NGHĨA CỬ CAO ĐẸP CỦA CỘNG ĐỒNG CHĂM GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19
Trong những ngày diễn ra đại dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng Chăm
trong nước về chung tay phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Bình thuận
và các vùng Nam bộ có người Chăm sinh sống, đã có nhiều nhóm thiện nguyện, cá nhân là con
em người Chăm trong nước và hải ngoại, chủ động đứng ra vận động quyên góp hoặc tự đóng
góp nguồn lực của mình để dành những phần quà giúp người nghèo, người lao động tự do vượt
qua giai đoạn khó khăn của đại dịch. Đây là những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp rất đáng trân
trọng hướng về cuội nguồi nơi “chôn nhau cắt rốn” trước những khó khăn đại dịch Covid-19.
Kauthara.org đã ghi nhận tổng họp qua các trang mạng xã hội những hình ảnh đẹp của những
tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp giữa mùa đại dịch Covid-19 ở một số làng Chăm.
1. PALEI MUW (LÂM GIANG - BÌNH THUẬN)
Với 369 phần thực phẩm trị giá 25.500.000 đồng do bà con Chăm kiều bên Mỹ hỗ trợ. Hôm
nay 369 hộ gia đình trong khu phong tỏa đã có một bữa ăn đủ chất và dinh dưỡng gồm: hơn 1
kg cá tươi, 3 bó rau cải, 1 bó rau quế và ngò; các hộ gia đình có trẻ nhỏ có thêm quả bí xanh và
rau dền. Ngoài ra, 135 hộ gia đình nghèo, khó khăn có trẻ em dưới 5 tuổi được 1 phần quà gồm
2 lốc sữa susu do anh em Hội đồng hương Chăm đang công tác tại Nhiệt điện Vĩnh Tân trao
tặng với tổng kinh phí 6.100.000 đồng.
Mong bà con san sẽ yêu thương cho nhau để tấm lòng của các vị Mạnh Thường Quân được
đong đầy. Đây là món quà do Lưu Quang Sáng và bà con Chăm kiều, cùng với anh em Chăm
đang công tác tại Nhiệt điện Vĩnh Tân trao tặng

Hình 1. Hình ảnh thôn Lâm giang – Bình thuận
2. PALEI HAMU TARAN (HỮU ĐỨC – NINH THUẬN)
Kauthara.org ghi nhận những hình ảnh đẹp của những đứa con Chăm thành đạt trở về giúp
quê hương cùng chia sẽ khó bà con chống dịch Covid 19 của Mạnh Thường Quân, các bạn
Nguyên BCN CLB Dân Ca ĐH Kinh Tế TP.HCM, Các bạn Lớp kế toán 2 ĐH Kinh Tế
TP.HCM… là đứa con của người Chăm Hữu đức.

Hình 2. Thôn Hữu đức – Phước Hữu – Ninh Phước
3. PALEI HAMU CRAOK (BẦU TRÚC – NINH THUẬN)
Kauthara.org ghi nhận nhóm thiện nguyện hướng về Bầu Trúc do anh Vinh Thanh Porome
là Chăm kiều ở Hoa kỳ phát động chia sẽ lên Facebook với số tiền bà con trong cộng đồng
Chăm Muslim Phan Rang tại Hoa Kỳ hỗ trợ cho bà con làng gốm Bầu Trúc trong thời gian 2
tuần nay. Anh Đàng Reo đã chuyển về 2 đợt để phân phát gạo và các nhu yếu phẩm khác cho
bà con.
Hiện tại số tiền còn lại $2,800 USD sẽ chuyển về cho bà con sau ngày 15 tháng 08/2021 vì
trong lúc này một số khu vực còn bị phong tỏa, nên việc ra vào rất khó khăn cho anh em đi
phân phát thực phẩm.
Khi một số bà con bị đưa đi cách ly trở về với gia đình và lệnh phong tỏa hết hiệu lực, anh
Đàng Reo sẽ chuyển số tiền còn lại. Đợt này sẽ phân phát cho người già neo đơn, gia đình bị
cách ly và các gia đình đang gặp khó khăn.
Danh sách đóng góp cho Bầuau Trúc:
1- Anh Nguyễn Phào $ 500 usd.
2- Vc Đàng Reo/Fatimah Tịnh $ 500 usd.
3- Vc anh Musa Porome/Liên Thanh $ 200 usd.
4- Vc cậu Halim Nguyễn $ 100 usd.
5- Vc A. Rahman $ 200 usd.
6- Nai Jamilah $ 100 usd.
7- Phuong Thy $ 2tr vnd.
8- Phuong Thu $ 1 tr vnd.
9- Vc em Saroh/Mad Châu (Seattle) $ 100.
10- Vc Qasim $ 100 usd.
11- Cei Hussein Kareem $ 100 usd.
12- Vc cei An $ 100 usd.
13- Vc nai Nah $ 100 usd.

