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Năm nay, đúng ngày 20 tháng chạp ta, 
nhằm mùng 08 -02 - 2015, Ái Hữu Công 
Chánh Sài Gòn lại họp mặt tất niên Giáp 
Ngọ đón mừng xuân Ất Mùi 2015, tại 
Vườn ẩm thực Đông Hồ.  

Cuộc họp diễn ra đông vui với các bà 
con Ái Hữu và Thân Hữu xa gần. Nhất là 
các vị cao niên đã không quản ngại 
đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, đã đến 
chung vui cùng anh em. Đặc biệt là AH 
Lê Viết Tùy năm nay đã 85 tuổi, đi đứng 
không vững, cũng cùng phu nhân từ 
Vũng Tàu đến tham dự trong niềm vui 
xúc động, rất đáng trân trọng. 

Rất hoan nghênh các bạn ở phương xa 
như AH Lê Khắc Thí ở Mỹ gọi điện về 

chúc Tết AHCC Sài Gòn, và các bạn trực 
tiếp về tham gia buổi họp mặt rất thân 
tình: Từ Mỹ về có AH Vĩnh Phu, AH 
Nguyễn Bá Bang, từ Canada có AH 
Nguyễn Văn Khá, từ Úc có AH Lê Trung 
Thu và Phu nhân, từ Pháp có AH Nguyễn 
Cửu Tuyên… AH Trần Văn Quình ở Cần 
Thơ đã 95 tuổi không về tham dự được 
đã gửi thiệp chúc mừng năm mới các 
AHCC với lời lẽ chân thành: “Nhân dịp 
năm mới Ất Mùi, tôi kính chúc các anh 
chị và gia đình một năm mới nhiều sức 
khỏe, an vui, hạnh phúc. Tôi rất mừng 
được biết các anh chị AHCC Sài Gòn đã 
làm được nhiều công tác từ thiện cầu 
đường nông thôn giúp đồng bào nghèo, 
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công đức của quý anh chị thật không nhỏ 
vậy! Mong trong năm tới công tác từ 
thiện của quý anh chị càng ngày càng 
phát triển và an vui hạnh phúc sẽ đến với 
quý anh chị ngày càng nhiều hơn. Trần 
Văn Quình”. 

Cũng rất hoan nghênh AH Bùi Hữu 
Lân năm nào cũng cùng các anh em họp 
mặt vui vẻ mừng xuân, mặc dù đã ở độ 
tuổi U90. Đặc biệt, AH Nguyễn Tấn Thọ 
(ở San Diego, Hoa Kỳ) không có dịp về 
thăm quê hương, nhưng vẫn nhiệt tình 
gửi quà tặng 100USD giúp thêm một 
phần cho bà con AH&THCC Sài Gòn vui 
vẻ họp mặt.  

Nhân dịp này AH Lê Chí Thăng đã 
báo cáo đại hội sơ lược tình hình sinh 
hoạt của nhóm AHCC Sài Gòn trong năm 
qua. Ngoài việc họp mặt đều đặn hàng 
tháng để thắt chặt tình thân hữu, anh em 
còn đảm nhiệm công tác từ  thiện từ năm 
2011 để giúp đồng bào nghèo nông thôn 
nhờ vào sự  hỗ trợ nồng nhiệt của các bạn 
trong và ngoài nước. Riêng trong năm 
Giáp Ngọ vừa qua, đã hoàn thành các 
công trình từ  thiện sau đây:  

 
1. Về cầu:  Đã hoàn thành đưa vào 

sử dụng các cầu bê tông cốt thép 
rộng từ  1m60 đến 2m20, dài từ 16m 
đến 30m; 

− Ở tỉnh Trà Vinh, 4 cầu: Cầu Bưng 
Sen 4, Cầu Xóm Ô, Cầu Vàm Buôn 
2, Cầu Xóm Chòi 2; 

− Ở tỉnh Bến Tre, 6 cầu: Cầu Thạnh 
Khương B, Cầu Kênh Xuôi, Cầu 
Kênh 16, Cầu Đoàn Kết, Cầu Xẻo 
Lớn, Cầu Sáu Nhật. 

2. Về đường: Đã thực hiện đan 
bêtông rộng 1m để cải thiện giao 
thông nông thôn: 

− Ở tỉnh Bến Tre, 1 đường đan dài 
1000m vào Cầu Kênh 16. 

− Ở tỉnh Long An, 1 đường đan dài 
120m vào chùa Quan Âm. 

− Ở tỉnh Trà Vinh: 1 đường đan dài 
120m vào cầu Xóm Chòi 2. 

