
 

 

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SÀI GÒN 

HỌP MẶT TẤT NIÊN QUÝ TỴ, ðÓN MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2O14 

Nguyễn Vĩnh Long 

Thấp thoáng thời gian trôi qua thật nhanh. 
Thời ñiểm 20 tháng chạp năm nay lại ñến 
(nhằm ngày 20-01-2014), Nhóm Ái Hữu Công 
Chánh Saigon và Thân hữu lại cùng nhau họp 
mặt tại Vườn Ẩm Thực ðông Hồ ñể liên hoan 
Tất niên Quý Tỵ, ñón mừng Xuân Giáp Ngọ 
2014. 
 

Cảnh tượng hội ngộ của những người bạn 
cũ với tay bắt mặt mừng, ñược diễn ra trong 
bầu không khí dịu mát của những ngày cuối 
ñông năm nay ở ñất Saigon, trong một không 
gian mang tính chất tự nhiên, vừa ñơn giản vừa 
thông thoáng. Tất cả mọi người ñiều biểu lộ 

niềm vui thân mật xuất phát từ ñáy lòng mình. 
Tất cả cũng chỉ vì ñể giữ mối liên lạc bằng hữu 
“cho còn có nhau” của gia ñình công chánh. 

Cuộc họp mặt năm nay cũng như năm 
ngoái do các AH Vĩnh Thuấn và ðỗ Như ðào 
phụ trách tổ chức, và các AH Nguyễn Vĩnh 
Long và Từ ðình Lu ñiều hành buổi lễ, ñã 
thành công tốt ñẹp. 

AH Lê Chí Thăng, ñại diện Nhómn AHCC 
Saigon mở lời phát biểu khai mạc buổi họp mặt 
và chúc Tết toàn thể các Ái hữu và Thân hữu 
công chánh. Nhân ñây, AH Thăng ñã báo cáo 
sơ qua vài nét sinh hoạt của Nhóm AHCC 
Saigon trong năm, nhất là công tác từ thiện 
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(triển khai thật hiện các công trình cầu ñường, 
giếng nước sạch cho bà con vùng nông thôn 
khó khăn) với sự tài trợ quý báu của các mạnh 
thường quân ở trong và ngoài nước. 

Báo cáo sơ lược các công trình Từ Thiện 
trong năm 2013 như sau: 

1.Cầu ðường: 
ðã hoàn thành: 

_Cầu Bưng Sen 3, do TH ðào Ngọc Dzung 
ñại diện Hội Từ Thiện Hopetoday tài trợ.  

_ðường BêTông gồm 3 ñoạn dài 1995m, 

do AH Bùi ðức Hợp tài trợ. 
_Cầu BêTông Bảy ðẹt ở Bến Tre, do Nhóm 

AHCC Saigon và Thân hữu tài trợ. 
_Cầu Vàm Buôn I ở Trà Vinh, do AH Lê 

Văn Trương và thân hữu ở Canada tài trợ. 
ðang Khởi công: 

_Cầu Bưng Sen 4 và cầu Xóm Ô ở Trà 
Vinh, do AH Bùi ðức Hợp ñại diện Hội Thiện 
Nguyện Sơn Nam và TH ðào Ngọc Dzung ñại 
diện Hội Từ Thiện Hopetoday ở Mỹ tài trợ . 

_ðường vào Chùa Quan Âm ở Long An, do 
AH Trần Thị Hòa ở Mỹ tài trợ. 

2.Giếng Nước: Tham gia Tài trợ Khoan 
giếng máy ở vùng nông thôn Trà Cú, Trà Vinh: 

_Hội Từ Thiện Hopetoday: 3 giếng. 
_TH Bùi Quang Thanh ở Mỹ: 1 giếng. 
_Bà Lê Kiều Trang (con gái AH Lê Chí 
Thăng: 1 giếng. 
_AH Nguyễn Văn Liêm ở Mỹ: 2 giếng. 
_AH Lê Ngọc Phượng, Nhóm AHCC 
Saigon: 2 giếng. 