14- Vc Aly Mong $ 100 usd.
15- Cháu Salim Đạt $ 50 usd.
16- Vc em Maysum/Thoại $ 100 usd
Với số tiền đóng góp của ACE bên Mỹ, tôi giao cho ông Đàng Reo, người gốc làng gốm Bầu
Trúc để chuyển về cho bà con Bầu Trúc.

Hình 3. Trang cá nhân chia sẻ: Những nghĩa của tập thể trường mẫu giáo Xuân Hải B (Thôn
phước nhơn) đã ủng hộ chia khó khăn làng Chăm Bầu Trúc với số tiền 5 triệu.

Kauthara.org ghi trang Facebook cá nhân anh Đàng Năng Nở chia sẻ: Người Chăm Bầu
Trúc rất xúc động có nhận 50 phần quà ủng hộ từ nhóm phụ nữ Muslim thánh đường 102 Phước
Nhơn trao cho bà con Bàu Trúc, BQL khu phố đã trao cho một số bà con từ khu cách ly về (cầu
nối từ A Nở Bàu Trúc). Nhóm thiện nguyện NTVH xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Nhóm
phụ nữ thánh đường Islam Phước Nhơn đã ủng hộ.

Hình ảnh đẹp của Nhóm Muslim thánh đường 102 Phước Nhơn hướng về ủng hộ mùa Covid19 người Chăm Bầu Trúc.
- Chia sẽ lên Facebook anh Lưu Quang Sáng: Làng Gốm Quê Tôi, Những Tấm Lòng Nhân Ái
Chân Thành.
Làng quê vốn nghèo nay lại hơn 110 ca dương tính Covid-19 thì hỏi sao không chao động lao
đao. Cũng may nhiều nhóm, nhiều tấm lòng cúi xuống đồng hành cùng và giúp dân làng đương
đầu với dịch dã.
Nhân đây xin cảm ơn tất cả những tấm lòng nghĩa tình qua tôi làm nhịp cầu nối kết. Xin mượn
status này để tổng kết những yêu thương đến với làng cổ Bàu Trúc.
Tổng cộng hảo tâm được $2350 USD tương đương với 52,919,600 VND
Đã Giao 2 tấn gạo, 200 chai mắm, 200 chai dầu ăn trị giá: 28,800,000 VND
Tồn: 24,119,600 VN

4. PALEI BHANG ( THÀNH Ý – NINH THUẬN )
Kauthara.org ghi nhận hình ảnh đẹp gia đình anh Lưu Quang Sáng (Chăm Kiều Hoa Kỳ)
chia sẽ 4 tấn gạo giúp bà con Thành ý. Bên cạnh đó, Quỹ " Tabeng - Cùng nhau vượt qua mùa
dịch 2021" Cùng nhận được nhiều đóng góp hiện kim với tổng số quỹ cập nhật hiện tại là
🌻13.473.000 đ 🌻 đến từ nhiều Mạnh Thường Quân.

