lý
mang đến chung vui và tự tay rót ra ly để mời
tất cả chúng ta cùng nâng ly mừng ngày hội
thật đông đủ và vui vẻ như thế này. Nhân đây
xin tất cả mọi người cùng tôi cám ơn người
anh quí mến, luôn luôn có quà khai vị làm ấm
lòng người đến dự ở các buổi họp ái hữu công
chánh.

Chị Quan, Đán, Dục, Thuận, Thái, Mạnh,
Hồng
Một người để chúng ta cám ơn có được
buổi tiệc vui, là anh Văn Minh Hồng, người
được xem là chủ xị và được các anh em ở hải
ngoại cũng như trong nước tin tưởng trong các
công việc liên lạc, quyên góp tiền bạc hầu giúp
đỡ các bạn học trong nước có gia cảnh gặp khó
khăn hay chia buồn các bạn có cha mẹ quá
vãng hoặc tổ chức đưa đón các bạn từ Việt
Nam đến hội họp đình đám như hôm nay.
Công việc tổ chức và đưa đón các bạn ở Việt
Nam qua là một công việc thật nhiêu khê tốn
rất nhiều thì giờ và đôi lúc gặp rắc rối không
như ý. Nhờ vậy mà tất cả mọi người từ xa về
đây gặp nhau có được một ngày thật huy
hoàng và vui tươi cũng như đi cruise hoặc
tham dự các chuyến du lịch khác trong những
ngày sau đó như đi Las Vegas, San Francisco
và Sacramento v.v…

mến của các ái hữu vì sự vui vẻ và nhiệt tình
của anh chị. Trước đây một tháng anh chị đã
tổ chức một buổi gặp gỡ với anh chị Đoàn
Đình Mạnh khóa 14 từ Úc qua chơi.

Anh chị Văn Minh Hồng
Khoảng 6 giờ 30 phút mọi người đã có
mặt đông đủ vui vẻ bên trong nhà hàng, anh
Lê Nghiêm Hùng ngỏ ý mời tất cả mọi người
Từ trái qua: Các chị Quan, Đán, Dục,
HThuận, Thái, Mạnh, Trí, Chí, Phước và
CThuận
Nói về các thầy có mặt hôm nay, có lẽ
đa số anh em trong khóa 14 không có cơ hội
gặp lại nhiều thầy từ ngày rời mái trường xưa.
Như tôi chẳng hạn là người gặp lại thầy khoa
trưởng lần đầu tiên sau 41 năm, chưa một lần
nào gặp thầy Bách, thầy Duyên hay thầy
Phương dù rằng cùng sống trên đất Mỹ.
Từ trái qua: AH Trí, Đán, Thuận, Phước,
Huấn, Thiệp, Định, Thân, Quảng, Mạnh, Luôn
và Thái
ra phía trước nhà hàng Gà Bistro để chụp
chung một tấm hình kỷ niệm vì ngoài trời giờ
này vẫn còn nắng chiều sáng sủa của mùa hè
sẽ cho ta một tấm hình đẹp. Anh Hùng khóa 3
công chánh được các anh chị trong các buổi
họp mặt ái hữu công chánh nhớ nhiều với danh
hiệu “Ông chánh thợ chụp hình”, sẵn sàng với
máy hình đeo trước ngực khi bước vào tiệc vui
và bấm máy ghi những tấm hình kỷ niệm tuyệt
vời cho chúng ta. Anh chị Hùng và anh chị
Điền đến từ thành phố Ventura cách xa Little
Sài Gòn hơn hai tiếng lái xe. Tiệc vui còn có
anh chị Luân cư ngụ không xa nhà hàng và
anh Luân, khóa 4 công chánh là người phụ
trách tài chánh và trang mạng cho Lá Thư Ái
Hữu Công Chánh hiện nay. Trong số các buổi
họp mặt đón tiếp ái hữu, thân hữu công chánh
từ xa về thăm Little Sài Gòn, anh chị Luân
thường hay tổ chức hội họp và được sự thương

Từ trái qua: AH Lý, Toàn, Bách, Nam, Chí,
Sinh, Dục, Duyên và Phương
Nhớ ngày nào còn ngơ ngác như con nai vàng
bước chân vào trường đại học kỹ thuật, có biết
gì về địa cơ, thủy lợi, địa hình, đường lộ hay
sức bền vật liệu và nhiều môn học khác. Trong
suốt hai năm cuối cùng của chương trình 4
năm học, các sinh viên được học nhiều về kỹ
thuật chuyên môn.

