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AHCC vùng Hoa-Thịnh-Đốn thăm viếng Anh chị Nguyễn Đức Chí ngày 30/01/2009 

Các AH Bùi Văn Ẩn, Ngô Nẫm, Nguyễn Hữu Thâu, Dư Thích, Nguyễn Đức Chí, và anh chị Hoàng Ngọc Ẩn 

                                                                                               

Ngô-Nẫm 

    Aí-Hữu vùng Hoa-Thịnh-Đốn mùa Thu 

năm nay được hoan-hỉ họp mặt đông đủ trong 

buổi dạ tiệc lễ vu quy  của cháu Thanh Thanh, 

cô gái út của anh chị Dư-Thích. Buổi dạ tiệc 

thật huy hoàng tưng bừng, đã lâu lắm nay 

được nghe lại giọng hát tenor của ca sĩ Phi 

Luật Tân mà trước 1975 đã từng trình diễn ở 

Saigon. Trong tình nghĩa Công Chánh, AH 

vẫn thường gặp nhau trong các dịp vui gia 

đình, hoặc thăm viếng chia xẻ vui buồn trong 

các việc “quan hôn tang tế”, tuy vùng HTĐ 

rộng lớn, bao trùm hai Tiểu bang Virginia, 

Maryland và Thủ đô HTĐ.  

    Từng nhóm nhỏ, anh em điện thoại hoặc đến 

thăm anh chị AH Trần Huỳnh đình Phương. Vì 

bị stroke nặng nên thời gian hồi phục của chị 

Phương có phần chậm. Hiện chị đã cử động đi 

lại được, nhưng tay phải và chân phải còn yếu.  

AH Phương là phó giám đốc có uy tín của 

hãng thầu về kiều lộ, nên mấy tháng nay được 

hãng ưu aí sắp xếp để anh làm việc tại gia theo 

lối flexiplace, để săn sóc cho chị ấy. AH 

Phương  nguyên là sĩ quan không quân, di tản 

qua đây trở vào học ngành civil engineer. AH  

luôn có mặt trong các buổi họp mặt AHCC và 

hăng hái góp phần văn nghệ.    

    Ba ngày Tết vừa mới trôi qua thì AH khắp 

nơi nhận được điện thư của AH Nguyễn đức 

Chí báo tin bị bệnh ung thư phổi. Ai nấy đều 

bàng hoàng, tuy rằng qua lời thư  thấy AH Chí 

rất bình thản, an nhiên tự tại. Chẩn đoán cho 

thấy bệnh chưa phát triển mấy, và sẽ được  

điều trị tại bệnh viện nổi tiếng John Hopkins. 

Cuối điện thư, AH Chí kêu gọi anh em tiếp tay 

hoàn tất và phân phối LT số 92 nầy. Thấy AH 

Chí tuy đang mang bệnh  mà vẫn ưu tư lo chu 

toàn cho LTCC nên  khắp nơi AH xôn xao gởi 

điện thư về khuyên đặt sức khỏe lên trên hết. 

Những lời khuyên chân thành, đặc biệt của các 

AH đàn anh từ Cali. Hãy nghỉ ngơi, tỉnh 

dưởng để có sức đề kháng  khi chịu giải phẩu. 

Nhiều AH đã góp ý về việc ẩm thực để làm 

tăng hệ thống miễn nhiễm rất hữu ích. Tại địa 

phương vùng HTĐ lẻ tẻ từng nhóm đến thăm, 

hỗ trợ tinh thần, và chúng tôi còn nhận tài liệu 

về để tiếp tay hoàn tất Lá Thư số 92 nầy để 

AH Chí khỏi bận tâm khi cần phải tĩnh dưỡng.   

 Tình thương yêu, hỗ trợ tinh thần, của Aí-Hữu 

bốn phương thật nồng nàn thắm thiết. 