_AH ẩn danh, thuộc Khóa 5KSCC, ở Mỹ: 2 

giếng. 
Hưởng ứng các việc làm ñầy tình thương 

trong năm qua như trên, nhiều nhà hảo tâm hứa 
hẹn sẽ còn tiếp tục giúp ñỡ trong năm mới 2014 
cho các bà con nghèo ở nông thôn. ðón mừng 
Năm Mới ñầy phấn khởi, Nhóm AHCC Saigon 
xin trân trọng các tấm lòng vàng vì việc thiện 
trong các năm qua và trong những năm tới. 
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
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Tiếp theo chương trình, ñể tỏ lòng Kính 
mến ñối với AH Lê Chí Thăng, các bạn ñã lên 
Sân Khấu tặng anh một lẵng hoa tươi thắm. AH 
Thăng là người có công lớn trong việc gắn kết 
bền chặt tình thân hữu giữa các Ái hữu và Thân 
hữu công chánh tại Saigon trong các buổi sinh 
hoạt ñịnh kỳ hàng tháng trong nhiều năm qua, 
và nhất là ñã cùng vối một số Ài hữu khác tổ 
chức thực hiện nhiều ñợt công tác từ thiện tại 
các vùng nông thôn VN, qua sự Tài trợ của các 
vị mạnh thường quân. 
 

Ngoài ra, các bạn trong Nhóm AHCC 
Saigon tích cực tham gia công tác Từ thiện 
ñược thành công như trên, gồm có: AH Nguyễn 
Thanh Liêm, AH ðỗ Như ðào, AH Vĩnh 
Thuấn, AH Dương Bá Thế và các cô AH Lưu 
Kim Loan và Huỳnh Thị Duy Oanh, ñược các 
bạn nhiệt liệt hoan nghênh và ñược AH Thăng 
– nhân danh Trưởng Nhóm AHCC Saigon – 
trao tặng một bông hồng tri ân trong buổi họp 
mặt này. ðó là chưa kể AH Lê Văn Sâm, hiện 
ở Mỹ, ñã có công lao không nhỏ trong hoạt 
ñộng từ thiện của Nhóm AHCC Saigon, nhưng 
không về kịp trong dịp này ñể ñón nhận ñóa 
hoa hồng tiêu biểu. ðặc biệt mới ñây, AH Sâm 
ñã ñưa lên YOUTUBE  một số công trình từ 
thiện ở VN do AH Sâm làm DVD, ñể phổ biến 
rộng rãi hơn: 
1/- Xây cầu từ thiện Bưng Sen 1 - Trà Vinh - 
Tập 1: 
http://youtu.be/lFYXa3o24Sk 

2/- Xây cầu từ thiện Bưng Sen 1 - Tập 2: 
http://youtu.be/cLZVT-RlGSQ 

3/- Xây cầu từ thiện Bưng Sen 1- Tập 3 - Lễ 
Khánh Thành: 
http://youtu.be/4tTWu84JnZw 

4/- Xây cầu từ thiện Bưng Sen 3 - Làm ðường 
ðan Ximăng - Khoan Giếng Nước Sạch Sâu 
100m: 

Tập 1: 
http://youtu.be/I-Al4jH2URk 
Tập 2: 
http://youtu.be/mDIMG8nwcr8 
Mời các bạn ñón xem. 
 
