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Sau khi đọc bài viết của anh Nguyễn văn Bê, 
tôi thắc mắc lắm. Không hiểu tại sao một lực 
lượng trải rộng trên khắp năm châu bốn bể như 
lực lượng AHCC của chúng ta như ngày nay, ở 
đâu cũng có các ái hữu cư ngụ hoặc còn đang 
làm việc hoặc đã về hưu, gia đình con cháu đầy 
đàn. Cuộc sống của tập đoàn AHCC khắp nơi 
đã mọc rễ sâu tận lòng quả đất ở các nơi. Tại 
sao chúng ta không thể ít ra mỗi vài năm tổ 
chức họp mặt Đại hội AHCC một lần? Tiêu 
biểu nhất là tại khu vực Nam hay Bắc tiểu bang 
Cali là nơi có nhiều AHCC ngụ và sinh hoạt 
nhiều nhất và cũng là nơi thuận tiện nhất cho 
các AHCC khắp nơi tề tựu về để họp mặt vì 
không nhiều thì ít, AHCC nào cũng có một vài 
thân nhân bạn bè thân thuộc sinh sống tại Nam 
Cali. Một mũi tên bắn hai con chim. Vừa tham 
dự Đại hội, vừa thăm bà con bạn bè thân nhân. 
Chính vì lẽ đó, có lẽ Nam Cali là một nơi lý 
tưởng để tổ chức ĐHAHCC khắp năm châu 
chăng? 

Lần trước ĐHAHCC đã được tổ chức một lần 
nhưng hình như không mấy thành công.  

Lý do là vì sao? 

• Thiếu người ĐẦU ĐÀN? Thiếu người 
hy sinh đứng ra nhận lãnh trách nhiệm? 
Có AH nào có thể đảm nhận được trọng 
trách này cho kỳ ĐHAHCC kỳ tới hay 
không? Xin các AH thảo luận với nhau 
xem cá nhân hay một nhóm các AH 
cùng khoá, cùng địa phương, cùng một 
lòng và cùng một niềm tin? 

 

• Thiếu KHẢ NĂNG TỔ CHỨC? Thưa 
ngay là KHÔNG, chúng ta học về 
ngành Công chánh là chúng ta đã học 
và phải biết sắp xếp công việc từ A đến 
Z cho các công trình kiến trúc cầu 
đường nhà cửa dinh thự, nhất là biết 
cách sắp xếp công việc một cách thực 
tiễn và đúng theo quy cách nào công 
việc hoàn thành nhanh nhất, gọn nhất 
đồng thời lại ít tốn kém nhất. 



 

 

 

• Thiếu NHÂN LỰC? Dạ thưa là 
KHÔNG. Đâu đâu cũng có AHCC sẵn 
sàng tham dự các sinh hoạt AHCC, có 
thiếu chăng là thiếu người liên lạc và  
khuyến khích kêu gọi anh chị em tham 
dự. 

 

• Thiếu khả năng tài chánh? Câu trả lời 
cũng lại là KHÔNG. Đại gia đình 
AHCC khắp nơi giờ đây đã ổn định, có 
gia đình đã ổn định hai hoặc ba thế hệ 
tại nước ngoài rồi và hầu như không có 
mấy AH còn chật vật về tài chánh cho 
một thời gian tham dự Đại hội AHCC 
năm châu. Ngay cả các AHCC sinh 

sống tại quê nhà cũng có rất nhiều AH 
đi du lịch nước ngoài còn nhiều hơn các 
AH sinh sống tại các nước khác nữa. 
Vậy thì tài chánh không thể là vật cản 
trong việc tham dự Đại hội AHCC 
được. 

 

 



 

 

• Thiếu thì giờ để tham dự? Dạ xin trả lời 
là chúng ta hầu như không còn nhiều vị 
đang phải đi cày cực khổ nữa vì hầu hết 
các AHCC đã về hưu và thời gian hưu 
trí này nếu không sử dụng một cách 
khôn ngoan thì có một ngày chúng ta sẽ 
hối hận. Hối hận vì đã không tận dụng 
thời gian còn đủ (hay tạm đủ) sức khoẻ 
để có thể tự đi đứng một cách độc lập tự 
do mà chưa cần phải dùng tới khung 
hoặc xe lăn hay xe đẩy. 

 

• Sức khoẻ để đi du lịch? Đây là một điều 
hoàn toàn tuỳ theo từng cá nhân, có 
người khoẻ, có người không được khoẻ, 
có người không thể gọi là khoẻ. Khi xưa 
còn trẻ không tiền không bạc thì khoẻ 
mạnh như trâu, giờ đây nghỉ hưu thì dù 
có tiền trong nhà băng nhưng lại già yếu 
ốm đau bệnh tật theo đuổi lâu nay bao 
năm trường thì còn làm được việc gì 
nữa? Có đau có bệnh mới biết rõ giá trị 
của sức khoẻ. Đau răng nhức đầu không 
thể bỏ tiền mà mua cái hết đau ngay 
được. Có ttiền không mua tiên được 

như cầu truyền khẩu mình vẫn nghe xưa 
nay được. 

• Sự đoàn kết? Ai nói là AHCC các nơi 
không đoàn kết? Cái đó chúng ta có 
thừa.  

 

Ban tổ chức, kế hoạch, người tham dự, chương 
trình, tài chánh, thì giờ, sức khoẻ là thế. Bây 
giờ chúng ta còn chờ gì nữa?  

AHCC khắp năm châu bẩy biển còn chần chờ 
gì đây? Xin các AHCC các nơi đóng góp ý kiến 
xem chúng ta cần gì, chờ đợi gì để có thể tổ 
chức một cuộc Đại hội AHCC đây? Bất cứ một 
ý kiến, ý ruồi gì hầu có thể đóng góp vào việc 
tổ chức Đại hội xin gởi về BPT LTCC để cùng 
nhau thảo luận và hy vọng là chúng ta sẽ có thể 
vượt qua các khó khăn trở ngại để tổ chức một 
cuộc Đại hội Ái Hữu Công Chánh.  