Hình ảnh Palei Bhang (Thành Ý)
5. PALEI THUEN (HẬU SANH – NINH THUẬN)
Kauthara.org ghi nhận qua Facebook cá nhận anh Văn Quang Vỹ (JaBeng) chia sẻ: Hậu
Sanh là một làng Chăm nghèo dưới chân tháp cổ Po Rome, rất khó khăn trong đời thường cũng
như mùa Covid-19. Làng không có Việt Kiều và cũng không nhận được sự hỗ trợ nào trong
mùa đại dịch. Xin kêu gọi những tấm lòng giúp đỡ những hộ khó khăn trong làng.
Trân Trọng Cảm ơn những tấm lòng Chăm Kiều Hoa Kỳ
1. Chị Kit Duong $100.
2. GĐ Ysa Cosiem $300.
3. GĐ Trúc Lưu $200.
4. GĐ Thích Dương $300.
5. Châu Thị Hòa $100.
6. GĐ Dương Chi Mai $100.
7. Anh Kite V Truong $100.
8. Chị Mychau Phan $200.
9. GĐ Duong Binh $100.
10. GĐ Mai Lưu $100.
11. GĐ Thuy Luu $100.
12. GĐ Kathleen Conners Duong $100.
13. Thế Anh $50.

14. GĐ Jalan Truong $100.
15. GĐ Dương Ngọc Thái $50
16. GĐ Dương Như Ngọc $100.
17. GĐ Bác Sử Thị Hường $100.
18. GĐ Rang Pan Thành $100.
19. Nai Lan (mẹ Tưởng) $100.
20. GĐ Thuyvy Quãng $100.
Tổng Cộng: $2500
6. NGƯỜI RAGLAI (TÀ DƯƠNG – NINH THUẬN)
Hình ảnh đẹp xúc động nhất nhóm thiện nguyện Chăm Kiều ở Hoa Kỳ chia sẽ lên trang cá
nhân anh Thạch Ngọc Xuân: Thương Quá Raglai Ơi!
Có người em gọi xin cứu trợ cho làng Ragai vừa nói vừa khóc như mưa “Họ nghèo quá anh
à, ngày thường thì đã bữa đói bữa no, nay ngăn sông cách chợ, người cách người, làng cách
làng, đói thấy rỏ anh ơi.”
Chăm nghèo, Raglai còn nghèo hơn. Giờ thì cũng đã lập ấp định cư, nhưng ruộng thì ít,
rừng đã cạn, đất rẫy hao gầy nay lại bóng loáng những tấm pin năng lượng ông trời.
Phan Rang gió như phang nắng như rang mà làng Raglai Tà Dương lại nằm ờ vùng đồi trọc
thừa nắng gió thiếu suối sông khuất sau lưng làng Chăm Hoài Trung.
Hình ảnh người bàn địa hao gầy nghèo khó vác bó củi, bó là-a xuống đổi gạo luôn ám ảnh
tuổi thơ tôi và chắc chắn cùng bao thế hệ khác. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi. Xin
chút yêu thương cho làng Raglai Tà Dương mùa bạo dịch.
Ps. Sẽ cố gắng chia sẽ cùng bà con Raglai khu vực Phước Hà. Phước Hà và Tà Dương là hai
cộng đồng Raglai cộng cư với Chăm, và phụng sự Tháp Po Klaong Giray và Po Ina Nagar.
Trân trọng.
Những Tấm Lòng Yêu Thương
1. Đàng Quốc Huy $100
2. Thạch Ngọc Xuân $100.
3. Henry Dang $300.
4. Hạnh Kiều $100.
5. VC Tuấn Thủy $100.
6. GD Dương Như Bình $100.
7. Chị Phan Mỹ Châu $200.
8. Huy Đặng $100.
9. Trương Văn Khai $100.
10. VC Tiên Thắng 4 Triệu VN
11. AC Nam Ngọc $100.
12. Chị Gái Champa $100.
13. GĐ Anthony Conley (Phương) $100.

