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AHCC Miền Bắc Cali Mừng Tất Niên  

Mậu Tuất 2018 và đón Xuân Kỷ Hợi 2019 

 
Hình các AH Miền Bắc Cali mừng Tất Niên Mậu Tuất 

Nguyễn Như Bá

hân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ 
Hợi,  anh chị em AHCC 

miền Bắc Cali đã tổ chức Buổi họp mặt 
đề mừng Tất  Niên Mậu Tuất 2018  và 
đón Năm Mới Kỷ Hợi vào ngày 19 
tháng 1 năm 2019  tại  nhà hàng 
Flourishing Garden.  

Thế là ngày vui 19 tháng 1 đã tới. 
Trời thật thương tình anh em Công 
Chánh lâu lâu mới có dịp gặp nhau nên 
hôm nay nắng thật đẹp, trời trong xanh, 
hơi se lạnh khác hẳn  thời gian trước 
đây, vùng Bay Area bị ảnh hưởng mưa 
bão, đường sá ngập lụt, California sau  
nhiều năm bị hạn hán, cháy rừng, 
những cơn mưa bão kéo dài trong năm 
nay đã gây ra nhiều vùng đất bị sạt lở 
và làm cho lụt lội nhiều nơi. 

Tổng  số người ghi tên tham dự  
là 87,  người tham dự là 85, CON SỐ 
KỶ LỤC  AHCC HỌP MẶT TẠI SAN 
JOSE,   AH Trần Bá Quyên vì lý do sức 

khoẻ và AH Nguyễn Sĩ Tuất vì bận việc 
đột xuất nên không đến đươc với Anh 
Em... 

Kỳ họp mặt này có những điều khá đặc 
biệt:  

1. AH  Bửu Hiệp, KSCC khoá 1949-
1954, năm nay đã 93 tuổi, người cao 
tuổi nhất đã đến tham dự...  

Xin cám ơn AH Bửu Hiệp đã 
không ngại đường xá xa xôi, tới tham 
dự  cùng với AHMB. 

Sự hiện diện của AH, cũng là một 
Niên Trưởng trong ngành Công Chánh 
là một điều rất đáng  trân quý và khích 
lệ cho anh em trong ban tổ chức. 

2. Nhóm Anh em ở xa nhất, không 
quản ngại đường xá xa xôi, tuổi đời đã 
lớn, từ Sacramento, đã vượt đoạn 
đường hơn 120 miles đến cùng anh em 
là các AH: Bửu Hiệp, Trình Hửu Dục, 
Hà Nhụ Tưởng. 

N 
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AH Bửu Hiệp & AH Nguyễn Khắc Bình 

3. Nhóm anh em cùng Khoá đông nhất, 
Khoá 10 KSCC gồm 5 anh: Vũ Đình 
Quý, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Đức 
Khoá, Nguyễn Ngọc Thụ, và Lê Đắc 
Ngà 

 
AH Khóa 10KSCC: từ trái qua phải: AH Ngà, Thụ, 

Quý, Khóa, Hùng 

4. Nhóm Anh Em cùng Khoá có phu 
nhân đầy đủ nhất, Khóa KSCC 1954-
1958, gồm các AH Nguyễn Đăng Thịnh, 
Lê Mộng Hùng, Trần Hữu Tất, Lê Ngọc 
Diêp, riêng AH Diệp, tuy sức khỏe 
không được tốt, ngồi xe lăn, cũng đã cố 
gắng đến với anh em, thật là cảm động. 

 
Lớp Hậu duệ Caltrans,Dictrict 4 

5. Nhóm Anh Chị Em K.S. trẻ làm việc 
tại Caltrans, District 4 Oakland CA, đây 

là lớp hậu duệ, đã đến chung vui gồm 
12 người, trong số này có KS N.Đ. 
Doanh, hiện là Acting Chief Deputy, là 
con của AH Nguyễn Đình Duật. Chúc 
mừng AH NĐ Duật đã có người con 
làm vinh danh người Việt ở xứ người,  
và cũng nhờ nhóm trẻ tham gia nên tuổi 
trung bình của buổi tiệc được trẻ hoá 
trên 70 một chút, nếu không, tuổi trung 
bình cuả Anh Em cũng đã trên 75... 

 
AH K.T. Giang và KS  N.Đ. Doanh, Acting Chief 
Deputy District Director của Caltrans, District 4 

 
AH Nguyển Khắc Bình 

6. AH Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình 
cùng phu nhân. Thiếu Tướng Bình đã 
học Cao Đẳng Công Chánh 1949, từng 
tập sự tại Thừa Thiên Huế và Nha 
Trang với AH Lê Khắc Thí, sau đó vì thi 
hành Lệnh Động Viên nên đã vào Quân 
Đội và lên tới chức Thiếu Tướng. AH 
Bình đã và đang hoạt động tích cực cho 
cộng đồng người Việt vùng Santa Clara 
County, và đã có công trong việc xin 
được chính quyền Quận Hạt Santa 
Clara kinh phí 53 triệu US dollars cho 
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việc xây cất Vietnamese American 
Service và Tượng Đài “Thank you 
America” tại Việt Heritage Cultural 
Garden. 

7. Năm nay, chúng ta có thêm 2 thành 
viên mới là Anh Vũ Đình Quý, và Anh 
Lê Đắc Ngà, hai Anh cùng Khoá 10 
KSCC.  Sau khi về hưu, cả hai Anh đã 
dời gia đình về vùng Cali nắng ấm, xin 
chúc mừng. 

