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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tang Lễ
cố AH BÙI HỮU TUẤN
Đỗ Hữu Hứa
nhiệm vụ do quý Anh Chị Em CC giao phó
trong việc phúng điếu một vị Kỹ sư lỗi lạc,
Giáo sư đáng kính, đã từng giữ chức vụ Bộ
Trưởng Công Chánh và đã từng đem hết khả
năng phục vụ đất nước.
AH Tuấn tạ thế ngày 2-11-2011, tang lễ cử
hành ngày 9-11. Có hai lễ rất trọng thể do một
vị Linh mục chủ trì: Lễ Đưa Tiễn vào lúc 9giờ
30 và Lễ Hỏa Táng lúc 11giờ 30 cùng ngày tại
Crématorium de Valenton.
Ngày 3-11-2011, lúc 4giờ chiều, tôi được
điện thoại của anh Đồng sĩ Tụng báo tin AH
Bùi Hữu Tuấn vừa mất và ngỏ ý yêu cầu ban
Đại Diện AHCC Pháp thay mặt AHCC 5 châu
lo việc phúng điếu. Tôi bàng hoàng xúc động,
liền điện thoại cho các AH Trương Như Bích,
Hoa Trường Xuân và Lê ngọc Thạch để báo tin
và hoạch định công tác khẩn thiết …
Chúng tôi mất liên lạc với AH Tuấn từ lâu
vì thay đổi địa chỉ mà chúng tôi không được
biết. May nhờ có qúy AH Bửu Đôn, Nguyễn
văn Bảnh, Ái Văn, Bửu Hiệp cho chúng tôi biết
số điện thoại của chị Tuấn, chúng tôi mới có
thể liên lạc và xúc tiến kịp thời việc phúng
điếu.
Kết quả khả quan: Chỉ trong vòng mấy
ngày mà đã có 50 vị (Hoa Kỳ 33 vị, Úc 2 vị,
Canada 2 vị, Norway 1 vị, Pháp 12 vị) tham dự
phúng điếu. Điều này nói lên lòng ngưỡng mộ
và kính yêu sâu đậm AH Bùi hữu Tuấn. Chúng
tôi cũng rất vui mừng đã làm xong bổn phận và

Đúng 9 giờ, phái đoàn đại diện CC, đã có
mặt đầy đủ tại nhà Vĩnh Biệt của bệnh viện để
dự lễ Đưa Tiễn, gồm có 7 vị: Anh Bích (trưởng
phái đoàn), anh chị Thạch; các anh Thu, Xuân,
Hứa và Tuyên. Anh Nguyễn cửu Tuyên từ
miền Nam nước Pháp đáp máy bay lên Paris tối
hôm trước và được anh Xuân đến khách sạn
rước tới địa điểm hành lễ. Trước giờ hành lễ
Anh Xuân đã mang một vòng hoa rất trang
trọng có ghi mấy chữ: “MẾN TIẾC, AHCC 5
CHÂU” vào nhà Vĩnh Biệt.
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Anh Bích đã có mấy lời chia buồn với chị
Bùi hữu Tuấn và trao tận tay một phong bì
đựng:
- Bản Phân ưu của AHCC thế giới
- Danh sách 50 vị phúng điếu AH Bùi
Hữu Tuấn
- Một số hiện ngân
Chị Tuấn rất cảm động và ngỏ lời xin cám
ơn toàn thể AHCC 5 châu.

Trong buổi lễ, anh Tuyên đã chụp nhiều
hình rất mỹ thuật và đã chuyển gởi cho anh Bùi
hữu Tài, em ruột AH Tuấn, để phổ biến.

Hai người con trai của AH Tuấn, có với bà vợ trước
(người Pháp ); chị Tuấn

Thể theo lời yêu cầu của anh Tài, tôi có gởi
riêng một bản danh sách có tên 50 vị phúng
điếu với địa chỉ email để anh tiện dụng trong
việc cảm tạ. Bản danh sách phúng điếu (tên 50
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vị) đã được gởi đến quý vị đã có tên trong danh
sách bằng điện thư.
Hôm tang lễ, tôi có thăm hỏi và chia buồn
với chị Tuấn thì Chị có cho biết đại để như sau:
Anh Tuấn bị tê liệt từ năm 2006, nhà đơn
chiếc, môt mình Chị phải lo cho anh Tuấn mọi
việc …từng ly từng tí.
Tôi không khỏi bùi ngùi và thầm cảm phục
chị Tuấn, một người đàn bà phúc hậu, đã từng
tận tụy săn sóc chồng suốt mấy chục năm trời
nhất là 5 năm sau cùng đầy gian nan và nhọc
nhằn.

Các anh Đỗ Hữu Hứa, Bùi Hữu Tài; anh chị Lê Ngọc
Thạch; Hoa Trường Xuân; Nguyễn Cửu Tuyên; Trần văn
Thu (Anh Trương như Bích, trưởng phái đoàn, đang ở
trong nhà Vĩnh Biệt)

Anh Hứa thân,
Đọc bài tường thuật và xem hình tang lễ anh
Bùi Hữu Tuấn, tôi không khỏi bùi ngùi cảm
động, nhớ đến một người xếp và bạn thân
trong bao nhiêu năm. Chưa đầy một tuần
mà quý anh đã chu đáo thay mặt AHCC 5
châu để lo liệu việc phúng điếu anh Tuấn.
Tôi cảm kích vô cùng và một lần nửa xin
cảm tạ anh Bích, anh chị Thạch, quý anh
Thu, Xuân, Hứa và Tuyên.
Thân mến,
Bửu Đôn