14. GD Lanh Thành $100.
15. Min Cham P $100.
16. Em Trai $50.
17. GĐ Linh Quãng $100.
18. Chị Kít Dương $100.
19. GĐ Loan Luu $100.
20. GĐ Mai Luu $100.
21. GĐ Phú Thụy Khanh $100.
22. VC Rang Pan Thanh $100.
23. GĐ Thúy Luu $100.
24. Trúc Luu $200.
25. Tram Luu $200.
26. VC Cei Ngụy Văn Cứng $100.
27. GĐ My Tráng (Seattle) $100.
28. Kiều Giáng Tiên $150.
29. Định Mệnh $100
30. Jalan Trương $100.
31. GD Thao Hua 2 Triệu VN
32. VC Halan Lâm $100.
33. GĐ Chăm Hải $100.
34. GĐ Lynn Châu $100.
35. Tiffany Truong $100.
36. Anh Thư Đàng $50.
37. GĐ Diễm Thái $100.
38. Luan & Ly Dang $100.
39. Rai Thành $100.
40. Muk Mãi $100.
41. Bác Sử Thị Hường $100.
42. Muk Bánh $100.
43. VC Xuân Hương & Kha $100.
44. VC Tuấn Phương $100.
45. GĐ Thái & Tuấn $100.
46. GĐ Út & Hòa $100
47. Lâm Nữ Halim $100.
48. Nick Son $100.
49. GĐ Lâm Nữ Haly $100.
50. GĐ Dương Như Bình $100.

51. GĐ Song Minh Thach $50.
52. Bà Thị Lan (Mẹ Tưởng Ngạn) 100.
Tổng Cộng: $5300 + 8 Triệu VN

Hình ảnh gười con Raglai rất cảm động nhận món quà quà Chăm kiều tại Hoa Kỳ
7. PALEI BALRYYA (BÍNH NGHĨA – NINH THUẬN)
Kauthara.org ghi nhận qua trang facebook Mã Thanh Hùng: Hội Al Insan & hội Moonlight
Humanity tài trợ 400 phần quà cho 2 làng người Chăm và Raglai, 4 tấn gạo và 400 phần quà
cho 2 làng Bỉnh Nghĩa và làng Cát Gia, xã Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận. Tổng trị giá quà
là 60 triệu đồng.
Thay mặt cho 2 hội từ thiện và bà con nghèo ở 2 làng nêu trên, chúng tôi xin chân thành
cảm ơn tất cả quý vị đã đóng góp giúp đỡ vì người nghèo ảnh hưởng covid-19 khắp nơi ở Viẹt
Nam.
Cầu chúc sức khỏe tất cả quý vị và mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể quý
cộng đồng mạng! Thành thật cảm ơn.
Salam All!
8. PALEI CANG (LƯƠNG TRI – NINH THUẬN)
Kauthara.org ghi nhận một hình ảnh đẹp đầy xúc động vùng Chăm duy nhất ở huyện miền núi
Ninh Sơn chia sẽ trang facebook anh Đạo Thanh Truyền: “anh Đạo Văn Hồng là một người
con Palei Cang ở Đồng Nai đã chia sẽ cùng bà con Palei Cang 70 xuất quà trong mùa Covid
đầy nghĩa tình quê hương “Trên trang facebook chị Thành Xẵm chia sẻ” bà con nghèo Palei
Cang nhận thêm 2 tấn gạo đầy tình thương của ông (bà) Đổng Quảng Trường là Chăm kiều ở
Hoa kỳ, là người con của quê hương hướng về cuội nguồn “Nơi chôn nhau cắt rốn” của mình
trong đại dịch Covid-19. Chính lòng nhân ái ấy đã lan tỏa thêm niềm vui và hạnh phúc cho bà
con thôn Lương Tri nói riêng. Một hành động thật đẹp và ấm lòng dân.”

