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Thời gian như chiếc thoi ñưa, như bóng câu
qua cửa sổ, năm cũ sắp qua, năm mới lại tới
như hình thành một vòng quay bất tận không
bao giờ ngừng nghỉ.
Nhóm Ái hữu công chánh Sàigòn ñến cuối
năm 2012 ñã ñược trên 160 thành viên và hiện
nay còn ñang tiếp tục lớn mạnh với nhiều bạn
bè và thân nhân các AHCC ñăng ký tham gia
sinh hoạt với nhóm.
Cứ mỗi ñộ xuân về, khi thành phố chuẩn bị
ñón Tết, nhóm AHCC tổ chức buổi họp mặt
cuối năm, trước là thăm nhau sức khỏe, sau là

nghe ñược tình hình chung trong nhóm, các
công việc mà nhóm ñã làm trong thời gian qua
với bao công sức ñóng góp trong những công
trình từ thiện, giúp ñỡ người nghèo khổ nơi
vùng sâu, vùng xa.
Ngày 29/01/2013, AH Lê Khắc Thí, hiện
ñịnh cư tại Cali, ñã ñiện thoại cho AH Lê Chí
Thăng, nhằm gởi lời thăm tất cả anh em AHCC
Saigon.
Ngày 30/01/2013, (một ngày trước khi họp
Tất niên), theo thông lệ, một số ái hữu ở Saigon
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lên (AH Quình, AH Thế) thay mặt nhóm
AHCC ñi thăm các AH già yếu và thấp nhang
bàn thờ gia ñình các ái hữu quá cố. Ái hữu già
yếu nhất hiện nay ở Saigon là AH Nguyễn Thế
Diễn năm nay ñã 86 tuổi, trí nhớ không còn
minh mẫn nữa, mặc dù vẫn khỏe mạnh.

AH Bùi Hữu Lân (Người ngồi).

Thăm AH Nguyễn Thế Diễn (Thứ 3 từ trái).

Cây cổ thụ AHCC hiện nay ở trong nước là
AH Trần văn Quình, sắp bước qua tuổi 93, vẫn
lên Saigon tham dự Tất niên với anh em. AH
Quình tuyên bố lên Saigon lần nầy là lần chót
ñể sắp sửa ra ñi.(Lời phát biểu ñầy xúc ñộng
của AH Quình có ñăng kèm nguyên văn ở cuối
bài này).

AH Trần Văn Quình

ðặc biệt kỳ này tham dự còn có AH Bùi
Hữu Lân ñến chung vui với anh em, là một
ñiều hiếm thấy, rất ñáng hoan nghênh.