Sinh viên được nghe giảng dạy về kỹ
thuật cũng như tham dự các buổi thực tập địa
hình, thủy lợi, đường lộ và tính toán bê tông
cốt sắt v.v... Đó là những kiến thức nồng cốt
được học hỏi để sau này khi ra trường sẽ áp
dụng trong công việc làm. Thầy Toàn giảng
dạy môn địa cơ nền móng, thầy Thân dạy kỹ
thuật địa hình, thầy Chí dạy kiến tạo vật liệu,
thầy Dục dạy đường lộ, thầy Sinh hướng dẫn
địa cơ, thầy Phương hướng dẫn đường lộ, thầy
Định dạy vẽ địa hình, thầy Bách hướng dẫn bê
tông và thầy Duyên hướng dẫn thủy lợi. Mộng
ước của người sinh viên trường công chánh
sau khi ra trường mỗi người mỗi khác. Người
muốn trở thành một chuyên viên xây dựng về
nhà cửa hay cầu cống, thủy lợi v.v... Người
muốn trở nên giàu có vì đem kiến thức kỹ
thuật phục vụ con người hay có người muốn
leo lên đỉnh cao danh vọng trong hệ thống
công quyền, đó là tùy theo sở thích mỗi người
và số phận trời cho. Sau bao nhiêu năm hoạt
động trong nghề nghiệp đến tuổi về hưu, một
số anh em khóa 14 ở trong nước đạt được đến
những chức vụ như Cục Trưởng Cục Đường
Bộ và Giám Đốc trong cơ quan công quyền.
Các anh em ở hải ngoại có cơ hội trở thành
những người lãnh đạo cấp nhỏ hay là những
chuyên viên đặc biệt về giao thông vận tải
trong xã hội mới.

Nghiêm. Giờ thể thao bóng chuyền với đầy
tiếng la hét của bạn bè đứng ngoài ủng hộ.

Hàng đứng : AH Chí, Quan, Mạnh, HThuận,
CThuận Hàng ngồi : AH Sinh, Dục và Duyên
Những lúc thi cử đầy căng thẳng, những buổi
thực tập địa hình ngắm máy ngoài trời thật vui,
những giờ thực tập học hỏi đầy thích thú mới
lạ. Rồi có lúc đứng góc nào đó trong sân
trường rộng lớn, ngó về phía bên trường Sư
Phạm con tim bay lượn theo bóng dáng thướt
tha của các thiếu nữ đang dạo bước. Con tim
của người học kỹ thuật tính toán cũng rung
động mơ màng để đi tìm một bông hoa biết nói
của lòng mình.

Từ trái qua: Các chị Hồng, Đán, Trí, Thái, Quan,
Mạnh, Phước, Chí, HThuận, Hùng và CThuận

Từ trái qua: Các AH Nho, Hồng, Trí, H
Thuận, Mạnh, Chí, Phước, Đực và Nhân
Nơi trường học có nhiều kỷ niệm không phai
mờ trong đời sống sinh viên, những nắng mưa
vui buồn với bè bạn trong sân trường, lúc ngồi
chuyện trò bên quán cà phê “chị Bé” hay thỉnh
thoảng có dăm câu chào hỏi thầy giám thị

Sau 1975 một số anh em được định cư ở Mỹ
gồm có 7 người, Nam Cali có Hồng, Thuận và
Thái. Bạn Trương Văn Nhân vừa qua định cư
tại Hoa kỳ. Bắc Cali có Cường và Quan. Trần
Cảnh Thuận ở Bắc Carolina và Lâm Kim Luôn
ở Houston Texas. Bên Úc có Đoàn Đình Mạnh
và Hoàng Ngọc Trí. Ở Canada có Phan Tiến
Phước và bên Pháp có Trương Công Đán.