Hình ảnh Palei Cang (Lương tri)

9. PALEI MBLANG KACAK (PHƯỚC ĐỒNG – NINH THUẬN)
Kauthara.org ghi nhận cảm xúc rất ấn tượng nghĩa cử cao đẹp các Mạnh Thường Quân nhóm
thiện nguyện của con em người Chăm Phước Đồng hướng về cuội nguồn đã chia sẻ khó khăn
trong thôn trước đại dịch Covid-19. Chia sẻ trên trang cá nhân Trương Thịnh: 200 hộ gia đình
đã nhận được tấm lòng vàng của mạnh thường quân của người con Phước Đồng trong và ngoài
nước trong mùa dịch khó khăn này. Thay mặt thôn Phước Đồng xin cảm ơn tấm lòng nhân hậu
và chúc vợ chồng cậu luôn bình an và hạnh phúc.

Hình ảnh Mblang Kacak (Phước Đồng)

9. PALEI PABLAP BIRUW (PHƯỚC NHƠN – NINH THUẬN)
Kauthara ghi thêm một nghĩa cử đầy xúc động của nhóm thiện nguyện chia sẽ trang cá nhân
Đạo Thị Thanh: Hội phụ nữ Muslim Thánh đường 102 Phước Nhơn đã trao tặng 30 phần quà
cho người già neo đơn, bệnh tật tại thôn Phước Nhơn và khu vực cách ly Covid-19 trường THTHCS Mai Thúc Loan và Chốt kiểm dịch Phước Nhơn.
Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp bà con khó khăn trong mùa dịch.
Chúc mọi người luôn bình an.
Alhamdulillah.
Những hình ảnh đẹp mà Kauthara ghi thêm trên trang cá nhân Đạo Kami: Sáng ngày
05/08/2021, mình được nhờ phát hộ gạo cho gần 100 hộ bà con, người già và người có hoàn
cảnh khó khăn khu vực thôn Phước Nhơn. Bà con rất vui mừng trước tình hình Covid-19 mà
được hỗ trợ gạo. Xin cảm ơn gia đình chị Đào Thị Thanh Hương (Roza Dao). Bà con mình xin
chúc gia đình chị bên Thụy Điển nhiều sức khỏe, may mắn, an lành!

10. PALEI BAOH DANA (CHẤT THƯỜNG – NINH THUẬN)
Thôn Chất Thường, tiếng Chăm gọi là Palei Baoh Dana, đây là một làng Chăm có từ lâu
đời, làng được đặt tên theo một loại cây đặc trưng của vùng "Phun Dana". Nhiều trí thức Chăm

