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AH Quình và phu nhân cùng một số AH, TH chụp ảnh lưu niệm trước cửa nhà 

 

 AH Nguyễn Thành Phùng. 
 

 Năm 2011, trong số AHCC đang sinh sống 

tại Sài Gòn và Cần Thơ, có AH Trần Văn 

Quình sinh ngày 07/05/1921, được 90 tuổi (91 

tuổi ta) và AH Nguyển Sĩ Cẩm, sinh ngày 

15/10/1931, được 80 tuổi (81 tuổi ta). Trong 

buổi họp mặt AHCC Sài Gòn hàng tháng, 

ngày 04/6/2011, AH Lê Chí Thăng nêu ý kiến 

sẽ tổ chức để AH và TH Sài Gòn đi Cần Thơ 

mừng và chúc thọ AH Quình và AH Cẩm, ý 

kiến này được các AH Sài Gòn và Cần Thơ  

hoan nghênh và AH Thăng đã liên lạc với AH 

Quình và AH Cẩm để thông báo ý kiến của các 

AH Sài Gòn và hai AH Quình và Cẩm rất cảm 

động, vui vẻ chấp thuận. Ngày 02/7/2011 được 

tất cả AH có liên quan đồng ý, sẽ tổ chức  lễ 

mừng và chúc thọ AH Trần Văn Quình và AH 

Nguyễn Sĩ Cẩm tại Cần Thơ. 

   

 

Đến ngày hẹn 02/07/2011, vào 06 giờ 

sáng, nhóm AHCC Sài Gòn gồm 12 AH và 10 

TH khởi hành từ nhà AH Lê Chí Thăng đi Cần 

Thơ. Xe đi theo ngã Bến Tre để đón AH 

Dương Bá Thế và phu nhân, nhà tại km12, 

QL57 thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, 

tỉnh Bến Tre. Khoảng 9 giờ xe đến nhà AH 

Thế, cả đoàn vào nhà uống nước, ăn chôm 

chôm và mít do AH Thế mời. Tại đây đoàn 

được tin của AH Phạm Thanh Liêm từ Cần 

Thơ điện thoại cho biết, vì lý do bất khả 

kháng, AH Nguyễn Sĩ Cẩm phải đi ra miền 

trung từ sáng sớm nên không thể tiếp đón 

AHCC Sài Gòn đến chúc thọ được. 

 Khoảng 9 giờ 40, đoàn lên xe tiếp tục đi 

Cần Thơ (qua phà Đình Khao và thành phố 

Vĩnh Long).  

 Khoảng 11giờ, xe đến tư gia AH Trần Văn 

Quình. Tại đây hai nhóm AHCC Sài Gòn và 

Cần Thơ lại có dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau, 
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uống nước, ăn bánh và trái cây do AH Quình 

và phu nhân tiếp đãi. Trước khi ra xe đi đến 

nhà hàng Hoa Sứ để làm lễ mừng và chúc thọ 

AH Quình, từng nhóm nhỏ AH và TH đã chụp 

hình chung với AH Quình + phu nhân trước 

thềm nhà để lưu niệm (phu nhân AH Quình, vì 

sức yếu, không đến nhà hàng được). 

 Tại nhà hàng Hoa Sứ, cả đoàn được dành 

cho một nhà sàn riêng trên một đầm nước 

rộng, tất cả ngồi chung một dãy bàn dài. 12 

giờ buổi lễ bắt đầu, AH Nguyễn Thành Phùng, 

MC buổi lễ, giới thiệu thành phần hai nhóm 

AH Sài Gòn và AH Cần Thơ tham dự buổi lễ 

mừng và chúc thọ AH Trần Văn Quình và 

chương trình buổi lễ gồm 8 tiết mục : 

1) Mở đầu AH Lê Chí Thăng đại diện cho 

nhóm AHCC Sài Gòn tuyên bố lý do buổi lễ 

và giới thiệu các AH và TH tham dự. Lần họp 

mặt này, đặc biệt có các AH và TH đã lâu lắm 

rồi mới cùng nhóm AHCC Sài Gòn đi Cần 

Thơ nhân dịp mừng và chúc thọ AH Trần Văn 

Quình  (anh Tư, chú Tư kính mến của các anh 

chị em ấy): phu nhân các cố AH Trương Võ 

Tấn, Trần Ngọc Xuất, Tạ Văn Hồng, hai cô em 

của cố AH Phùng Đức Bằng và phu nhân AH 

Hồ Hữu Nghĩa (AH Nghĩa, sức yếu, không đi 

được). 