8. Ngoài ra có sự xuất hiện của Chị 
Hoàng Dạ Thảo, sau thời gian dài vắng 
bóng...; Chị là hiền thê của Anh KS Hồ 
Đăng Lễ đã  rời bỏ Anh em ra đi cách 
đây 5 năm. Với màu tóc bạch kim; Chị 
vẫn còn  vẻ đẹp quý phái cuả “Tà áo 
tím” năm nào...!  chắc rằng trong Chị 
“...Con tim đã vui trở lại...” 

 
Từ trái qua phải: AH phu nhân N. N. Bá, Chị Hoàng 

Dạ Thảo, AH phu nhân N. Đ. Duật, AH phu nhân L.M. 
Hùng 

9. Vợ Chồng Aí hữu Công Chánh Dược 
Sĩ Phạm Hiền. Chị Hiền trước là phu 
nhân của KS Vương Nam Dzương 
khoá 3 KSCC, nhưng anh Dzương đã 
thiệt mạng trong lúc vượt biên. Nay chị 
tục huyền với Bác Sĩ Nam và sống tại 
San Jose. BS Nam đã 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 

Học Sinh Petrus Ký Miền Bắc Cali 19 
năm liên tục và họat động rất hăng say. 

 
BS Trần Văn Nam 

Khoảng 12 giờ trưa sau khi 
AHCC tới đủ (85 người), AH K.T. 
Giang, đại diện ban tổ chức, đứng lên  
khai mạc buổi hội ngộ,  nói lời cám ơn 
đến với  tất cả AHCC đã tới chung vui 
nhất là các bạn ở xa. AH Giang đã rất 
vui khi thông báo số Anh Em tham dự 
là 85 người, đông nhất  từ trước tới 
nay, mặc dầu  trong năm vừa qua, Anh 
Em Công Chánh Miền Bắc CA,  cũng 
đã đau buồn đưa tiễn 4 anh em đã ra đi 
vĩnh viễn: Anh Võ Hùng, Tôn Thất 
Cảnh, Nguyễn văn Thành, Tôn Thất 
Thiều. 

Tiếp theo, AH M.Đ. Phượng đứng 
lên chúc Tết tất cả Ái Hữu và gia quyến 
được AN KHANG, THỊNH VƯỢNG 
SỨC KHOẺ DỒI DÀO. Cầu chúc cho 
tất cả Anh em đựơc mọi sự tốt đẹp 
trong năm mới, hy vọng sẽ gặp  lại 
đựơc tất cả trong  lần họp mặt năm tới. 

Kế đó AH Duật trình bày về Lá 
Thư Ái Hữu Công Chánh, thay mặt Ban 
Phụ Trách  tờ báo, đã cám ơn tất cả 
các AH đã mở rộng cánh tay giúp bài 
vở, ngân khoản, để  giúp Lá Thư Công 
Chánh được phong phú, lâu dài, là nhịp 
cầu Giữ Cho Còn Có Nhau.  
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Ngoài ra, AH Duật cũng trình bày 

Kết quả của Đại Hôi Công Chánh Toàn 
Cầu năm 2018 đã thành công vô cùng 
tốt đẹp vừa được tổ chức tại miền Nam 
CA, đây là lần thứ hai Đại Hội Công 
Chánh Toàn Cầu được tổ chức. 

 
Hàng ngồi: L.M Hùng, N.H. Nghi, N.Đ.Thịnh. Hàng 
đứng: AH N.D. Duật, M.Đ. Phượng, B. Hiệp, T.H. 

Dục, T.B. Nhựng, N.V. Tấn 

Sau đó, AH Nguyễn Khắc Bình có 
trình bày, báo một tin vui cho cộng 
đồng Việt Nam vùng San Jose là việc 
xây cất Vietnamese Service Center. Đồ 
án này được KTS Đỗ Thắng thiết kế, sẽ  
được xây dựng trong một tương lai rất 
gần, vì đã được Quận Hạt Santa Clara 

chấp thuận điạ điểm và đài thọ kinh phí 
53 triệu USD. 

Buổi tiệc đã bắt đầu, tất cả AHCC 
cùng cụng ly chúc mừng năm mới và 
mong cho nhau được sức khỏe tốt đẹp 
để được gặp nhau thường xuyên hơn. 

Thực đơn thật dồi dào và ngon 
miệng, làm tất cả AHCC có đươc 
những giây phút  thật thoải mái, ấm 
cúng. 

Khoảng 2 giờ chiều sau khi ăn 
uống, tất cả AH chụp chung một số 
hình lưu niệm... tiếp tục những cái bắt 
tay mặn nồng, những lời chúc mừng 
thân thiết trước khi từ giả nhau... 

Tiền thâu được cho Lá Thư Công 
Chánh là $830 đã được Ban Tổ chức 
giao cho anh Duật. 

Buổi hội ngộ đã chấm dứt trong 
niềm vui, ấm cúng, cầu mong sẽ có 
được những lần gặp mặt thân thiện 
trong tương lai. 

Nguyễn Như Bá 

 

NGHĨ VỀ THỜI GIAN (ÔNG THỜI GIAN) 

Thời gian trẻ mãi không già 

Không sinh, không diệt, Ông là tối cao, 

Không hình tướng, không sắc màu; 

Từ đâu Ông đến, về đâu ai ngờ, 

Trôi đi trong nỗi tình cờ, 

Ông đưa vũ trụ qua bờ tử sinh. 

E rằng Thượng đế cũng kinh. 

Lê Phương Nguyên 