Năm nay, AHCC Saigon mừng Xuân Quý
Tỵ như thông lệ vào ngày 20 tháng chạp năm
Nhâm Thìn, nhằm ngày 31/01/2013 tại Vườn
Ẩm thực ðông Hồ số 16A ñường Lê Hồng
Phong nối dài, Phường 12 Quận 10.
Ngoài các AHCC Saigon, các AH ở xa vẫn
nhiệt tình về tham dự ñông vui như:
- Các AH miền Tây lên như AH Trần Văn
Quình, AH Nguyễn Sĩ Cẩm, AH Dương Bá
Thế, AH Hồ Văn Diệp và phu nhân, AH Phạm
Thanh Liêm, AH Trần Kim Âu, AH Trang Văn
Hoàng.
- Các AH ở ðà Lạt xuống như AH Nguyễn
Niệm Châu, AH ðỗ Xuân ðiềm.
- AH Hà Văn Khánh ở Nha Trang vào.
- Các AH ở Hải ngoại về như :
- Ở Mỹ: AH Võ Quốc Thông, AH
Nguyễn Thành Phùng và phu nhân
Châu Thị Phước, Vợ chồng AH Văn
Minh Hồng, AH Trần Trung Tín, AH
Vĩnh Phú.
- Ở Canada: AH Nguyễn văn ðễ, AH
Lâm văn Năm, AH Nguyễn văn Khá.
- Ở Pháp: AH Nguyễn Cửu Tuyên.
Cuộc họp mặt còn có các thân hữu Công
Chánh: Bác Sĩ Nguyễn Văn Truyền, ông bà
Bác Sĩ Lê Xuân Lộc.
Các thân hữu B/S Truyền và B/S Lộc ñã lên
phát biểu hết lời khen ngợi nhóm AHCC, nhất
là AH Lê Chí Thăng với tinh thần vì ñàn em
thân yêu, ñã ñưa nhóm AHCC ngày càng vươn
xa
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Minh, cựu Gs Trường Gia Long, con gái Thầy
Nguyễn văn ðức ñến dự, trên ñường về, Cô
khen ngợi nhóm AHCC ñã tổ chức thành công
buổi họp mặt, ñông vui và cảm ñộng. Cô nhớ
ñến cha mình, Cô nói nếu Ba còn sống, ông
cũng sẽ có mặt cùng anh em.
Cuộc họp mặt AHCC năm nay ñược mọi
người ñánh giá là ñông vui nhất, gồm gần 100
người chan hòa trong tình cảm ñầm ấm của
truyền thống Công Chánh. Rất nhiều AH và
thân hữu lên diễn ñàn bày tỏ tình ñoàn kết yêu
thương Công Chánh, có người hát, có người
ngâm thơ, có người kể chuyện hài hước (như
AH Nguyễn Văn ðực), thật là vui nhộn.
Lại có thêm cuộc xổ số may mắn làm cho
hội trường thêm sôi ñộng, cũng nhờ các MC
hoạt náo viên AH Từ ðình Lu và AH Nguyễn
Vĩnh Long.
Nhiều khi cứ ngỡ chẳng có gì bền vững
trong năm tháng, nhưng những công trình từ
thiện như một ngoại lệ, kích thích lòng yêu
thương ñồng loại, tình yêu người với nhau.
Trong năm 2012, nhóm AHCC SG (AH
Kim Loan, AH Duy Oanh) ñã tham gia chương
trình mổ mắt từ thiện, qua 2 ñợt, mỗi ñợt 3
ngày, mỗi ngày khoảng 100 bệnh nhân tại Bệnh
viện Trưng Vương với “Chương trình phẫu
thuật mắt ñem lại ánh sáng cho người mù
nghèo” do các Hội thiện nguyện SƠN NAM,
HOPETODAY, VNHELD tổ chức.
Về công tác Cầu ðường, ñược các mạnh
thường quân hỗ trợ kinh phí, nhóm AHCC
Saigon ñã tham gia trong việc lập hồ sơ, theo
dõi, giúp ñỡ và hướng dẫn kỹ thuật trong xây
dựng các cầu bê tông thay cầu khỉ như cầu Sơn
Nam ở Huyện ðức Huệ Tỉnh Long An, dài
32m, cầu Bưng Sen 1 dài 27m, cầu Bưng Sen 2
dài 20m và cầu Bưng Sen 3 dài 30m ở Huyện
Trà Cú Tỉnh Trà Vinh và xây dựng ñường ðan
bê tông ngang 0,80m, dầy 0,08m dài tổng cộng
gần 3.500m, giúp người dân ñi lại dễ dàng,
tránh lụt lội, trơn trợt trong mùa mưa bão. Các