3. Về giếng nước: Đã đào 6 giếng 
khoan máy sâu 100m ở vùng nông 
thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 
do các nhà hảo tâm ở Mỹ tài trợ: 
AH Châu Thị Phước, các TH 
Huỳnh Thị Ngọc Liên. Huỳnh 
Thao Lược, Mettaheart, Nguyễn 
Lệ Hoa và Nguyễn Lệ Lan. 

(Xin xem chi tiết danh sách, số 
tài trợ và các hình ảnh xây dựng 
các công trình xây dựng này đăng 
trong các bài tường thuật trên các 
lá thư AHCC số 103 và 104 và 
trên các DVD do AH Lê Văn Sâm 
ở Mỹ thực hiện mà một số đĩa này 
đã được AH Sâm đưa lên 
Youtube). 

Đặc biệt năm nay phần giúp vui văn 
nghệ có sự trình diễn đàn “Accordeon” 
thật điêu luyện, tuyệt vời của TH cô Bình 
Minh (cô thuộc hàng ngũ U70, trước năm 
1975 là giáo sư trường Gia Long, ái nữ 
của thầy Nguyễn Văn Đức dạy môn Vẽ 
kỹ thuật và Dự toán tại trường Công 
chánh). Bầu không khí họp mặt lại sôi 
động hẳn lên khi AH Nguyễn Văn Sang 
lên sân khấu kể chuyện tiếu lâm với sự 
phụ họa của AH Nguyễn Văn Đực làm 
mọi người cười vui vẻ. Cuộc vui văn 
nghệ còn được hấp dẫn thêm qua màn 
biểu diễn khiêu vũ của cặp đôi Nguyễn 
Văn Sang và Ngô Cẩm Vân với điệu 
Rumba thật điệu nghệ, thanh lịch và hấp 
dẫn. Bà con vỗ tay tán thưởng khiến bầu 
không khí càng thêm sinh động. Màn rút 
thăm xổ số may mắn năm nay cũng vui 
vẻ hơn nhờ có nhiều phần giải thưởng 
hơn. Ngoài ra lại còn có quà tặng đặc sản 
Nha Trang của AH Ngô Cẩm Vân (trước 
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1975, AH Cẩm Vân công tác tại ngành 
Kiến thiết, hiện nay là Nhà sản xuất kinh 
doanh nước mắm đặc hiệu Cẩm Vân).  

 
Buổi họp mặt tất niên AHCC đã thành 

công tốt đẹp với sự  dẫn dắt chương trình 
của AH Từ Đình Lu. AH Lê Chí Thăng 
đại diện nhóm AHCC Sài Gòn đã ngỏ lời 
cảm ơn đến tất cả quý vị Ái Hữu và Thân 
Hữu đã bỏ chút thì giờ quý báu để tham 
dự buổi họp mặt cuối năm, và chuyển lời 
chúc mừng sức khỏe nhân dịp năm mới 
đến các bạn ở phương xa, cũng như lời 
cảm tạ nồng nhiệt đến các nhà hảo tâm 
trong và ngoài nước đã tận tình giúp đỡ 
Nhóm AHCC Sài Gòn thực hiện nhiều 
công tác từ thiện quý báu cho đồng bào 
nghèo ở nông thôn Việt Nam trong thời 
gian qua. 

 
Cũng như mọi năm, các bạn đã tặng 

AH Thăng một lẵng hoa khen ngợi. 
Nhưng nhìn cảnh AH Thăng lên sân 
khấu, phải chống gậy để leo lên các bậc 
cấp một cách khó khăn, có khi muốn té, 
chúng tôi lại nhớ đến lời thỉnh cầu nhiều 
lần gần đây của AH là cần có người sớm 
thay thế AH Thăng trong công việc điều 
hành nhóm AHCC Sài Gòn, để có thể duy 
trì sinh hoạt AHCC thường xuyên và 
phát triển công tác từ  thiện. Vì nhất là 
trong năm nay, AH Thăng đã 86 tuổi sức 
khỏe đang yếu dần thấy rõ, e không còn 
đủ sức để đảm nhiệm tiếp tục công tác 
này được nữa. 

 
Mong rằng lời thỉnh cầu tha thiết này 

của AH Thăng sớm được đáp ứng để cứu 
vãn tình hình, để có thể hy vọng cuộc 

họp mặt năm tới sẽ còn đông vui hơn 
nữa, trong tinh thần duy trì mãi mãi tình 
bằng hữu Gia đình Công chánh. 

 
Trước khi kết thúc chương trình, 

toàn thể bà con AH&THCC được mời lên 
sân khấu để chụp hình lưu niệm. Cuộc 
họp mặt tạm chia tay trong không khí 
đầy thân tình, vui tươi và thoải mái. Tất 
cả các bà con bắt tay nhau, chào tạm biệt 
và dành cho nhau những lời chúc sức 
khỏe, tốt đẹp nhất. Hẹn nhau tái ngộ!... 
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