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H�P M�T T�T CÔNG CHÁNH – 
XUÂN K• S•U 2009 

 

Mùa Xuân Melbourne 2008 
Có Gì Lạ? 
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Một buổi tối đầu mùa Xuân 2008, anh chị em 
AH&THCC Melbourne đã họp mặt theo đúng 
chương trình dự kiến từ buổi BBQ ngoài trời 
lần trước. Không lẽ nhóm AH&THCC 
Melbourne cũng điều binh khiển tướng gần 
giống “Kỷ Luật Thép” của nhà binh rồi hay 
sao.  Xin cảm ơn các anh chị đại diện Đoàn 
đình Mạnh và anh chị Vũ đình Ngũ vì các anh 
chị đã chọn đúng ngày để gặp nhau và có sự 
tham dự của rất nhiều khuôn mặt mới lạ nữa.  
 
Anh chị Trần quang Hùng đã giới thiệu anh 
chị Nguyễn vĩnh Long, bạn cùng khoá 10 
KSCC nhân dịp từ Sài Gòn đến Melbourne 
thăm gia đình cô con gái và nghiên cứu thị 
trường công ăn việc làm cho con trai. Anh 
Long hết sức vui mừng khi gặp được Giáo sư 
Nguyễn ngọc Thịnh vì không ngờ là Thầy Cô 
sẽ có mặt trong buổi tối họp mặt này. 
 
Anh chị Trần đăng Khoa giới thiệu anh chị TH 
Lê văn Thiên KTS __ bạn cùng sở với anh và 
anh Trần văn Anh  trước năm 1975 __ từ Gia 
nã đại đến Úc du lịch và thăm bạn bè trong 
vòng hai tuần lễ. Anh Thiên đã 70 nhưng trông 
người anh với mái tóc đen mướt, da dẻ hồng 
hào không ai có thể ngờ anh có thể trẻ như thế. 

Hỏi thăm bí quyết làm sao để “trẻ mãi không 
già” thì anh Thiên có bật mí là…(xin đừng 
nghĩ sai).. anh đi bộ nhiều và đánh quần vợt 
đều đều. 
 
Hai anh KTS Trịnh hoài Hùng và Nguyễn kiển 
Thành có giới thiệu một thân hữu mới là bạn 
đồng nghiệp Nguyễn hữu Tấn. Anh Tấn lại 
ngược hẳn với anh Thiên, dù trẻ hơn anh 
Thiên những 5 tuổi nhưng tóc lại bạc phơ như 
bạck kim. Anh Tấn rất là vui vẻ, cởi mở và nói 
chuyện với anh em AH&THCC như những 
người bạn đã quen biết từ lâu làm cho buổi nói 
chuyện trong lúc ăn uống rất sôi động. Cảm ơn 
anh Tấn và chúng tôi mong là từ nay về sau sẽ 
có sự hiện diện đều đặn của anh trong những 
lần họp mặt tới như các anh Trịnh hoài Hùng, 
Nguyễn kiển Thành và Vương tuấn Vị. Các 
anh Hùng, Thành và Vị đã đến với anh em 
Công Chánh rất đều đặn, đến nỗi anh em 
không còn nhớ các anh là KTS nữa và đã đồng 
hoá các anh thành Công Chánh từ lâu lắm rồi. 
Xin yêu cầu ban Đại Diện AH&THCC 
Melbourne tổ chức buổi lễ để Giáo Sư Giám 
Đốc CĐCC Nguyễn ngoc Thịnh trao bằng Kỹ 
Sư Công Chánh Danh Dự cho các anh KTS 
vừa nhắc trên đây. 
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Ngoài ra anh Trịnh hoài Hùng còn giới thiệu 
anh Phạm thanh Xuân là anh họ của chị Hùng 
qua Úc vừa thăm gia đình anh chị vừa nghiên 
cứu việc cho con qua Úc du học. Lúc nầy, ở 
Úc rất được mùa du học. Các em, các cháu 
Việt Nam cả nam lẫn nữ qua du học rất đông. 
 

 
Anh chị Cư lần này không còn trốn họp mặt 
như lần trước đi Việt Nam nữa vì hai anh chị 
mãi đến tháng 12 mới bay sang Mỹ chơi. Lần 
này chị Thiên Hương, một trong những cây 
bút gạo cội của LTAHCC rất là tươi vui và 
mạnh khoẻ. Chúc mừng anh chị Cư Hương 
được sức khoẻ tốt và tiếp tục sáng tác thêm 
thơ, văn, tuỳ bút, truyện ngắn, truyện dài, ký 
sự và bất cứ sáng tác nào cũng được để bài vở 
LTAHCC được dồi dào hùng hậu.  
 
