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Còn một tháng nữa là Tết, vài anh em 

trong nhóm ăn trưa Thứ Tư nhắc khéo 
tôi là muốn gặp mặt các đồng môn và 
bạn bè như hàng năm. Thật sự tôi cũng 
hơi làm biếng vì mỗi lần tổ chức phải lo 
nhiều thứ lắm và nhất là không biết có 
nhiều anh em tham gia, ủng hộ không? 

Sau khi tham khảo với Lê Mộng 
Hùng, Mai Đức Phượng, Nguyễn Đình 
Duật và anh em nhóm về hưu ăn trưa 
Thứ Tư thì phần đông đồng ý tham gia, 
như vậy là có đủ người ít nhất cho 2 bàn 
tiệc. 

Vì ngày Tết là ngày 28 tháng Giêng 
2017, và không muốn trùng ngày với 
Nam Cali tổ chức vào ngày 8 tháng 
Giêng nên tôi đã chọn ngày 14 Thứ Bảy 
để tránh ngày Chủ Nhật có một số người 
đi nhà thờ. 

Sau đó tôi liền gởi e mail, text và gọi 
cho chủ nhà hàng mà chúng tôi thường 
tổ chức tức là nhà hàng Flourishing 
Garden. Nhà hàng nầy có vài ưu điểm 
là: 

1) Tôi thường tổ chức nên quen biết 
nhiều và dễ nói chuyện. 

2) Giá tiền tuỳ theo ý khách muốn 
(giá cả tính chung cho thức ăn 7,8 
món, nước ngọt, tax và tip) 

3) Tôi tự chọn các món ăn và mặc cả 
với nhà hàng giá cả phải chăng 

4) Điều quan trọng nhất là tiền tính 
theo đầu người hiện diện chứ 
không phải tính bàn (giả thử 55 
người thì tính tiền 55 người thôi) 

Thường thường thì tôi đặt ít nhất 3 
bàn trước và sẽ báo cho nhà hàng 3 ngày 
trước buổi tiệc số người tham dự để nhà 
hàng chuẩn bị thức ăn. 



 

 

 
Ban tổ chức 

Xong rồi tôi mới e mail thông báo 
cho tất cả Ái Hữu Công Chánh Miền 
Bắc Cali, Sacramento, San Francisco 
Vừa ra thông báo thì có hơn 10 người 
ghi tên, nhất là nhóm “ăn trưa”. Vài 
ngày sau thì được hơn 30 người, rồi 40, 
50 …. 

Một tuần lễ trước buổi tiệc tôi phải 
nằm nhà thương vài ngày, rất lo lắng có 
ra khỏi nhà thương để lo cho buổi tiệc 
hay không? May mắn là tôi được bác sĩ 
cho xuất viện mặc dầu vẫn còn đau. 

Gần ngày tiệc thì số người ghi tên 
trên 60 người, kể như đông nhất từ trước 
đến nay. Nhưng rồi anh Tất vì gặp tai 
nạn phải nằm nhà thương, Anh Chị Diệp 
cũng không đến vì là anh em với anh Tất 
nên trừ đi 4 người vào giờ chót. 

Anh Chị Tôn Thất Ngọ giờ chót thấy 
sức khoẻ khá nên cho tôi hay là tham dự 
được, anh Ngọ từ lâu vì sức khoẻ yếu 
nên đã không tham gia nhiều năm rồi. 

Thế là ngày vui 14 tháng 1 cũng 
tới.Trời thật thương tình anh em Công 
Chánh lâu lâu mới có dịp gặp nhau nên 
hôm nay trời nắng thật đẹp, trong xanh 
nhưng lành lạnh. 

 
Cả tuần trước đây và nhiều tuần sau 

đó, vùng Bay Area bão rất lớn, đường sá 

ngập lụt. California sau khi có nhiều 
năm bị hạn hán, những cơn bão trong 
năm nay đã làm cho lụt lội khắp nơi. Đất 
lở, đất chuồi, đất sụp chôn vùi nhà cửa, 
gián đoạn lưu thông, cây cối tróc gốc đè 
sập nhà, thật là thảm hoạ. Những hồ 
chứa nước 2 năm trước bị khô cạn vì hạn 
hán, bây giờ thì đầy tràn và nước tràn ra 
ngoài ngập lụt các vùng thấp và xa lộ. 

 
Ghi danh tại buổi tiệc 

Chưa tới 11 giờ thì tôi đã có mặt 
trước nửa giờ để thu xếp với nhà hàng vì 
có một vài người ăn chay. Sau đó thì 
quan khách lần lượt đến, phần đông là đi 
chung với bà xã. 
 

 
AH Giang chào đón quan khách 

Năm nay có vài người khách khá đặc 
biệt: 

Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, 
năm vừa qua có đến chung vui Tất Niên 
với AHCC, nhưng năm nay có đem theo 
bà xã và đóng tiền ủng hộ lá thư và ghi 
lại địa chỉ cho anh Duật để gia nhập 



 

 

AHCC. Như đã đề cập trong năm ngoái, 
Thiếu Tướng Bình đã học Cao Đẳng 
Công Chánh, từng tập sự tại Thừa Thiên 
Huế và Nha Trang với AH Lê Khắc Thí, 
sau đó thi hành Lênh Động Viên vào 
Quân Đội và lên tới chức Thiếu Tướng. 
Điều kỳ diệu là buổi tiệc hôm nay lại có 
AH Tôn Thất Ngọ là bạn học cũ năm 
thứ nhất (1950-51) tại trường Công 
Chánh mà bao nhiêu năm không gặp mặt 
(66 năm). AH Ngọ sức khoẻ cũng đỡ 
nhiều, lâu lắm rồi mới tham dự hội họp 
bạn bè.  

