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HƯỞNG ỨNG CÔNG TÁC TỪ THIỆN Ở VIỆT NAM.
Nguyễn Thanh Liêm.
Nhóm AHCC Saigon rất hân hạnh và vui
mừng khi ñược các bạn khắp nơi hưởng ứng
nồng nhiệt công tác từ thiện ở Việt Nam.
ðược như thế, trước tiên là nhờ Lá Thư
AHCC ñã ñăng ñầy ñủ thông tin sinh hoạt của
Nhóm AHCC Saigon, ñể các nhà hảo tâm ở
nước ngoài tiếp cận nhanh chóng, kịp thời hỗ
trộ các công trình từ thiện ở Việt Nam ñạt kết
quả tốt ñẹp.

Oklahoma City, Mỹ. Mỗi lần về thăm quê
hương, AH Sâm ñã bỏ nhiều thì giờ hăng hái
tham gia cùng nhóm AHCC Saigon lặn lội
xuống các vùng xa xôi của Miền Tây ñể làm
công tác từ thiện. Với cái máy quay video bé
bằng nắm tay, AH Sâm ñã khéo léo ghi lại hầu
hết những giai ñoạn công tác xây cầu, ñường ñể
ñem về Mỹ làm các DVD trong tiết mục Nẻo
ðường Quê Hương của AH Sâm mà một số
bạn AHCC ñã có dịp xem qua và rất tâm ñắc.

Những trích ñoạn thư trao ñổi sau ñây
chứng tỏ ñiều ñó:
“Lâu rồi không biết tin tức về các anh hôm
nay nhận ñược Lá Thư AHCC mới ñược biết
kết quả nhiều công trình mà các anh ñã thực
hiện và cũng còn nhiều công trình sẽ ñược thực
hiện nữa, thật ñáng hoan nghênh công việc từ
thiện của các anh…. (Ô.Bà AH Lê Văn
Trương, Canada)”.
“Ý kiến này Huân ñã ấp ủ từ ngày ñọc Lá
Thư AHCC số 100, mình thích việc làm cầu
bêtông thay cầu khỉ tại Trà Vinh, ñồng thời
ñược biết có 1 số không ít anh em ñã làm
những công việc tương tự mà anh em ñặt tên
công tác tình thương. Các công trình ñó ñã thực
sự ñáp ứng nhu cầu của dân chúng và rất ñáng
ñược khuyến khích. Mình rất phục tinh thần
thương dân của anh em, nhất là ñang trong tình
trạng tài chính yếu kém…. (AH Trương ðình
Huân, Mỹ)”.
Ngoài ra ñể minh họa cho những bài viết
ñăng trên các lá thư AHCC về công tác từ thiện
ở Việt Nam tăng thêm hiệu quả là nhờ những
dĩa DVD sinh ñộng của AH Lê Văn Sâm ở

Từ trái: AH Thuấn, Sâm, Thăng, ðào.

Cũng vì vậy mà tình cảm lưu luyến càng
sâu ñậm trong buổi tiễn ñưa AH Sâm tại nhà
hàng Bảo Trân một số ñông các AHCC Saigon
ñã tham dự vui vẻ trong một ngày hè năm
2012.

Từ trái AH Ba, Nhạn, Liêm, Phượng, Sâm.
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Nhóm AHCC Sài Gòn tham dự buổi cơm chia tay AH Sâm (Thứ 5 từ phải) tại nhà hàng Bão Trân.

Không phải chỉ có tài ñạo diễn quay phim
làm DVD là “nghề của chàng” mà chàng AH
Sâm còn có
nhiều biệt tài
nữa mà gần ñây
anh em mới
phát hiện ra.
ðó là tài làm
thơ và vẽ chân
dung. Vẽ chân
dung mà như
hình
chụp.
(Chân dung AH
Lê Chí Thăng do
AH Sâm vẽ).

ðúng là “Sâm Việt Nam còn ngon hơn Sâm
Cao Ly” như các bạn thường khen AH Sâm.
Chắc nhiều bạn sẽ có dịp thử tài AH Sâm khi
AH vẽ chân dung cho bạn.
Cảm hứng sau chuyến ñi làm từ thiện ở
Việt Nam vừa rồi, AH Sâm có làm bài thơ kỷ
niệm sau ñây:
“Ta còn ñây, còn sức ñôi chân
Bước ñi vẫn vững vẫn thăng bằng
ðôi vai vươn rộng mang chồng tuổi
Bảy Tám Mươi hay luôn cả Trăm.

Mời bạn vào ñây ăn bữa cơm
Kể nhau nghe công tác ñã làm
Hôm qua, ngày mai, ngày kế tiếp
Ta vào thôn xóm giúp bà con.
Gió ñồng quê nhẹ thổi bên tai
Cảm khoái ñâu ñây thật tuyệt vời
Thôn xa khói tỏa bay lờ lửng
Che áng mây chiều một góc trời.
Bữa cơm hôm nay bạn ñãi tôi
Ân tình ñôi phút ñủ nghẹn lời
Phương trời xa ấy tôi vẫn biết
Bạn vẫn kiên cường vẫn tới nơi.”
Khoảng ñầu năm nay, một cơn bão lớn thổi
qua tàn phá Oklahoma City. Các bạn ở Việt
Nam ñiện thoại tới hỏi thăm tin tức AH Sâm.
Nhưng nhờ Trời AH Sâm cùng gia quyến vẫn
ñược bình yên. Cơn bão xẹt qua nhưng tránh
nơi AH Sâm ở. Các bạn vui mừng, chứng tỏ
các bạn cũng “sẽ mãi cùng bạn” dù bạn ñang ở
phương trời xa! ðúng như ý bài thơ AH Sâm
ñã cảm tác.
Một lần nữa, nhóm AHCC Saigon rất cám
ơn Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC cùng các bạn
AHCC xa gần trong thời gian qua ñã quan tâm
hỗ trợ tích cực cho nhóm AHCC Saigon trong
công tác thiện nguyện ở Việt Nam.
Mong rằng sẽ tiếp tục tốt ñẹp mãi như thế
trong thời gian tới.

