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Nguyễn Quốc Đống tường trình 
 

Ái Hữu Công Chánh taị Austin, Texas đa ̃
tổ chức hop̣ mặt lúc 12 giờ trưa ngày chủ nhâṭ 
20 tháng 12 năm 2015 taị tư gia ái hữu 
Nguyêñ Quốc Đống.  Hiêṇ diêṇ trong buổi hop̣ 
này gồm có 16 người: 

- AH và chị Nguyễn Quốc Đống, gia chủ, 
Austin 
- AH và chi ̣Nguyêñ Văn Mơ, Austin 
- AH và chi ̣Đăṇg Quang Oánh, Austin 
- AH và chi ̣Hồ Phước Thông, Austin 
- AH và chị Nguyêñ Thanh Toàn, Austin 
- AH và chị Trần Trung Trưc̣, Austin 
- AH Võ Quốc Thông, Austin 
- AH Nguyêñ Văn Liêm, Austin 
- AH và chi ̣Hồ Viết Phán, San Antonio 

Đăc̣ biêṭ kỳ này là ngoài sư ̣hiêṇ diêṇ khá 
đông đủ của các AH điạ phương, còn có sư ̣
hiêṇ diêṇ của anh chi ̣AH Hồ Viết Phán. Măc̣ 
dù cư ngu ̣taị San Antonio, xa Austin hơn 100 
dặm, nhưng AH Phán cũng chẳng ngaị đường 
xa, đến hop̣ măṭ với các AH Austin.  AH Phán 
đa ̃thức dâỵ từ 4 giờ sáng để kip̣ đón xe bus lên 
Austin và đa ̃đươc̣ gia chủ đến đón và đưa về 
nhà dư ̣buổi hop̣ măṭ.  

Mở đầu cuôc̣ hop̣ măṭ, gia chủ có vài lờı̀ 
chào mừng các AH tham dư ̣và chúc các AH 
và gia đı̀nh một lễ Giáng Sinh vui vẻ và một 
Năm Mới hạnh phúc.  Nhân dip̣ này, AH Hồ 
Phước Thông  cũng thông báo là se ̃dời Austin 
để doṇ lên Dallas trong vài ngày nữa. 

Kế đó là phần ẩm thưc̣ do các dâu Công 
Chánh làm và mang tới. Thưc̣ đơn gồm có: xôi 
đâụ xanh và gà quay, gỏi tôm thiṭ, cơm chiên, 
bánh hỏı̉ thiṭ nướng, bánh quai vac̣ và mı̀ xá 
xı́u hoành thánh.  Tráng miêṇg có chè chuối và 
các loaị bánh ngoṭ.   

 

Trong phần hàn huyên, AH Phán nói nhiều 
về thiền và cách sống sao cho khoẻ maṇh. AH 
Liêm đã hát bản Ghé Bến Sài Gòn, nhạc của 
nhạc sĩ Văn Phụng, lời ghi từ internet nói về 
cảnh lụt lội của Sài Gòn ngày nay. AH Nguyễn 
Quốc Đống giới thiêu bản nhạc Người Tình 
Già Trên Đồi Non của nhạc sĩ Phạm Duy do ca 
sĩ Duy Quang hát mừng sinh nhật 93 tuổi của 
ông. Bản này diễn tả tâm trạng của con người 
vào lúc hoàng hôn của cuộc đời. Phần hòa âm 
rất hay. Duy Quang đã diễn tả rất xuất thần. 
Có lẽ hai cha con đã để lại hậu thế chút gì để 
nhớ. 

Kỳ họp tới do AH Nguyễn Văn Liêm tổ 
chức. 

Sau đây là vàı̀ hı̀nh ảnh ghi laị vàı̀ kỷ niêṃ của cuôc̣ hop̣ măṭ này 



 
Hàng trên nhất AH Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Văn Mơ, Hồ Phước Thông, hàng kế Đặng Quang 

Oánh, Nguyễn Quốc Đống, Nguyễn Thanh Toàn, chị Mơ, chị Hồ Phước Thông, AH Võ Quốc Thông, 
chị Toàn, chị Trực, chị Phán, chị Đống, chị Oánh và AH Trần Trung Trực. AH Hồ Viết Phán làm phó 

nhòm nên không có trên hình này 



 

 
Chị Mơ, Hồ Phước Thông, Oánh, Phán, Đống, Toàn và Trực 

 
Chị Phán, Đống, Mơ, Oánh, Trực, Hồ Phước Thông và Toàn 

 
Hàng đứng chị Hồ Phước Thông, Oánh, Mơ và Trực 

Hàng ngồi AH Oánh, Hồ Phước Thông, Phán, Toàn và Võ Quốc Thông 


