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MINH NGUYỆT 

Nhân dịp ñầu xuân, thời tiết ấm áp, các ái 
hữu Công Chánh, cùng với các thân hữu và các 
bạn Kỹ Thuật (Canh Nông, Công Nghệ, ðiện 
Lực, v.v…) họp mặt ở nhà hàng Calo-Riz tại 
Brossard, ngày 20/5/2012, lúc 11 giờ 30. 

Anh Chị Nguyễn Trọng DŨNG, ðiện Lực, 
từ Mỹ quốc ñến, cũng tham dự. 

Cũng trong dịp này, các anh chị tổ chức lễ 
trao bảng ñại thượng thọ cho ái hữu Phạm 
Ngọc XUYÊN. Bảng này ñã ñược ái hữu ðồng 
Sỹ TỤNG giao cho ái hữu Nguyễn Ngọc ẨN 
ñể trao lại cho ái hữu Phạm Ngọc XUYÊN tại 
Cali (ái hữu XUYÊN vắng mặt ngày trao bảng, 
trong các phiên họp AHCC vào tháng giêng 
năm 2012). 

 
Ban tổ chức gồm: anh chị Phan Văn 

LUÂN, anh chị Trương Hữu LƯỢNG, chị Trần 
ðình THĂNG (MINH NGUYỆT). Khoảng 60 
ái hữu và thân hữu hiện diện trong buổi họp 
mặt. 

Sau khi ái hữu Phan Văn LUÂN phát biểu 
vài lời chào mừng quý vị tham dự, buổi tiệc bắt 
ñầu lúc 12 giờ. Cùng lúc, các anh chị hân hoan 
tham dự chương trình văn nghệ. 

ðồng thời, anh Trương Hữu LƯỢNG (ðiện 
Lực), quen biết ái hữu Phạm Ngọc XUYÊN khi 

còn trẻ - cách ñây vào khoàng nửa thế kỷ - kể 
lại tiểu sử của anh XUYÊN. Anh LƯỢNG 
tuyên bố những gì anh trình bày ñều ñúng sự 
thật. Tuy nhiên, lối kể chuyện và nét mặt của 
anh ấy ñã gây hào hứng cho cử tọa. Một ví dụ: 
anh LƯỢNG khen anh XUYÊN RẤT GIỎI 
VĂN CHƯƠNG, trong ñó có câu “Anh 
XUYÊN nói tiếng Việt rất rành” (!!!). Tuy biết 
anh LƯỢNG ñang chọc quê, nhưng lời lẽ tế nhị 
và cách phát ngôn dí dỏm ñã giúp cho cử tọa 
một trận cười thoải mái. 

Bảng ñại thượng thọ ñược ái hữu Tôn Thất 
ðỔNG trao cho ái hữu Phạm Ngọc XUYÊN. 

 
Trước ñây, ban tổ chức dự trù ái hữu Nguyễn 
Quang DI trao bảng cho ái hữu Phạm Ngọc 
XUYÊN. Vào giờ chót, ái hữu DI không ñến 
ñược. Ái hữu DI năm nay ñã 94 tuổi, ñi ñứng 
hơi khó khăn, hay bị té ñau. Lớn tuổi hơn anh 
XUYÊN, trước ñây có ái hữu Vương Chí HỔ, 
sinh năm 1927. Anh HỔ vừa qua ñời cách nay 
chừng một tháng. 

Buổi họp mặt chấm dứt lúc 15 giờ. Một 
ngày qua thật náo nhiệt. Một số ái hữu và thân 
hữu ra về, hẹn nhau mùa xuân tới. Còn một số 
các bạn hẹn ñến nhà chị THĂNG tiếp tục hoạt 
náo. 
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Ngoài ra, quỹ họp mặt thặng dư 200 CAN$. 
Ban tổ chức quyết ñịnh ủng hộ quỹ ðại Thượng 
Thọ AHCC 100 CAN$ - và quỹ tang tế của KỸ 
THUẬT 100 CAN$. 

Ngày 20/5/2012 
MINH NGUYỆT 

 

Thư�ng Th� Anh Ph�m 
Ng�c Xuyên 
 
Thưa anh chị Xuyên 
Thưa quí Ông Quí Bà 
Thưa các bạn “cổ lai hi”.. 
 

Hôm nay chúng ta họp nhau ñây ñể mừng 
“THƯỢNG THỌ” anh Phạm Ngọc Xuyên. 

Như quí vị ñều biết, trong cuộc ñời không 
có gì quí hơn “thượng thọ” kể cả “ñộc lập tự 
do”, cũng như không có gì quí bằng “sức khỏe” 
kể cả “tiền tài danh vọng”. 

“Cơm no áo ấm” chỉ còn là chuyện nhỏ 
không ñáng cho chúng ta lưu tâm ñến nữa. 

