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TTTT ÁIHỮU vùng THỦ ðÔ    
 

Ngô-Nẫm 

Mùa ñông vừa qua trời ít tuyết, và nay Xuân 
lại tới sớm. Mới giữa tháng Ba mà anh ñào ñã 
nở tưng bừng khắp nơi. Nắng mới như mời gọi, 
nên anh em công chánh lại kêu nhau họp mặt 
vui Xuân kẻo xuân…. Tàn. 

Các AH Dụng, ðôn, An, và Nẫm 

Cuộc họp mặt năm nay ñược tổ chức vào 
ngày 13-5-2012 của một weekend dài vì cũng là 
ngày Mother’s Day. ðịa ñiểm là tư thất AH Bùi 
văn Ẩn như mấy năm trước ñây. Anh Chị Bùi 
văn Ẩn luôn luôn sốt sắng lo sắp ñặt phòng hội 
chu ñáo, tiếp ñón anh em ân cần niềm nở. Là 
chủ nhà, lăng xăng bận rộn, nhưng AH Ẩn còn 
phụ trách keyboard cho phần văn nghệ nữa. 

ðã một năm dài mới gặp lại nên ngày hội 
rộn ràng tiếng cười nói chào hỏi, chỉ ngưng lại 
khi MC Trần quan Nghiệp tuyên bố chương 
trình họp mặt. AH Ngô Nẫm trưởng ban ðại 
Diện chào mừng toàn thể và báo cáo tình hình 
sinh hoạt một năm qua của vùng HTð. Hoan hỉ 
nhìn nhau như kiểm ñiểm, thấy ai cũng minh 
mẫn, an nhiên, chỉ có màu tóc mỗi năm thấy 
bạc thêm theo luật tạo hóa. Ngoài ra, BðD giới 
thiệu thêm AH Nguyễn hữu Kiểu nay hưu trí về 
ñịnh cư tại Virginia, sẽ sinh hoạt thường trực 
với AH vùng thủ ñô. 

Tiếp nối chương trình là phần trao bảng ðại 
Thượng Thọ. Vùng HTð năm nay ñược khánh 
thọ hai AH cao niên là AH Nguyễn văn Bảnh 
và AH Nguyễn long Tiết. Riêng AH Tiết vào 

ngày chót vì bị cảm không tham dự ñược nên 
bảng ðTT sẽ ñược gởi ñến nhà. Lễ trao bảng 
ðTT, hát chúc mừng, cắt bánh chia vui diễn ra 
trong không khí thân mật thắm thiết tình huynh 
ñệ công chánh. ðạt thượng thọ 85, ñặt biệt ñạt 
“Tứ ðại ðồng ðường”, chắt nội của AH nay ñã 
vào trung học, nhưng AH Bảnh vẫn phong ñộ 
trẻ trung, yêu ñời, thường chỉ dẫn anh em CC 
phương pháp bảo kiện sức khỏe, AH ñàn em rất 
mực kính mến, mong AH Bảnh ñạt ñến “tiên 
thọ” hay ngoài mức ñó như lời chúc ñã khắc ghi 
“Thọ Tỷ Nam Sơn” 

 
Trao bảng ðại Thượng Thọ AH Nguyễn văn Bảnh 

Như ñã thông báo trong thư mời họp, Ban 
ðại Diện hiện tại ñã tái nhiệm 3 nhiệm kỳ là 6 
năm rồi, nên AH Ngô Nẫm xin ñại hội bầu lại 
BðD mới, ñể có thêm sinh khí mới, sáng kiến 
mới ñể tổ chức các sinh hoạt cho thêm phần 
năng ñộng….. Sau một hồi bàn luận và bầu cử, 
ñại hội bầu AH Nguyễn ñức Chí, nhưng AH 
Chí nêu lý do sức khỏe, xin hoãn ñể năm tới xét 
lại. 

 
Anh chị Kiểu và anh chị Ẩn 
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Ca sĩ Như Hương phu nhân của AH Nguyên 

 

Sau buổi tiệc trưa ñầy mỹ vị, với các món 
dưỡng sinh ñược các vị cao niên ưa thích, ñến 
phần văn nghệ thật vui tươi, rộn ràng, nhờ có ca 
sĩ Như Hương ñóng góp ñặc biệt. ðã quá 4 giờ 
chiều như dự ñịnh mà tiếng ñàn tiếng hát vẫn 
còn âm vang… 

Xuân họp mặt. Xuân vui tươi. Anh em lần 
lượt ra về trong niềm lưu luyến, và ai cũng ñặc 
biệt cám ơn AH và chị Bùi văn Ẩn ñã giúp 
phương tiện ñể có buổi họp mặt ñầy tình nghĩa 
công chánh này. 

 

 
 

Các AH và phu nhân tham dự họp mặt Xuân 2012 
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Ngô Nẫm 

ðược tin bất ngờ Anh Chị Nguyễn xuân 
ðức từ Pháp du lịch vùng Bắc Mỹ và có ghé 
thăm vùng Washington DC. Thời gian anh 
chị dừng chân ở Maryland quá ngắn ngủi nên 
một cuộc họp mặt ñược gấp rút tổ chức ñể 
ñón tiếp AH từ phương xa. Tuy gấp rút 
nhưng cũng hội ñủ các AH cao niên vùng 
Maryland là các anh chị Nguyễn văn Bảnh,  
Bửu ðôn, Hoàng ngọc Ẩn và Ngô Nẫm. 

Sáng ngày 18-4 2012 anh em hẹn hò gặp 
gỡ tại tư thất thân hữu ðỗ Tuệ. ðã lâu ngày, 
kể từ khi AH Nguyễn xuân ðức rời NewYork 
về Pháp, nay ñược dịp tái ngộ nên hàn huyên 
mãi không dứt, từ chuyện xưa bạn bè ở bộ 
Công Chánh ñến chuyện ñời sống mới ở Pháp 
ở Mỹ thắm thiết tình ái hữu. AH Nguyễn 
xuân ðức sau khi bị ñi “cải tạo!” ñược qua 
ñoàn tụ với gia ñình ñang ñịnh cư ở Pháp. 
Sau ñó AH ñược mời làm consultant cho Liên 
Hiệp Quốc, cơ quan UNDP ở NewYork. Thời 
gian ở Mỹ, anh thường ñi công tác nước 
ngoài nên ít có cơ hội gặp anh em công chánh 
nơi ñây trong những dịp họp mặt. AH ðức ñã 
hưu trí, trở về cố quận ở Pháp, kỳ này AH trở 
lại Mỹ ngoạn cảnh, thăm người.  

Tuy ñã xấp xỉ bát tuần,nhưng AH còn ñầy 
phong ñộ, vui tươi. ðúng như lời thơ TnHK : 

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. 

Chuyện ñời như nước chảy hoa trôi. 

Công danh như bóng mây chìm nổi. 
Chỉ có tình thương ñể lại ñời. 

 
Trưa hôm ñó, anh em ñưa nhau ra nhà 

hàng, chén tạc chén thù, chuyện trò không 
dứt, trước khi chia tay trong tình lưu luyến. 
 

ðứng từ trái sang phải: Các anh Bảnh, Nẫm, 

ðức, ðôn. Ngồi: Các chị Nẫm, Bảnh, ðức, ðôn, 

Ẩn và chị Tuệ 
 

 
Từ trái sang phải : Các anh Ẩn, ðôn, ðức, Nẫm, Bảnh. 
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