
 Thơ Kêu Gọi Ủng Hộ Tài Chánh   10 tháng 2, 2015 

 Đại Hội “Lưu Đày” 2015 

 Ngày Đại Hội:  31 Tháng 11, 2015      

 

Thân gởi các bạn “Lưu Đày” và Thân Hữu: 

Tôi tin rằng trong bọn mình, ít nhất là 90 % có rồi, hay sẽ có Medicare trong năm nay.  Chúng ta ở cái 

tuổi mà hàng tuần, nếu không nói là hàng ngày, vui đùa bên con, bên cháu.   Còn cuối tuần thì lân la nơi 

chùa chiền,  nhà thờ làm công quả hay việc thiện.   Ngoài việc góp sức, chúng ta nhiều khi còn góp công, 

giúp đỡ tài chánh,  cho những nơi đó nữa. 

 

Chúng ta không ngần ngại giúp người, giúp chùa chiền,  giúp nhà thờ, hoặc xả thân vào những sinh hoạt 

cộng đồng và xã hội.  Tôi tự hỏi: Tại sao mình không  góp sức, hay là tài chánh, cho hội “Lưu Đày” - cái 

hội thật hi hữu, có một không hai của mình nhỉ !?   

 

Ngày hôm qua, một anh trong ban tổ chức ở Houston  thông báo cho tôi một tin mà tôi rất lấy làm bùi 

ngùi và ngưỡng mộ:  Một vài anh bạn ở Houston, ngoài số tiền đóng góp mà họ qui đinh,  đã âm thầm 

giúp đỡ tài chánh cho lần họp mặt nầy.  Tôi xin được hân hạnh báo cáo sau đây: 

Anh Lê Duy Hà    $2,000 

Anh Hồ Sĩ Thư Binh (Thân Hữu)  $1,000 

Anh Hồ Đắc Thắng   $1,000 

 

Tôi cũng được biết thêm là có nhiều bạn nữa đã ủng hộ,  nhưng Houston chưa kịp  thời cập nhật. 

  

Tôi, với tư cách Hội Trưởng của hội “Lưu Đày”,  không thể lặng thinh được.  Tôi tha thiết kêu gọi các bạn, 

ngoài việc đóng tiền tham dự, hưởng ứng giúp đỡ tài chánh -  tùy khả năng  - để bọn mình có một cuộc 

họp mặt để đời!    

Chi phiếu xin gởi về  
Mr. Don Doan - Hai Quan LD  
PO Box 2648 
Angleton, TX 77516-2648.   
Email: xinhdoan@hotmail.com.   Đ/T (cell): 979-417-6553 
 
Chúng ta, không giống như những khóa HQ khác, đã vất vả đi qua Đoạn Đường “Chiến Binh”, đã lăn xả 

vào hiểm nguy, đã phục vụ hầu hết những đơn vị tác chiến trên bốn vùng sông ngòi miền nam.  Rồi 

chúng ta may mắn sống sót trở về quân trường Nha Trang để “phục hồi” lại mộng hải hồ,  trở thành một 

“Hải Quân…”,  đồng thời  “cắt đi” danh từ “Chiến Binh” mà chúng ta đã buồn tủi cưu mang!   

Cũng như các bạn, tôi mong chờ đến ngày họp mặt để “tao, mầy, vui buồn có nhau”.  Hy vọng các bạn 

thành tâm ủng hộ, trong khả năng của mình,  để BTM Houston không “phập phồng” lo sợ thiếu hụt.  Để 

họ rảnh tay thực hiện  một chương trình hấp dẫn vui nhộn.  “Dăm ba chục đô có xá chi” hỡi  bạn!  

 

Tôi xin thành thật cám ơn các bạn ở Houston, cùng  những mạnh thường quân,  đã cố gắng không ngừng 

để chu toàn cuộc họp mặt vào tháng Mười sắp tới - trong lúc mình còn thăm viếng được nhau. 

 

Nguyễn Duy Thành  
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