Trước nhất mừng anh Xuyên vừa ñạt ñến 
“thượng thọ” lại vừa có “sức khỏe”: 

-Anh Xuyên, dáng người cao lớn như quí vị 
nhìn thấy ở ñây, lưng còn thẳng ro, ñi ñứng 
khoan thai, nhảy ñầm lai rai, thỉnh thoảng còn 
lái xe ñi ñây ñi ñó. 

-Anh Xuyên có nói với tôi, chẳng những 
còn ăn ñược, ngủ ñược lại còn làm thơ, ñánh 
cờ, ca hát..…..và nhất là còn ñi du lịch ñó ñây, 
tháng này ñi Tây, tháng sau ñi Mỹ. 

Về thân thế và sự nghiệp của anh Xuyên, 
tôi xin nói ra ñây những gì mà tôi ñược biết, 
nếu có khiếm khuyết xin quí vị bổ túc cho: 

-Về học vị và bằng cấp, chưa bao giờ nghe 
anh Xuyên nói ñã ñậu Trạng Nguyên, Bảng 
Nhản hay Thám Hoa, kể cả những văn bằng 
như Tiến sĩ hay Phó Bảng cũng không nghe 
anh Xuyên nói tới. 

Chúng tôi chỉ biết chắc chắn là anh Xuyên 
có theo học trường Công Chánh ở Việt Nam, 
sau ñó là một ñại học ở Pháp và cuối cùng, ở 
cái tuổi “cổ lai hi” anh Xuyên có ghi danh theo 
học tại ñại học ở Canada. (học hành làm chi ở 

cái tuổi “cổ lai hi” thì tôi không dám hỏi”) 

Anh Xuyên là con người có kiến thức rất 
cao, biết nhiều hiểu rộng trong nhiều lảnh vực, 
chẳng những là trong những lảnh vực  như 
khoa học kỷ thuật, kinh tế tài chánh.....anh 
Xuyên có những cái nhìn rất sâu sắc về chính 
trị, về ñạo ñức thánh hiền và nhất là còn có 
những hiểu biết rất sâu rộng về văn chương thi 
phú, về lịch sử và phong tục tập quán Á Âu. 

Anh Xuyên, chẳng những thông thạo về 
Anh hay Pháp ngữ, anh Xuyên còn nói rành 
tiếng Việt cũng như tiếng Hoa, ñọc viết nói rất 
“sõi” cả chữ Hán lẫn chữ Nôm.  

Về sự nghiệp của anh Xuyên thì tôi cũng 
chỉ biết giới hạn, chưa bao giờ nghe anh Xuyên 
nói ñã làm “thượng thư” hay “tể tướng” cũng 
chẳng bao giờ nghe anh Xuyên kể lại ñã làm 
“thượng cấp” của người này hay “thầy dạy” của 
người kia. 

Nhưng với phong thái, tư cách của anh 
Xuyên và những hiểu biết của anh Xuyên  
trong nhiều lảnh vực ñáng cho chúng ta tiếp 
cận ñể học hỏi . 

Anh Xuyên cũng thấu triệt cái guồng máy 
công quyền tại VN, và có rất nhiều liên hệ quen 
biết, bạn bè thân thiết với nhiều nhân sự có ñịa 
vị trong giới “thượng tầng kiến trúc” của VN. 
Còn trong các tổng, bộ, nha, sở, ty, phòng ở 
Công Chánh thì hầu như ai ai cũng ñều biết anh 
Xuyên. 

Cái sự việc này cũng ñã nói lên anh Xuyên 
thuộc thành phần nào trong xã hội.  

Những ñiều chắc chắn trong sự nghiệp của 
anh Xuyên mà tôi biết là anh Xuyên có làm ở 
Bộ Công Chánh và Công Ty Xăng Dầu Esso ở 
VN, sau ñó qua Pháp anh Xuyên tiếp tục giử 
các chức vụ chắc là quan trọng hơn ở Công Ty 
Xăng Dầu bên Pháp...cho ñến khi qua tới 
Canada, anh Xuyên lại ñổi nghề ñi ñóng phim 
cinema cho một hãng phim “Quebecois”. 