  
AH Thăng tuyên bố lý do họp mặt 

  

Ngoài ra AH Thăng cũng thông báo trong 

buổi lễ hôm nay chỉ tổ chức mừng thánh thọ 

AH Trần Văn Quình, riêng với AH Nguyễn Sĩ 

Cẩm sẽ nhờ các AHCC Cần Thơ đến nhà chúc 

mừng Thượng thọ vào một ngày thuận tiện, 

AH Cẩm hiện không có mặt tại Cần Thơ vì 

một lý do bất khả kháng, như đã nói ở trên.  

 
AH Phùng giới thiệu thành phần dự lễ  

và chương trình buổi lể 

2) Ở tiết mục tiếp theo TH Phùng Ngọc Hoà 

được mời đại diên lên tặng hoa mừng thọ AH 

Quình. 

3) Kế tiếp là AH Dương Bá Thế được mời đại 

diện lên tặng bảng Mừng thọ của Hội Người 

Cao Tuổi Việt Nam cho AH Quình (AH Thế là 

chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tại địa phương 

nơi AH đang cư trú) 

4) Tiếp theo AH Trần Văn Tư được mời đại 

diên Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Cảng PORT 

COAST lên tặng bảng Khánh vàng mừng tho 

AH Quình (AH Tư hiện là cộng tác viên của 

Công Ty PORT COAST). 

 
AH Tư tặng bảng Khánh Vàng mừng thọ  

của CTy PORT COAST cho AH Quình 

5) Phần trọng tâm của buổi lễ, AH Lê Chí 

Thăng được mời đại diện toàn thể AH và TH 

phát biểu chúc thọ và trao tặng bảng Kỷ Niệm 

Chương của AHCC kính mừng Thánh Thọ AH 

Trần Văn Quình. 

6) Trong phần đáp từ, AH Quình đã rất cảm 

động nói lời cám ơn tất cả AH và TH hiện diện 
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trong buổi gặp mặt hôm nay để mừng và chúc 

thọ cho mình. AH rất cảm ơn sự có mặt của 

các TH là phu nhân của các cố AH Tấn, Xuất, 

Hồng, hai em cố AH Bằng và phu nhân AH 

Nghĩa. AH Quình có nhắc lại, trong những 

năm trước đây, mỗi lần lên Sài Gòn dự tiệc 

họp mặt tất niên của AHCC Sài Gòn, được AH 

Thăng giúp xe hơi đến thăm các AH lớn tuổi 

và đến nhà thắp hương các AH đã mãn phần. 

Ngoài ra AH Quình gởi lời cám ơn đến Công 

Ty PORT COAST (mặc dù chưa từng quen 

biết trước đây, nhưng khi được AH Tư cho biết 

tin AHCC Sài Gòn tổ chức mừng và chúc thọ 

hai AH Quình và Cẩm, đã gởi hai khánh vàng 

để góp chút quà mừng thọ đến hai bậc đàn anh 

trong ngành Công Chánh. Nhân đây nhóm 

AHCC Sài gòn cũng xin gởi lời cám ơn đến 

Công Ty Tư Vấn Thiết kế Cảng PORT 

COAST). Sau những lời cám ơn, AH Quình đã 

chúc sức khoẻ tất cả các AH, TH khắp nơi 

trong nước cũng như ở ngoại quốc và nguyện 

sau nầy khi …. đã về với ông bà tổ tiên sẽ phù 

hộ tất cả AH, TH sống thọ đến 101 tuổi (hơn 

10 tuổi so với tuổi hiện nay của AH Quình) 

Một lần nữa chúng ta thấy rằng AH Quình đã 

luôn luôn sống vì bạn và ngay cả sau này, khi 

mất đi, vẫn nghĩ đến để phù hộ bạn hữu! 

