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Mừng anh Huỳnh Minh Nguyện về hưu 
 

     Nguyễn Đức Chí ghi 
 

 Trưa thứ Năm 17 tháng Ba 2011, AH Ngô 

Nẫm, Đại diện Ái Hữu Công Chánh vùng Hoa 

Thịnh Đốn đã tổ chức một buổi họp mặt Ái 

Hữu Công Chánh tại nhà hàng Peter Pan, 

Fairfax, Virginia, mừng AH  Hùynh Minh 

Nguyện về hưu. AH Nguyện đã kéo cầy đến 75 

tuổi, vừa gác kiếm từ quan tuần trước, một hai 

tuần nữa sẽ về Việt Nam vui thú điền viên.  AH 

Nẫm, người đứng ra tổ chức buôi tiễn đưa AH 

Nguyện, đã rời nhà rất sớm, nhưng không hiểu 

có phải bị mê hoặc sao đó mà đến muộn cả giờ. 

 

  Tham dự  buổi họp mặt gồm các anh chị 

Hoàng Ngọc Ẩn, anh chị Nguyễn Văn Bảnh, 

anh chị Nguyễn Kim Chi, anh chị Nguyễn Tấn 

Dược, anh chị Bửu Đôn, anh chị Hà Ngọc 

Thạch, anh chị Trần Đình Trúc, các anh 

Nguyễn Đức Chí, Nguyễn Văn Di, Ngô Nẫm, 

và Nguyễn Hữu Thâu. Toàn thể  các anh chị 

AH trên đã hưởng nhàn, trừ AH Thâu nay trên 

76 xuân xanh, vẫn còn múa các ngón tay trong 

rừng điện toán.  

 

 Lâu lâu các lão AH mới có dịp gặp nhau, có 

rất nhiều chuyện để nói, từ sức khoẻ, đến ăn 

uống kiêng cữ, nhịn ăn, thuốc men, thuốc xanh 

thuốc đỏ, gác kiếm dưỡng già, hay vác súng bì 

bọp xuân thu nhị kỳ,..Chuyện Công chánh bao 

giờ mà hết được, nhưng các AH cũng đành phải 

chấm dứt cuộc vui lúc 3 giờ chiều vì sợ kẹt xe. 

 

  Trước khi chia tay và hẹn gặp nhau trong 

dịp khác, toàn thể các AH đã chụp hình lưu 

niệm với AH Nguyện. Tấm hình thiếu mặt AH 

Thâu vì AH đã phải rời bàn tiệc sớm trở về sở 

làm việc. Khoảng 5 giờ chiều tôi điện thoại đến 

nhà ông Đại diện thì chị Nẫm nói là anh Nẫm đi 

dự gặp mặt Công Chánh, và hỏi tôi không đi à. 

Tôi cho chị Nẫm hay là tôi có dự và tiệc đã tan 

lúc 3 giờ, có lẽ anh Nẫm đã lạc đường về nhà. 

 

 

 Sau đây là vài tấm hình chụp kỷ niệm: 

 

 
Các anh chị chụp ảnh lưu niệm 

 

 
Anh Bảnh, Nguyện, Nẫm & Chí 

 

 
Các AH Chí và Thâu 
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Các AH chị tham dự buổi họp mặt: Thâu, Chi, 

Thạch, Dược, Trúc, Di, Nguyện, Đôn, Ần và 

Bảnh 

 
AH Ngô Nẫm, Đại diện AHCC-HTĐ, 

chúc mừng AH  Hùynh Minh Nguyện về hưu 

 

 

 

Từ trái sang phải, hàng trước:  Các chị Trúc, Dược, Đôn, Ẩn, Bảnh, Chi, và Thạch, 

Phía sau: Các AH Ần, Trúc, Dược, Đôn, Di, Nguyện, Bảnh, Nẫm, Thạch và Chi (AH Chí chụp ảnh). 
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