Dĩ nhiên là anh Xuyên chỉ ñóng phim một 
cách tài tữ cùng với nữ minh tinh Cao Thị Báu 
(tức chị Xuyên) trong vai chính (còn ai là vai 
phụ thì tôi không ñược biết) 

(Chuyện này là có thật ) 
 

Nhân ñây tôi cũng xin có ít lời với chị 
Xuyên: 

Tôi có cái hân hạnh ñược biết anh chị 
Xuyên (hồi ñó chưa quen) từ xa xưa, cách ñây 
hơn 50 năm (1960), nhà anh chị Xuyên ở cư xá 
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SQND trước cửa trường ñua Phú Thọ, nhà cách 
căn nhà tôi ở trọ một con ñường ñất ñỏ, tại sao 
con ñường ñất ñỏ vì con ñường tráng nhựa 
ngưng lại tại nhà anh Xuyên (chuyện này có vẻ 
do phe ñảng ở sở Kiều Lộ mà nhân chứng cũng 

có thể có mặt nơi ñây hôm nay). 
Ngày ngày tôi nhìn thấy anh Xuyên lái xe 

hơi ñi làm, ăn mặc chỉnh tề, cà vạt, vec-ton, ñầu 
ñội nón phớt, dáng ñiệu khoan thai, nhưng 
nghiêm nghị, ít khi cười (phong cách này cũng 
ñã nói lên phần nào cái thành phần xã hội của 
anh Xuyên thời bấy giờ). 

Còn chị Xuyên thì hơi khác, ăn mặc thời 
trang, thướt tha, vui tươi, ñôi khi cười nhắm cả 
ñôi mắt. 

Hai vợ chồng anh chị Xuyên hồi ñó còn son 
trẻ, mỗi ngày ñi làm về, từ garage vào nhà mà 
lúc nào cũng ôm vai bá cổ, nhìn nhau âu yếm 
trông thật là hạnh phúc, làm cho bọn trẻ chúng 
tôi phải mơ ước thèm thuồng, trong tương lai 
ước sao có một gia ñình ñầm ấm như vậy. 

ðó là chuyện hơn 50 năm về trước. 
Anh Xuyên ñược như ngày hôm nay, 

thượng thọ, sức khỏe, vui vẻ, yêu ñời....thì công 
lao ñóng góp của chị Xuyên trong bao nhiêu 
năm nay không phải là nhỏ. 

 
Tôi xin mượn lời trong văn chương nói về 

người ñàn bà VN ñể xin tặng chị Xuyên: 
“Tôi kính cẩn cúi chào chị, chị là hiện thân 

của lòng can ñảm, của sự dịu dàng và tình âu 
yếm (ñối với anh Xuyên ) vô biên”. 

Xin kính chào anh chị Xuyên và tất cả quí 
vị. 
Trương Hữu Lượng 

Cựu chuyên viên Ủy Ban Tiện Ích QG 

Bộ Công Chánh VNCH 
 

ðIỆN THƯ CỦA AH NGUYỄN VĂN 
KHOA: 
 

Xin gởi các anh 1 số hình ảnh nhân dịp 
Thượng Thọ anh Phạm Ngọc Xuyên tổ chức tại 
Restaurant Calo-Riz, Rue Tachereau, ngày Chủ 
nhật 22-5-2012 gồm: Bài viết về anh chị Xuyên 
ñọc trong buổi lễ (Trương Hữu Lượng diễn 
ñọc) 

Sẽ gởi thêm chi tiết (Si nécessaire) 
Trân trọng 
Khoa 

 
DANH SÁCH THAM DỰ: 
OB. Huỳnh Phước Bàng (Ngọc Dung) 
OB. Phạm viết Bảng (Bình) 
OB. Vũ Ngọc Can (Thúy Mai) 
OB. Hoàng Mạnh Cần 
B. Dương thanh ðàm (Ngọc Liên) 
OB. Nguyễn Quí 
OB. Huỳnh Ánh ðăng (Diệp) 
OB. Võ Ngọc Diệp 
O. Tôn Thất ðổng 
OB. Nguyễn Trọng Dũng 
B. ðào Bích Hiền 
OB. Pham Dụng Hưỏng 
B. Dương Mai Hương 
B. TrầnThu Hương 
O. Huỳnh Kim 
O. Nguyễn Duy Khiêm 
OB. Nguyễn văn Khoa (Thanh Loan) 
OB. Tăng Bửu Long (Ngọc Hậu) 
OB. Phan văn Luân (Diệu Minh) 
OB. Trương Hữu Lượng (Nhung) 
OB. Nguyễn Minh Nhựt 
OB. Bùi ðắc Phước (Mai Thy) 
OB. Pham Văn Quan 
OB. Lê ðại Quang (Thu Hà) 
O. Tô Ngọc Sử 
OB. Nguyễn Phước Tâm (Hòa) 
B. Bùi Thế Tập (Hải) 
B. Trần ðình Thăng (Minh Nguyệt) 
OB. Nguyễn Văn Thích 
OB. Võ Thắng Toàn (Ngọc Hân) 
OB. Huỳnh Minh Trung (Thọ) 
OB. Võ Ngọc Trước 
OB. Thái Công Tụng 
B. Phạm Tuyết Vân 
OB. Phạm Ngọc Xuyên (Báu) 
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Chị Phan Văn Luân ñang trình diễn tân nhạc 

 

 

 
Chị Huỳnh Phước Bảng ñang trình diễn văn-nghệ 
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