AH tham gia thường xuyên nhất vào việc thực
hiện các công trình này là AH Lê chí Thăng,
Nguyễn ðình Bốn, ðỗ Như ðào, Nguyễn
Thanh Liêm, Nguyễn Thành Phùng, Vĩnh
Thuấn, Lê Văn Sâm, Dương Bá Thế, Kim
Loan, Duy Oanh.
Vào dịp cuối năm, tình cảm mọi người như
ñọng lại, các AH không những chia sẻ những
kỷ niệm vui buồn trong năm mà còn nuôi
dưỡng những chương trình, những ước vọng
mới, thăm viếng AH cao niên, gia ñình các AH
ñã khuất và các công trình từ thiện sắp tới.
Hy vọng trong năm mới sẽ ñược mọi ñiều
như ý
Sau ñây là nguyên văn bài phát biểu của
AH Quình:
Kính thưa quý anh chị AH và thân hữu
Công Chánh Sài gòn.
Hôm nay tôi hết sức vui mừng ñược tham
dự buổi họp mặt Tất niên của các anh chị ñể
chào mừng năm mới Qúi Tỵ và cũng ñể ñúc kết
hoạt ñộng của ñoàn thể chúng ta trong năm
Nhâm Thìn.
Tôi hết sức vui mừng và nhiệt liệt khen
ngợi, hoan nghinh quý anh chị qua thành quả
ñạt ñược trong năm qua:
- Quý anh chị ñã liên lạc, quan hệ tốt với
các ái hữu, thân hữu Công Chánh hải ngoại
ñóng góp tin tức và bài vở cho LTCC, giúp tinh
thần AHCC càng ngày càng mật thiết hơn, gắn
bó hơn. Quý vị ñã sao và chuyển LTCC ñến tận
tay anh em ñúng thời ñúng lúc.
- Nhờ sự gắn kết với ái hữu thân hữu
Công Chánh nước ngoài, quý anh chị ñã thực
hiện ñược nhiều công tác từ thiện xã hội như
ñóng góp xây dựng cầu ñường nông thôn trong
tỉnh Trà Vinh giúp ñồng bào nơi ñây ñi lại dễ
dàng.
- Qúy anh chị ñã giúp thành lập phòng
máy vi tính với 20 máy tại trường Tiểu học thị
trấn Thủ Thừa tỉnh Long An giúp các em học
sinh nơi ñây có cơ hội học tập trên máy vi tính.
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ñây ñã tham gia nhiều công tác xã hội riêng lẻ,
việc ấy rất tốt nhưng kết quả còn khiêm tốn.
Nay không phải cá nhân làm riêng lẻ mà tập
thể AHCC làm, kết quả to lớn hơn, lợi ích
nhiều hơn, thật ñáng mừng. Tôi tin công tác từ
thiện của ñoàn thể Công Chánh chúng ta sẽ
càng ngày càng mở rộng ñem lại lợi ích thiết
thực cho ñồng bào chúng ta.
- Quý anh chị ñã tham gia chung vui hay
chia buồn cùng các gia ñình Ái hữu và Thân
hữu có sự kiện vui buồn trong năm.
- Quý anh chị ñã ñến viếng thăm và chúc
mừng năm mới gia ñình các ái hữu ñã quá cố.
Hành ñộng này là một truyền thống tốt ñẹp, xác
ñịnh anh em Công Chánh luôn tưởng nhớ nhau
dù còn dù mấ .
- Quý anh chị cũng có ñến thăm và chúc
Tết quý anh chị AH kém sức khỏe, không ñến
tham dự ñược buổi họp hôm nay với chúng ta.
Tôi tin Ái hữu và Thân hữu Công Chánh

Sài gòn càng ngày càng vững chắc và phát
triển tốt ñẹp.
Buổi họp mặt hôm nay thật quý báu ñối với
tôi. ðược 93 tuổi, ñây là dịp tốt tôi ñược gặp
mặt quý anh chị ñể cùng chung vui chúc mừng
năm mới Quý Tỵ trong lúc tôi còn chút ít sức
khỏe và minh mẫn, trước khi ñi ñịnh cư nơi thế
giới mới.
Tôi thành tâm kính chúc quý anh chị Ái hữu
và Thân hữu Công Chánh Sài gòn và gia ñình
ñược một năm mới Quý Tỵ:
- Nhiều sức khỏe.
- Nhiều thành ñạt.
- Vui tươi.
- Hạnh phúc.
Kính quý anh chị
AH Trần Văn Quình