7) Trước khi nhường lời cho các AH, TH có 

mặt phát biểu chúc thọ AH Quình, MC Phùng 

xin phép đọc lời chúc mừng đăng trên trang 

Nhà Ái Hữu Công Chánh của AHCC ở Hoa 

Kỳ (aihuucongchanh.com) như sau : 

     Ngoài ra AH Quình cho biết AH Lê Khắc 

Thí, nguyên là Giám Đốc Nha Nhân viên Bộ 

Công Chánh và Giao Thông trước năm 1975, 

cũng đã có điện thoại chúc thọ AH Quình (AH 

Quình tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao AH Thí biết 

được sự kiện này) Xin thưa, nguyên do là theo 

ý kiến của AH Thăng, người viết bài này đã 

gởi e-mail cho AH  Khưu Tòng Giang  (vào 

tối 30/6/2011) nội dung tương tự lời chúc 

mừng của Trang Nhà AHCC, để thông báo 

cho AH Giang và nhờ AH Giang thông báo 

cho AHCC hải ngoại biết để mừng cho hai 

AH Cẩm và Quình. Ngày hôm sau (01/ 

7/2011), tôi nhận được e-mail của AH Giang 

và của AH Từ Minh Tâm cho biết Trang Nhà 

AHCC đã đăng lời chúc mừng như đã ghi 

trên, có lẽ AH Lê khắc Thí xem được lời chúc 

mừng nên điện thoại về chúc thọ AH Quình. 

AHCC Sài Gòn xin cám ơn nhiệt tình của hai 

AH Giang và Tâm đã nhanh chóng giúp thông 

tin buổi mừng thọ hai AH Cẩm và Quình đến 

tất cả AH và TH trong đại gia đình Công 

chánh chúng ta. 

     Trong phần phát biểu mừng và chúc thọ có 

TH Nguyễn văn  Truyền và TH Lê xuân Lộc 

(cả hai là bác sĩ ở Sài Gòn, bạn học Pétrus 

Ký của một số AHCC Sài Gòn, ngoài ngành 

Công Chánh nhưng rất mến mộ tình bằng hữu 

của AHCC), TH Lộc có phu nhân gọi AH 

Quình là chú Tư cũng lên chúc thọ AH Quình. 

TH Truyền đã ngâm thơ, bài Cây Thông  

(không rõ tác giả) mà AH đã thuộc từ lúc còn 

học tiểu học và nhớ đến ngày hôm nay: 

  Cây Thông  
Da thông khô xóp, nhưng nhựa thông dồi dào, 

Mình thông tuy già, mà hồn thông vẫn trẻ 

Thông khinh thường những nơi phồn hoa đô hội 

Thông xa lánh nh ững nơi cát vấn, bịu lầm 

Có ai nghe tiếng thông reo mà không gợi hứng 

nguồn thơ. 

Thông reo vĩnh viễn, thông sống muôn đời 

Mặc dầu sức của trời hè thiêu đồt, hay giá lạnh 

của mùa đông baotrùm. 

Ai muốn được như thông, sống một đời cao cả 

Hãy lắng lặng mà nghe thông tỉ tê trước gió, 

Lời than thở cho cuộc thế lầm than. 

 

     Theo dòng cảm xúc, TH Truyền đã hát tiếp 

bài hát “ Tình Bạn “ do anh sáng tác dựa theo 

các câu thơ cuả thiền sư Thích Thiện Siêu và 

hát theo điệu nhạc bài ca “ Biết trả lời sao “ 

của nhạc sĩ  Duy Khánh. 

   Tình Bạn 
Hôm nay mình bên nhau, 
  mai kia mình xa nhau … 
Đường đời ai biết lắm sông sâu, 
Đôi đỉnh,đôi đầu 
Trao nhau mấy tiếng nguyện cầu 
Đời đời thương mến nhau 
Thì : Đời đời luôn có nhau. 
 

     Tiếp theo có nhiều AH và TH không phát 

biểu nhưng đã đến trực tiếp mừng và chúc thọ 

AH Quình. 
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8) Sau cùng tất cả AH, TH đã dùng bữa cơm 

thân mật, vui vẻ và tạm biệt nhau lúc 14 

giờ.  