 

Buổi họp gia ñình công chánh năm nay thật 
ñông vui gồm nhiều lứa tuổi, có nhiều vị cao 
niên, và từ khắp nơi về dự. Có bạn ñến từ các 
tỉnh xa như: AH Dương Bá Thế và phu nhân từ 
Bến Tre, AH Hà Văn Khánh từ Nha Trang, 
thân hữu Bà quả phụ Hồ Văn ðiệp từ Vĩnh 
Long, và ñặc biệt AH Lê Viết Tùy và phu nhân 
ñến từ Vũng Tàu. Thật cảm ñộng Khi AH Tùy 
tuổi cao (84t) sức yếu ñang bệnh, phải vừa 
chống gậy vừa phải có phu nhân dìu dắt mới ñi 
ñược, thế mà cũng lặn lội ñến tham dự. Lâu 
ngày gặp nhau trong niềm vui, thế mà ai cũng 
rơi nước mắt, Kể cả AH Tùy miệng thì cười 
nhưng nước mắt ròng ròng. Những giọt nước 
mắt thắm thiết tình bằng hữu! 
 

Có nhiều bạn ñến từ phương xa rất ñáng 
ñược hoan nghênh. Từ Mỹ về có AH Châu 
Hùng Phi, AH Châu Phong Quan, TH Bùi 
Quang Thanh. Từ Canada về có AH Nguyễn 
Văn Khá, AH Nguyễn Văn ðề. Từ Pháp về có 
AH Nguyễn Cữu Tuyên, Ngô Tấn Tâm. Từ Úc 
về có AH Nguyễn Cư. 
 

AH Trần Văn Quình ở Cần Thơ năm nay 
không về dự ñược, nhưng gửi lời Chúc Mừng 
Năm Mới ñến toàn thể các Ái hữu và Thân hữu 
Công Chánh. AH Bùi Hữu Lân tuy tuổi ñã cao, 
vẫn vui vẻ ñến tham dự và ñã phát biểu chân 
tình, khen ngợi Nhóm AHCC Saigon ñã nhiệt 
tình phát huy truyền thống tình bằng hữu công 
chánh giữa các thế hệ và ñã cùng nhau làm 
công tác từ thiện ñạt kết quả vang dội. ðặc biệt 
năm nay có TH Phạm Minh Chí (con cố AH 
Phạm Minh Cảnh), cô Bình Minh (con cố AH 
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Nguyễn Văn ðức) và AH Ngô Cẫm Vân cũng 
vui vẻ góp mặt làm tăng thêm tình cảm sâu 
ñậm giữa các bạn xa gần trong ñại gia ñình 
công chánh. 
 

Cuộc chuyện trò rôm rả, xen kẻ với màn xổ 
số may mắn ñem lại niềm vui bất ngờ, giúp 
buổi họp them phần sôi ñộng, ấm cúng. 
 

Mọi người ñều rất vui trong buổi họp mặt 
Ái hữu và Thân hữu công chánh kỳ này, nhưng 
rồi cũng phải ñến lúc chia tay. AH Lê Chí 
Thăng – ñại diện Nhóm AHCC Saigon – trân 
trọng bày tỏ lời cảm ơn ñến tất cả quý vị Ái 
hữu và Thân hữu công chánh xa gần ñã nhiệt 
tình dành thời gian quý báu ñễ hòa với niềm 
vui chung của buổi họp mặt ñón mừng Xuân 
Mới trong không khí ấm áp và thân tình, nhất là 
ñối với quý vị cao niên ñã không quản ñường 
sá xa xôi, giao thông phức tạp mà vẫn vui vẻ 
ñến họp mặt cùng các thế hệ ñàn em. 
 

Cuối cùng, AH Thăng ngõ lời chúc mừng 
Năm Mới ñến toàn thể quý vị cùng hữu quyến 
trong năm mới Giáp Ngọ ñược mạnh khỏe an 
vui và gặp nhiều may mắn. 

 

 

AH Bùi Hữu Lân ñang phát biểu. 

 

Các AH ñược tặng hoa, từ trái: AH Thăng, ðào, 

Thuấn, Thế, Liêm, Oanh, Loan. 

 

 

Từ trái: Chí, Bốn, Lân, Phượng, Huấn, Thăng. 

 

 

AH Lê Viết Tùy (người ngồi giữa). 
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