Các chị Hùng, Ngọc và Bảo

Từ trái qua: Các AH Đực, Chí, Sinh, Dục,
Duyên và Quan
Người từ bên Úc lần đầu tiên mà anh
em mong được gặp là Hoàng Ngọc Trí cùng
đến với vợ trong tiệc vui. Bạn là người được
anh em thăm hỏi nhiều nhất vì vắng bóng quá
lâu và với gương mặt dạn dầy của người từng
trải trong cuộc sống cùng mái tóc dài bồng
bềnh nhìn bạn như một tài tử đóng phim. Vẫn
nụ cười thật tươi và một thân hình lực sĩ nở
nang như ngày nào, rất phong độ. Vài bạn
khác của khóa 14 ở hải ngoại không có mặt
ngày hôm nay.
Anh em ở Việt Nam qua Mỹ du lịch có
vợ chồng Phan Văn Nho, vợ chồng Nguyễn
Đức Quảng, Nguyễn Đình Huấn, Nguyễn Văn
Đực khóa 13 cùng gia đình vợ con. Thầy Đoàn
Văn Thân đi một mình. Mọi người đến Mỹ
chiều ngày 19 tháng 9, được đón ở phi trường
LAX Los Angeles và có xe đưa về thành phố
Redlands nghỉ ngơi một đêm tại khách sạn
Goodnight Inn. Chiều ngày hôm sau 20 tháng
9 năm 2016 tất cả được gia đình bạn Hồ Thuận
ở thành phố Highlands tiếp đón tại nhà với

Từ trái qua: Các AH Đực, Nhân, Cường,
Quan, CThuận, Nho và Trí
buổi tiệc tiền họp mặt vô cùng vui vẻ và thân
mật.
Lái xe đi từ Sacramento đến dự tiệc có
Quan, Đán, Phước, Trần Cảnh Thuận và các
phu nhân. Bạn Nguyễn Phú Cường cũng từ
Sacramento đến sau trong tiệc này. Các bạn
đến từ Sacramento cùng nghỉ đêm ở khách sạn
Goodnight Inn. Kế hoạch của các bạn cùng
đến cùng đi thật vui và hoàn hảo dù đường xa
cách trở. Sau đêm vui ở nhà Hồ Thuận, các
bạn chuyển đến khách sạn Little Sài Gòn Inn
nhận phòng tại đây và có buổi họp mặt chính
thức vào buổi chiều tại nhà hàng Gà Bistro.

AH Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Văn Thái
Địa điểm của khách sạn này nằm gần
khu Phước Lộc Thọ có nhiều quán ăn và cửa
tiệm người Việt Nam, các bạn có thể đi ăn
phở, cơm tấm, bún bò Huế, bánh mì thịt nguội
hay các món khác một cách dễ dàng tiện lợi.
Ngoài ra các bạn ở Việt Nam qua còn tham dự
một tiệc vui khác vào buổi trưa cùng ngày với
buổi tiền họp mặt ở nhà bạn Thuận. Đó là buổi
đón tiếp của em gái Nguyễn Đình Huấn ở

thành phố Fontana. Bạn bè và người thân hân
hoan chào đón các bạn từ xa có dịp đến chơi.

