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Hội ngộ với ái hữu Thân và Nho tại phở Nguyễn Huệ

AH Nguyễn văn Thái
hứ bảy 15 tháng 10 năm 2016 lúc
12 giờ trưa, một buổi họp mặt thân
mật và vui vẻ với ái hữu Đoàn Văn
Thân khóa 6 và ái hữu Phan văn Nho khóa
14 từ Việt Nam tại tiệm phở Nguyễn Huệ
trên đường Bolsa gần khu thương mại
Phước Lộc Thọ. Buổi hội ngộ được các
anh khóa 5 và 6 tổ chức rất bất ngờ sau khi
có tin ái hữu Thân và Nho trở lại Quận
Cam đôi ngày trước khi về lại Việt nam.
Bạn cùng khóa với ái hữu Thân là các anh
Nguyễn Đức Nhuận, Trịnh Thành và Ngô

T

Thái Bình v..v.. và các anh khóa 5 là Hà
Trọng Minh, Nguyễn Thúc Minh kết hợp
tổ chức cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Đúng
như một ái hữu đã nói “Đây là buổi gặp gỡ
hiếm hoi và bất ngờ vì ái hữu Đoàn Văn
Thân lần đầu tiên du lịch đất Mỹ và ở
khách sạn ngay trung tâm Little Sài Gòn”.
Trước khi đến với buổi họp mặt hôm
nay, ái hữu Thân đã có vài cuộc vui vào
tháng 9 vừa qua như gặp gỡ các bạn bè
trong ban giảng huấn của trường Đại Học
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Kỹ Thuật Phú Thọ trước năm 1975 sinh
sống tại California là ái hữu Trình Hữu
Dục, Trần Quang Sinh, Lê Trung Định,
Vương Đình Bách, Lữu Hữu Duyên và
Trương Hoàng Vĩnh Phương ở nhà hàng
Gà Bistro và các bạn đồng môn Nguyễn
Quang Bê, Bửu Hiệp và Châu Phong Quan
tại Sacramento Bắc California. Và một
buổi họp mặt khác với các ái hữu công
chánh khóa 14 là Hồ Thuận, Văn Minh
Hồng, Nguyễn Văn Thái, Trần Cảnh Thuận
v..v..tại thành phố Redlands Nam
California. Các chuyến thăm viếng bạn bè
và thắng cảnh từ Nam đến Bắc California
của ái hữu Thân và các ái hữu khóa 14 từ
Việt Nam được các anh em khóa 14 ở địa
phương Nam và Bắc California như Văn
Minh Hồng, Hồ Thuận, Nguyễn Văn Thái,
Châu Phong Quan và Nguyễn Phú Cường
thay phiên lên kế hoạch, chương trình đưa
đón gặp nhau rất hấp dẫn. Kết quả thực
hiện đạt được hoàn toàn mỹ mãn làm mọi
người vui vẻ thoải mái trong các chuyến
rong chơi xứ người.
Sau hơn hai tuần lễ du lịch liên tục, mọi
người trong đoàn đã lần lượt chia tay nhau
với nhiều mục đích khác nhau, người trở về
Việt Nam đi làm việc lại, kẻ quay lại quốc
gia mình định cư, có bạn tiếp tục hành trình
thăm thân nhân và bạn bè ở tiểu bang khác.
Còn lại đôi ba ngày trên đất Mỹ tại quận
Cam, ái hữu Thân, Nho và chị Diệu đến
tham dự buổi ăn trưa thân mật tại Phở
Nguyễn Huệ ở đường Bolsa do các bạn
cùng khóa tổ chức. Tôi không theo phái
đoàn du lịch dự tất cả các buổi gặp gỡ từ
Nam đến Bắc California, mà chỉ dự vài ba
buổi họp mặt ở Nam California trong đó có
phở Nguyễn Huệ, nhưng đã đem lại cho tôi
nhiều thú vị và niềm vui vì được gặp lại
các ái hữu trong gia đình công chánh khắp
nơi trong đó có ái hữu cựu khoa trưởng
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trường Đại Học Kỹ Thuật Bách Khoa của
Viêt Nam Cộng Hòa mà tôi được theo học,
và được gặp những ái hữu đàn anh mà tôi
may mắn được quen biết và làm việc chung
trong nhiều năm tại Caltrans của chính phủ
Mỹ.
Hơn 40 năm dài trong cuộc đổi đời sau
1975, các ái hữu xuất thân từ trường Đại
Học Kỹ Thuật ở Miền Nam Việt Nam đã ra
đi sinh sống khắp nơi trên thế giới và đem
kiến thức chuyên môn nghề nghiệp phục
vụ cho đời sống con người tại xứ người
trong ngành giao thông rất tốt đẹp và khả
quan. Đến nay đa số các ái hữu đã lớn tuổi
về hưu trí nghỉ ngơi và dùng thời gian rảnh
rỗi đi du lịch đây đó, thăm viếng bạn bè,
người thân và nhất là các bạn đồng môn ở
mọi nơi trên thế giới. Chúng ta may mắn
và cám ơn vô cùng ái hữu tiền bối Lê Khắc
Thí là người đầu tiên sáng lập ra hội Ái
Hữu Công Chánh tại Nam California từ
1975 khi ông đến định cư tại Hoa Kỳ. Từ
đó mà mọi người cùng trường, cùng nghề
công chánh Nam Việt Nam trên khắp thế
giới đã qui tụ về và có cơ hội được gặp lại
các bạn học cùng trường. Các buổi hẹn hò,
gặp gỡ thân mật của các ái hữu công chánh
là những địa điểm ở ngay trung tâm Little
Sài Gòn này ai cũng biết vì trái tim của
người Việt mình là ở đây.
Đến với phở Nguyễn Huệ trước khi trở
về Việt Nam, ái hữu Thân, Nho và chị
Diệu gặp lại các anh em công chánh từ
nhiều thành phố đến đây như San Diego,
Garden Grove, Long Beach, Redlands
v..v.. ở Nam California làm cho tình công
chánh thêm ấm áp và vui vẻ dù phải lái xe
thật xa đi đến đây. Số người đến chung vui
hôm nay là 23 người. Bên trong tiệm phở,
mọi người chia nhau ngồi ba bàn. Bàn tròn
ngay cửa vào bên phải có 8 ái hữu là các
anh Nghiêm Phú Phát, Đoàn Văn Thân,
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Từ trái qua: Các AH Nam, Bình, Nhuận, Thân, Định,
Thúc Minh và Thành.

Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Hữu Định,
Nguyễn Thúc Minh, Trịnh Thành, Đào Tự
Nam và Ngô Thái Bình. Ái hữu Thân có
dịp hàn huyên, tâm tình vui vẻ với những
bạn học cùng lớp đã xa cách lâu năm và
cùng nhau uống rượu mừng ngày hội ngộ.
Bàn chữ nhật kế bên 8 người, cũng ngay
cửa vào bên trái với ái hữu Hà Trọng Minh
là tâm điểm của mọi người chuyện trò.
Lần lượt kế bên anh Minh là các ái hữu Đỗ
Chung, Lê Trung Định, Vương Đình Bách,
Trần Quang Sinh, Từ Minh Tâm, Nguyễn
Văn Thái và Nguyễn Võ Bảo. Bàn này các
ái hữu công chánh gồm nhiều khóa khác

Từ trái qua: Các AH Sinh, Tâm, Thái, Thân, Bảo, Định và
Bách.
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Từ trái qua: Các chị Diệu, Nho, AC Hồng, AH Nho,
chị Thái và chị Nam.

Từ trái qua: Các AH Hà Trọng Minh, Bảo, Lê Trung
Định và Bách.

nhau nhưng không ai cảm thấy xa lạ mà
cuộc chuyện trò lại càng vui vẻ và lôi cuốn
thân tình khi trao đổi câu chuyện và những
ly rượu được nâng lên cùng nhau vui vẻ.
Bàn tròn tiếp theo gồm ái hữu Nho, vợ
chồng ái hữu Hồng, chị Nho, chị ái hữu
Diệu, chị Đào Tự Nam và chị Thái. Bàn
này các chị đông hơn các anh nhưng lúc
nào cũng thấy mọi người tươi như hoa trò
chuyện vui vẻ trong suốt buổi họp mặt này.
Ái hữu Thân và Nhuận đi đến bàn này
thăm hỏi và chuyện trò với các anh chị rất
thân tình mang lại tiếng cười rộn rã. Ái hữu
Thân là người rất được anh em các khóa
công chánh quý mến vì tánh tình hiền lành,
có khiếu kể chuyện hài hước và ca hát làm
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ai nấy đều cảm thấy vui và thoải mái trong
các chuyến du lịch chung với nhau. Trong
lúc đó ái hữu Hà Trọng Minh có dịp cụng
ly và hàn huyên với ái hữu Sinh, Bách và
Định. Ái hữu Nho có cơ hội gặp lại anh
Trịnh Thành để tâm tình vì đã có một thời
làm việc chung với nhau tại Việt Nam.
Thời gian gặp nhau lúc này là dịp để những
liên hệ thân tình được trao đổi và thăm hỏi.

Gi Thoảng
Ho ng hôn đi trên t ng cây rũ lá
Nắng nhạt vàng, trở lại với mênh mông
Buồn giăng mắc, lòng nặng trĩu nhớ nhung
Từ xa vắng, giọng Ho ng Anh rĩ rã:

Từ trái qua: Các AH Chung, Bình, Minh và Bảo.

Qua chuyến du lịch này của các ái hữu,
tình cảm đồng môn được hâm nóng lại, gợi
nhớ những kỷ niệm đẹp một thời đã qua
nơi trường Đại Hoc Kỹ Thuật Phú Thọ,
một nơi đào tạo những nhân tài, chuyên
viên phục vụ cho xã hội và đất nước Việt
Nam, cho quê hương thứ hai đã bao dung
mình sinh sống và làm việc. Khoa học và
kỹ thuật là ngôn ngữ chung của thế giới,
mang lại sự tươi đẹp cho cuộc sống và
hạnh phúc của con người khắp nơi, nhất là
tình cảm đồng môn được vững bền bên
nhau.
AH Nguyễn Văn Thái

“Em thương lắm, những b i thơ chân thật,
Quá nhẹ nhàng, ngây dại, tuổi học trò.
Đã bao đêm, trở lại thời mộng mơ
Lệ thầm rơi, để cùng anh nuối tiếc!
Phải không anh, nếu đôi ta đừng quen biết!
Thì có đâu, phải vương vấn âm thầm.
Em tức lắm! Sao anh cứ mãi làm thinh?
Để giờ đây phải bẻ b ng đôi ngã.
Sương thấm đọng, buông sầu rơi lã chã.
Tuổi xế tà phải cô lẻ với nhớ thương.
Phương trời xa, em vẫn nhớ sông Tương
Có ai về, xin ng n thương nhắn nhủ“.
AH Mai Thanh Toàn
TonaMai