 
Các AH và TH dự tiệc thân mật 

     Thưa quí AH, TH, trong LTCC số 96, 

người viết bài này khi tường thuật sự việc “ 

Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn – Cần Thơ họp 

mặt  đầu xuân Tân Mão 2011” đã có viết “một 

người luôn đặt tình bạn, tình đồng nghiệp lên 

trên hết “để tỏ lòng kính mến AH Trần Văn 

Quình. Nay tôi xin phép được giới thiệu  

người thứ hai cũng là “ một người luôn đặt 

tình bạn, tình đồng nghiệp lên trên hết “. Xin 

thưa ngay, tôi muốn nói đến AH Lê Chí 

Thăng, hiện đang được đa số AHCC Sài Gòn 

xem là Trưởng nhóm của mình, mặc dù AH 

Thăng đã nhiều lần xin từ chức “ chức vụ “mà 

các AHCC Sài Gòn chưa từng bầu hay cử anh 

vào địa vị này (vì AHCC Sài Gòn không là 

một tổ chức mà chỉ là một tập hợp các bạn 

hữu cùng nghề công chánh đã nghỉ hưu để 

cùng sống vui, sống khoẻ). Nhóm AHCC Sài 

Gòn đã có từ rất lâu (sau năm 1975, nhưng tôi 

không biết rõ từ năm nào) và chỉ hơn 3 năm 

nay, tôi mới biết để thường xuyên họp mặt với 

các AHCC Sài Gòn vào sáng thứ bảy đầu 

tháng tại nhà AH Thăng và từ đấy đến nay, tôi 

và bà xã (AH Châu Thị Phước) luôn luôn có 

mặt trong các sinh hoạt tập thể của nhóm. 

Họp mặt thường xuyên hàng tháng và tham 

gia vào công tác tổ chức các buổi họp mặt tất 

niên và các sinh hoạt tập thể khác do AH 

Thăng phụ trách chung, tôi rất cảm kích tinh 

thần “luôn đặt tình bạn, tình đồng nghiệp lên 

trên hết “ của anh. Anh luôn chịu thiệt thòi về 

vật chất để được lợi về ….tinh thần! Chính 

anh nhiều lần đề cao tình bạn, nhất là ở tuổi 

già, anh tự cho rằng được nhiều người khen 

còn trẻ, còn khoẻ mạnh so với người tuổi đã 

ngoài 80 là do có nhiều bạn hữu, và được gặp 

nhau thường xuyên !  

 Còn nhớ cách đây hai năm, vào ngày 

06/8/2009 nhân ngày sinh thứ 79 của anh (80 

tuổi ta), một số AHCC Sài Gòn cũng có tổ 

chức mừng và chúc thọ anh, có tặng quà và 

Kỷ Niệm Chương AHCC kính mừng Thượng 

Thọ, nhưng không được long trọng như đã tổ 

chức mừng và chúc thọ AH Quình. 

     Không biết các AHCC Sài Gòn khác nghĩ 

thế nào, chứ riêng tôi, sau thời gian không dài 

tiếp xúc và hiểu biết anh, tôi rất mến phục 

anh, mong rằng AH Lê Chí Thăng đừng xin 

… “từ chức” nữa, nói như các AHCC Sài Gòn 

thì “thương hiệu Lê Chí Thăng” hiện nay 

không thể nào thay thế được! Có lẽ các 

AHCC ở ngoại quốc đã quen “ thương hiệu “ 

này rồi, không nên thay đổi AH Lê Chí Thăng 

ơi ! 

     Thưa quí AH, TH đến đây xin cho phép 

người viết bài này được “dài dòng “ thêm ít 

hàng nữa ! Vì trong số các TH, có một đàn 

anh mà tôi rất quí mến, đó là TH Nguyễn Văn 

Truyền, một người cũng xem tình bằng hữu 

rất lớn. Như đã có nói ở trên, TH Truyền là 

bác sĩ, bạn học cũ của một số AHCC Sài Gòn, 

cùng học chung lớp thời trung học tại trường 

Pétrus Ký, cũng thường tham gia sinh hoạt 

với nhóm AHCC Sài Gòn. Trong thời gian 

đau buồn của AH Thăng sau khi người bạn 

đời thân yêu ra đi về cõi vĩnh hằng, các 

AHCC Sài Gòn phải tìm nơi khác để họp mặt 

hàng tháng. Biết được việc này TH Truyền đã 

bàn với bà xã và mời các AHCC Sài Gòn đến 

nhà mình, trong khi chưa tìm được nơi gặp 

nhau hàng tháng! (Lần họp mặt ngày 

07/05/2011, AH Ái Văn từ Mỹ về, đã đến gặp 

AHCC Sài Gòn tại nhà TH Truyền). Xin hết 

lòng cám ơn anh chị TH Nguyễn Văn Truyền. 

      Hiện nay thì sinh hoạt của AHCC Sài Gòn 

đã trở lại như xưa, AH Lê Chí Thăng đòi “từ 

chức” không được, đành phải … mời bạn hữu 

gặp nhau hằng tháng tại nhà mình để có dịp 

thăm hỏi nhau, nói cười thoải mái, vui sống 

trong tuổi già. Đừng xin “từ chức” nữa ! AH 

Thăng ơi !!! 
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