Từ trái qua: Các AH Lý, Huấn, Thiệp, Định,
Thân và Quảng
Còn gì vui hơn đến với buổi họp mặt
chính thức thật đông đủ, chúng ta được gặp
mặt nhau, bắt tay chào hỏi, nói chuyện với các
thầy, các ái hữu đàn anh, bạn bè cùng lớp và
thân hữu. Vui như chưa bao giờ có dịp, ai cũng
chuyện trò với người ngồi kế bên mình một
cách thoải mái tự nhiên. Từng bàn một, nhóm
của các thầy, nhóm của các ái hữu, nhóm các
bạn cùng lớp, các chị phu nhân của các anh
cùng ngồi với nhau nói chuyện và thăm hỏi
thân thiện, có lúc cùng nâng cao ly rượu chúc
mừng nhau vui vẻ. Các bạn khóa 14 thay đổi
chỗ ngồi đến thăm hỏi và chuyện trò với các
thầy và những người khác trong tình thân mật.
Quan, Mạnh, Cảnh Thuận và Hồng đến trước
bàn các thầy ngồi để bàn tính một ngày họp
mặt của ái hữu công chánh vào năm 2018 tại
nước Úc rất hào hứng và sôi nổi. Tuy nhiên
người nước Úc là Đoàn Đình Mạnh chưa thể
xác định rõ ràng bây giờ nhưng hy vọng sẽ
thành sự thật. Nơi đây Trương Công Đán
đang rót rượu vang cho nhóm bạn Nho, Hồng,
Trí và Hồ Thuận. Góc bàn kia có các ái hữu
Thiệp, Định, Thân, Quảng và Huấn chuyện trò
tươi cười. Một bàn ngồi khác là các anh chị
Luân, Hùng và Điền cùng nhau trò chuyện.
Bàn của các thầy cũng rộn ràng tâm tình thăm
hỏi nhau. Những tấm hình chụp đôi, chụp ba,
chụp từng nhóm bạn thay nhau chớp liên tục
không bỏ sót cơ hội. Rồi đây khi chia tay nhau
mỗi người mỗi ngã sẽ nhớ kỷ niệm trân quí
này. Không khí buổi gặp nhau thật tưng bừng

nhộn nhịp dường như có người quên cả ăn,
bạn Hồng đã có một danh sách ẩm thực cho
mọi người, nào là lẩu hải sản, gà lên mâm, tôm
nướng muối ớt, bò xào tiêu, gỏi xoài tôm mực
và chè mè đen. Những người phục vụ nhà
hàng lần lượt mang các món ăn được trình bầy
đẹp mắt, nhìn hấp dẫn đến các bàn ngồi làm
thực khách cảm thấy đói bụng chỉ muốn
thưởng thức ngay. Ăn tối đêm nay cảm thấy
thật ngon và vui vì có đông bạn bè quí mến
không như mọi ngày.
Tối nay tôi có dịp được ngồi chuyện
trò thân mật với thầy Toàn thật lâu, với thầy
Sinh và thầy Dục khá nhiều trong tâm tình xa
vắng lâu ngày. Và nhớ buổi chiều nay có cái gì
vui vui trước khi đến nhà hàng Gà Bistro, vợ
chồng tôi có dịp gặp vợ chồng thầy Dục ở
trong sân khách sạn Little Sai Gon Inn và chào
hỏi thầy cô. Vợ thầy Dục với dáng người nhỏ
nhắn và vui vẻ cởi mở đã bắt chuyện với
chúng tôi rất thân mật, cô pha trò thật vui và
nói: “Thôi đừng gọi tôi bằng cô nữa, nghe có
vẻ già quá, gọi tôi bằng chị Mai đi, cho nó trẻ
trung. Tôi năm nay 71 mà cứ xem như 17 thì
vui biết mấy”. Được cô mở lời nói chuyện vui
quá, vợ tôi nói: “Cô nói như vậy thì tụi em gọi
cô bằng chị Mai và thầy Dục thì thấy nó trục
trặc làm sao đó”. Và cô trả lời:” Thì chị Mai
và anh Dục”. Chúng tôi cùng nhìn nhau cười
thật vui cho ngày gặp gỡ cởi mở thân tình này.
Thưa với các quí ái hữu thân mến, từ
thầy mà gọi qua bằng anh thì tôi có hơi
ngượng miệng vì từ trước đến giờ tôi chưa
quen gọi bằng anh Dục bao giờ. Nhưng thật
sự nghĩ lại tôi chỉ kém cô Dục có 3 tuổi và
thầy Dục 10 tuổi nhưng không có họ hàng thân
thích vai vế trong gia tộc thì xưng em với cô
và thầy không có gì là lạ đối với học trò.
Nhưng gọi bằng chị, cô cảm thấy vui hơn vì
thật sự chưa phải là cụ bà đứng kế bên cụ ông.
Khi đi dự các buổi họp mặt công chánh các
khóa đàn anh, các ông gặp nhau cứ “Chào các
cụ” thì quí phu nhân của các cụ không đồng ý
vì cũng có phu nhân kém hơn các cụ tới 10
tuổi hay hơn nữa, không chịu gọi bằng cụ.
Bằng chứng là anh chị Luân có mặt trong buổi
tiệc này, anh Luân nói: “Các cụ và các cô”.
Tôi biết được điều này trong buổi tiệc tiếp đón
ái hữu Đoàn Đình Mạnh, xin chia sẻ vui mừng
cho quí vị phu nhân trẻ của các cụ công chánh.