 
AH Tuât, Ngọ, Bình 

AH Nguyễn Sĩ Tuất sau một thời 
gian chu du khắp thế giới có lẽ đã mỏi 
mệt nên quyết định bán nhà trong khu có 
sân golf tại  Brentwood (Brentwood là 
thành phố nhỏ trồng nhiều loại trái cây, 
hàng năm thiên hạ đổ xô về vùng đó để 
hái cherry và các loại trái khác vào dịp 
lễ Memorial Day cuối tháng 5) để về 
San Jose mua nhà gần các con cháu. 
“Hơn nữa , AH Tuất đã được gọi nhập 
ngũ Khóa 1 Nam Định , được triển hạn 
để vào Saig on học lớp 1ère Année Cao 
Đẳng Công Chánh sau kỳ thi tuyển , rồi 
lạị nhận giấy đi trình diện Khóa  1 Thủ 
Đức, cùng với TT Nguyễn Khắc Bình - 
nhưng sau đó tiếp tục được hoãn 
dịch. Nếu không nhập ngũ , AH Bình  sẽ 
học chung lớ p 1ère Année với AH Ngọ 
và Tuất , năm 1951-52. Thời đó trường 

CĐCC có 4 lớp: Cours Préparatoire , 
1ère Annèe , 2ème Année và Supérieur . 
Trong buổi Tất Niên cả ba AH Ngọ, 
Tuất, Bình đã vui mừng gặp lại bạn cố 
tri sau bao nhiêu năm xa cách (hình 
chụp bộ ba đính kèm).” 

Ngoài ra AHCC có hai thành viên 
mới mà không ai biết đó là hai anh em 
AH Bùi Điền và AH Bùi Quang ra 
trường KSCC khoảng 1975 và sau 1975. 

Dược Sĩ Phạm Hiền  lúc trước là phu 
nhân của KSVương Nam Dzương khoá 
3 KSCC, nhưng anh Dzương đã thiệt 
mang trong lúc vượt biên. Nay chị tái 
giá với Bác Sĩ Trần Văn Nam và mở nhà 
thuốc tây tại San Jose tên là Nam 
Pharmacy mà tôi là khách hàng thường 
xuyên của chị, nay chị Hiền đã về hưu 
vài năm trước. Đã nhiều lần, hai anh chị 
Hiền - Nam tham gia các buổi họp mặt 
tất niên AHCC Anh BS Nam lúc trước 
làm việc với County Santa Clara CA có 
tiếng tăm trong ngành y tế cộng đồng, 
hơn nữa BS Nam còn là Hội Trưởng Hội 
Cựu Hoc Sinh Pétrus Trương Vĩnh Ký 
Miền Bắc Cali 17 năm liên tiếp và hoạt 
động rất hăng say. 

 
Khoảng 12 giờ trưa sau khi AHCC 

tới đủ (60 người), AH Giang đã đứng 
lên cám ơn tất cả AHCC đã tới chung 
vui nhất là các bạn ở xa. Sau đó AH 
Phượng đứng lên chúc Tết tất cả Ái Hữu 



 

 

và gia quyến được AN KHANG, 
THỊNH VƯỢNG SỨC KHOẺ DỒI 
DÀO. Kế đó AH Duật trình bày về Lá 
Thư Công Chánh, về ý kiến Đại Hội 
Công Chánh toàn quốc. 

 
Thức ăn bắt đầu được dọn ra vì anh em 
cũng thấy đói rồi, AHCC cùng cụng ly 
chúc mừng năm mới và mong sẽ gặp 
nhau thường xuyên. 

Khoảng 2 giờ chiều sau khi ăn uống 
no đủ tất cả AH chụp chung một số hình 
lưu niệm. À quên là kỳ nầy có 2 AH 
(Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Ngọc 
Thụ) đã tình nguyện chụp hình cho buổi 
tiệc và AH Nguyễn Sĩ Tuất đã lo quay 
video thật đẹp. 
Tiền thâu được cho Lá Thư Công Chánh 
là $670 giao cho anh Duật. 
Đính kèm một số ảnh do anh Hiệp và 
Thụ chụp. 

 
 
 

 

Sưu tầm 
CUỘC ĐỜI QUÁ NGẮN 
NGỦI !!! 
 

• Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng phí thì 
giờ ghét bỏ ai làm gì 

• Hãy chôn quá khứ để hiện tại không 
bị xáo trộn. 

• Đừng đem đời mình so với ai đó; đời 
mỗi người mỗi khác. 

• Mọi chuyện ở đời có thể thay đổi trong 
chớp mắt. 

• Không cần thắng trong mọi cuộc 
tranh luận. Hãy chấp nhận sự bất 
đồng. 

• Khóc cũng tốt, nhất là khi khóc với 
bạn bè. 

• Hít thở sâu giúp tinh thần ổn định. 
• Hãy gạt bỏ những gì vô ích, xấu xa, 

buồn bã. 
• Điều gì không giết ta được sẽ giúp ta 

mạnh hơn. 
• Ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Phải 

tận hưởng nó. 
• Đừng tin rằng mình luôn luôn đúng. 

Phải có đầu óc cởi mở. 
• Hãy tha thứ tất cả cho mọi người. 
• Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó 

về mình. 
• Nhường nhịn một chút cũng không 

sao. 
• Tình thế dù tốt hay xấu, rồi cũng thay 

đổi. 
• Đừng quá nghiêm khắc với bản 

thân.Không ai làm như vậycả. 
• Hãy buông con cái ra khi chúng 

trưởng thành. Chúng đã có cuộc sống 
riêng. 

• Thời gian hàn gắn gần như mọi sự. 
Hãy để cho thời gian có thì giờ. 