Riêng anh chị Trần văn Anh có vẻ hơi thư giãn 
hơn trước có lẽ đang chuNn bị về hưu non ở 
tuổi … ngoài 70. Mong anh chị truyền những 
kinh nghiệm quí báu cho đàn em.  
 

N goài ra, xin BĐD kiểm điểm các anh Vũ đình 
N gũ, Lưu trọng Thuỷ, Phạm ngọc Lâm vì sao 
ba anh dám để ba chị ở nhà tối hôm ấy? Các 
anh nhìn thấy anh KS Công N ghệ Võ ngọc 
Minh mà không biết mắc cở hay sao? Anh 
Minh đi họp mặt rất đều đặn một năm hai lần 
và lần nào đi họp cũng đi cùng với chị Minh. 

 
Kỳ này thiếu các anh chị Bùi kim Bảng, 
Huỳnh thu N guyên, Trần mạnh Hiệp, Phan 
khắc Thành là những nhân vật rất ít khi vắng 
mặt trong các buổi họp mặt AH&THCC làm 
cho buổi họp mặt bớt đi “một tí vui” (dịch từ 
tiếng Úc nên nếu có sai xin thông cảm). Lần 
sau mong các anh chị đến cho đông đủ. 
 
N hóm AH&THCC Melbourne rất hân hạnh 
được đón tiếp anh chị TH Lê văn Thiên, anh 
chị AH N guyễn vĩnh Long, anh TH N guyễn 
hữu Tấn và anh Phạm thanh Xuân. Mong được 
tái ngộ với tất cả các anh chị trong tương lai. 
Riêng với anh N guyễn hữu Tấn mới gia nhâp 
Đại Gia Đình AH&THCC Melbourne rất 
mong sự hiện diện đều đặn của anh ở các lần 
họp mặt tới. 
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 Buổi đón tiếp  

Anh Chị Nguyễn Thiệp đến thăm Melbourne 
vào ngày 9/11/08.

 
 
 
 
 

 
AH Melbourne rất hân hạnh được đón tiếp 
anh chị N guyễn Thiệp từ Mỹ sang thăm 
Melbourne. 
 
Các anh chị gặp nhau trò truyện rất vui vẻ. 
Mặc dầu thông báo rất cận ngày giờ nhưng 
các anh chị cũng cố gắng dành thì giờ đến dự 
bữa ăn tối tại nhà hàng Hào Phong Footscray 
do chị Thiên Hương giới thiệu. Tinh thần Ái 
hữu của anh chị Bùi kim Bảng rất là đáng 
hoan nghênh vì anh chị đã bỏ một buổi họp 
quan trọng khác để đến cùng anh em Công 
chánh kỳ này thật là tinh thần Công chánh bất 
diệt. 
 
Rất tiếc chị Thiên Hương không đến được vì 
lý do ngoài ý muôn. Tuy vậy chị vẫn đi chợ 
cho cả nhóm qua điện thoại cầm tay, chị đã 
giới thiệu nhiều món ăn lạ nhất là món cà tím 
nhồi tôm hấp xì dầu, món tôm chiên hột vịt 
muối, rất nhiều anh chị khen hai món này vì 
rất lạ miệng. Món canh chua và  

cá kho tộ chỉ có một bàn còn bàn các anh lại 
thiếu vì nhà hàng hết cá.  Xin lỗi các anh ngồi 
bàn này bị thiếu hai món đặc biệt của nhà 
hàng. 
 
Rất tiếc Thầy Cô N guyễn N gọc Thịnh, anh 
chi Trần văn Anh, anh chị Đoàn Đình Mạnh, 
anh chị Lưu trọng Thuỷ, anh Hồ văn Bảy và 
chị Thiên Hương không đến được. 
 
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị đã 
bỏ chương trình định trước để tham dự đón 
anh chị Thiệp trong một thời gian thông báo 
quá ngắn ngủi. 
 
Hình kỷ niệm gồm có:  
Các AH Thông-Bảng-Minh-Cư-Ngũ-Thành-
Khoa-Thiệp 
Các chị Minh, Ngũ, Bảng, Thông, Thành, 
Thiệp, Khoa

 
 