Ngoài ra trong các tiệc vui vừa qua có sự tham
dự của thầy Chí, tôi thấy lúc nào thầy Chí
cũng có nụ cười thật tươi trên môi. Thầy Chí
nói với anh em khóa 14: “Hãy xem nhau như
là người đồng môn thôi, đừng thầy trò nữa”.
Phải chăng đời sống tự do và cởi mở nơi xứ
người làm cho người Việt mình có cái nhìn
khác rộng rãi hơn nhưng vẫn giữ được sự tôn
kính trong lòng theo tinh thần “Tôn Sư Trọng
Đạo”.

nhiều tâm tình chưa nói hết, đành hẹn vào một
dịp khác trong tương lai gần vì tuổi về hưu ai
cũng bước vào lứa tuổi 60, 70 và 80, trở thành
các cụ hết rồi, không thể đợi lâu như 41 năm
qua. Kính chào toàn thể quí ái hữu.
Nguyễn Văn Thái

Thơ Trần Cảnh Thuận
Kỷ niệm Hội ngộ tháng 9 2016 tại Mỹ.

Đã bao năm rồi nhỉ?
Nay mới gặp lai nhau
Thằng không còn sợi tóc
Đứa bạc trắng mái đầu
Ngay xưa tu cả kết
Nay chỉ uống lai rai
Ngậm ngùi nhắc chuyện cũ
Nhớ bạn hiền năm xưa
Có thằng bỏ cuộc chơi
Sinh Lão Bịnh Tử thôi
Chuyện đời thường là thế
Mai kia có đi xa
Giữ cho nhau chút nhớ.

Anh chi Trình Hữu Dục
Tâm tình và kể chuyện về buổi họp mặt chính
thức tại nhà hàng Gà Bistro đến đây thì có một
vài anh em đã về tới nhà của mình rồi. Anh
chị Phước về tới Edmonton Canada gửi email
qua kèm theo một bài thơ ngẫu hứng khi nhìn
thấy lá mùa thu ở trên cây của xứ này. Anh chị
Đoàn Đình Mạnh về lại Melbourne ở Úc, cám
ơn có được ngày họp mặt thật vui vừa qua.
Anh chị Đực - Mai Thi - CaCao (con nhỏ 6
tuổi) về lại Việt Nam lòng còn luyến tiếc sự
tiếp đón nồng nhiệt của bạn bè trong những
ngày thăm viếng Hoa Kỳ. Anh chị Trần Cảnh
Thuận về tới North Carolina viết lại hành trình
đi chơi của mình qua một vài tiểu bang và
California.
Cuộc vui đã qua nhưng tình cảm với bạn bè,
với ái hữu đồng môn còn nhiều lưu luyến,

Thơ PT Phuoc
Hè tháng chín gặp nhau trên đất Mỹ
Ba tuần về lại thu sầu vấn vương
Nào đỏ cam vàng xanh lam chàm tím
Một dãi bên đường nhung nhớ bạn xa.
Sept. 29/2016

Hôm nay lạnh mặt trời dậy trễ
Em đi làm anh tiễn đến công ty
Trời sắc thu se lạnh tấm thân gầy
Mặc áo dầy nhưng em vẫn còn thiếu
Hơi thở nóng vòng tay ấm người bên
Anh xin nguyện dìu em trong nắng nhẹ
Khe khẽ bước dưới vũng lá mùa thu.

Sáng Thu, Edmonton Sept 30

