
Vừa Mừng Tái Ngộ 
 
Đầu hè 2012, Beo rất xúc động, mừng vui khôn 
xiết được tái ngộ các nguyên đội trưởng Trần 
Quốc Tuấn (TQT) Tân Bình Saigon.  
 

 
Đoàn TQT dự Họp bạn Trảng Bom- Tr. Nguyễn Q. 
Thục (cầm gậy đứng giữa) 
   
Năm1962, Beo vác ba lô vào quân trường, các 
em ở lại sinh hoạt với Đoàn trưởng Nguyễn Qúy 
Thục. Từ đó, anh em biệt vô âm tín. Điện thoại 
khắp nơi tìm nhau. Gọi qua Phi châu mới có đầu 
mối. Ngờ đâu, anh em chúng tôi đều ở gần 
nhau, vùng Midwest Hoa-kỳ. Sau 50 năm, mà 
chỉ gặp nhau hai ngày, làm sao đủ thời gian hàn 
huyên tâm sự, kể chuyện nhau nghe:  Năm 
1958, chú Khiếu Như Hổ tham dự Họp Bạn 
HĐTG-10 tại Philippines. Trở về, chú dắt đội đi 
Họp Bạn Phục-Hưng. Rồi, chú vào Thủ Đức sau 
tôi 2 khóa. Ra trường, chúng tôi cùng làm việc 
trong một vùng mà không biết. Tháng 5/75, anh 
em bị tập trung lao động ở Trảng Lớn, 
Katum…anh Beo trồng khoai đồi này, em Hổ 
cưa gỗ rừng kia, gần nhau mà bây giờ mới biết. 
Cuối tháng 4/75, rời trận tuyến, chú Hoàng Như 
Hiền lái tầu vượt đại dương rời quê hương di 
tản. Chú Nguyễn Hữu Thọ cất cánh bay cao đến 
Hoa-kỳ tị nạn.…Bây giờ gặp, tôi thấy các đội 
trưởng này đã thành công hơn tôi trong xã hội. 
Các chú đến thăm, cho tôi cảm thấy như chuyện 
ông Carnot trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, mà 
tôi đã học thời thơ ấu! Tình bạn HĐ thật qúy 

báu. Lúc nào anh chị em cũng tương kính, 
thương yêu nhau như ruột thịt.  
 

  
Trái qua phải: Thọ, Hiền, Hợp, Hổ 
 

   
Trưởng Niên họp mặt chung vui (14/4/2012) Từ 
trái qua: Hiếu, Triền, An, Hiền, Hổ, Hợp, Sơn 
và Thọ . 
 
Chúng tôi hẹn gặp lại nhau trong họp bạn Tân 
Bình II tại Irvine Outdoor Education Center 
(BSA ranch) từ 18 đến 22 July 2013. ACE gốc 
Tân Bình về chung vui với các liên đoàn Lê-
Văn-Duyệt,QuangTrung, NgọcHồi (California), 
Phú Xuân, Phong Châu (WDC). Liên Đoàn 
Trưởng các đơn vị trên là trưởng, đội trưởng 
trong đạo Tân Bình Saigon trước 1975.  
 

Lại buồn chia ly 
 
Hai tháng sau, niềm vui tái ngộ chưa phai, thì 
chúng tôi nhận tin buồn: Tr. Cò Đắn Đo 
Nguyễn Qúy Thục (Nguyên đoàn trưởng TQT) 
qua đời ngày 4-6-2012 tại Saigon. Hưởng thọ 77 
tuổi. ACE HĐ quê nhà cử một Tráng đoàn phụ 
với tang gia tổ chức lễ Tiễn Biệt Anh. 
   



Vài hình ảnh khi Tr. Thục sinh hoạt  
tại đạo Tân Bình Saigon, trước 1975 

  
Anh em TânBình du ngoạn Dalat, 1959:  Từ trái 
qua. Hàng đứng: Hòa, Huân, Giao, Tùng (dang 
tay), Lạc, Thục, Thủy, Hải. Hàng ngồi: Phúc, 
Chấp, Hợp, LHPhúc 
 

Khóa HHR-1961Dalat- Tr. Nguyễn Qúy Thục 
(Ngồi thứ 2 từ phải). Năm sau, Anh nhận làm 
Đạo trưởng Tân Bình .  
  
Khi lập làng Tân Hương năm 1960, Hương 
Thục mời dân làng họp lần đầu tại xưởng dệt 
nhà Anh. Năm nay, tại nơi này Hương Thục đã 
ngã qụy xuống mà qua đời.  
Hương Thục là người hiếu khách, hào phóng, 
xuề xòa nên đông bạn bè. Khi cao tuổi, có nhiều 
bạn trẻ gần gũi bên Anh.  
ACE HĐ xa gần thương tiếc Anh ! 
 
Trần Trung Hợp 
10/2012 