từng sống tại Palei Baoh Dana đã cống hiến cho cộng đồng Chăm. Chia sẽ trên trang cá nhân
Wa Praong có đoạn viết đầy cảm động Chúng ta vẫn đang hướng về quê hương “Có một nơi
được gọi là quê hương, nơi chúng ta lớn lên bên những cánh đồng, dòng sông, mái nhà đơn sơ,..
Nơi đó giống như cái hộp không gian lưu giữ ký ức tuổi thơ, tình nghĩa cộng đồng, bà con hàng
xóm, ...
Tất cả chúng ta ai cũng muốn làm cái gì đó tốt đẹp cho quê hương. Qua việc kêu gọi xây
cổng làng có tên tiếng Chăm lần này mình thật sự xúc động, mọi người bày tỏ tâm tư, nguyện
vọng, ý kiến của mình để góp phần làm giàu đẹp cho quê hương. Nhưng tiếc rằng, từ trước đến
giờ chúng ta đang thiếu không gian trao đổi và kênh bày tỏ. Kau thara.org ghi nhận nhóm thiện
nguyện từ Chăm kiều ở Pháp và Hoa Kỳ chia sẽ khó khăm hơn 700 phần qua cho bà con Chăm
Palei Baoh Dana trược đại dịch Covid-19. Đây là một tấm lòng nghĩa tình của các vị mạnh
thường quân Chăm hướng về cuội nguồn. Chia sẽ trên trang cá nhân Thanh Champa: Thay mặt
Chi bộ, BQL thôn, Ban công tác Mặt trận thôn và 350 hộ dân là những người già bệnh tật, một
số hộ nghèo hộ cận nghèo và những hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 trong thôn Chất Thường, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý bà con là người
địa phương đang định cư ở Hải ngoại đã gửi 350 suất quà (gồm 350 bao gạo, mỗi bao 10 kg +
200.000 vnđ/01 hộ ) cho bà con đang gặp khó khăn nơi quê nhà, với tổng số tiền:
- 350 bao gạo: trị giá 42.000.000 vnđ (bốn mươi hai triệu đồng)
- 70.000.000 vnđ cho 350 suất, mỗi suất 200.000 vnđ.
Tổng cộng: 112.000.000 vnđ (một trăm mười hai triệu)
Vì số lượng quà có hạn, nên không tránh xảy ra thiếu sót...rất mong được sự cảm thông của
những hộ chưa nhận được quà hôm nay; sẽ cố gắng huy động bổ sung thêm để dành riêng cho
những hộ nào chưa có... (Trừ những hộ đã có điều kiện kinh tế ổn định).
Dưới đây là một số hình ảnh và danh sách ủng hộ từ bà con bên Hải Ngoại đã gửi về đóng góp
ủng hộ:

Hình ảnh Palei Baoh Dana (Chất Thường)
11. PALEI CAOK (HIẾU LỄ - NINH THUẬN)
Kauthara rất cảm kích từ những tấm lòng kiều bào Chăm Kiều Hoa Kì hướng về cuội nguồn
chia sẽ bà con Chăm Palei Caok (Hiếu Lẽ) qua trang cá nhân anh Triệu Ngọc Thạch chia sẻ:
Thật sự mà nói dịch Covid-19 mỗi lúc mỗi diễn biến phức tạp, tình hình mỗi ngày mỗi khó
khăn hơn. Chính quyền trăm bề lo toan đủ thứ việc, trong đó lo từng bửa ăn hàng ngày cho bà
con đang cách ly tại xã nhà.
Trước tình hình khó khăn ấy, để cùng chia sẽ với nhau, MTQ kiều bào sống tại hải ngoại
của làng Hiếu Lễ quê ta đã sang sẻ chút tình yêu thương gồm: 250 ký gạo cộng với 2 triệu đồng
tiền mặt cho ủy ban xã Phước Hậu, để có những bửa cơm đầy tình yêu thương cho bà con đang
cách ly nơi đây. Trang cá nhân anh Triệu Ngọc Thạch chia sẻ thêm: Tiếp tục quà cứu trợ đợt 2,
với 230 phần của kiều bào làng Hiếu Lễ sống tại hải ngoại hướng về làng quê.
Vô cùng cảm ơn tấm lòng vàng của kiều bào làng ta!
Cầu chúc muôn điều bình an đến với mọi người trong đại dịch Covid-19 này!

Hình ảnh Palei Caok (Hiếu lễ)
12. CHĂM BAI GAOR (Chăm Sài Gòn )
Kauthara.org ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Hội Al Insan và hội Moonlight Humanity đã phân
phát 150 phần quà cho bà con ở Củ Chi Tp.HCM, trong đó có 140 gia đình Chăm và 10 gia
đình Việt vì bị ảnh hưởng Covid-19. Hội Al Insan xin gởi lời cám ơn chính quyền địa phương
đã giúp hội phân phát 150 phần quà, mỗi phần gồm có: gạo, trứng gà, dầu ăn, đường, nước
tương, nước mắm, … Chia sẽ trang cá nhân chị Mani của Hội Hội Al Insan: Alhamdulilah, hội
Al Insan có tài trợ 1 tấn rưỡi gạo 1500kg cho 3 làng ở Tây Ninh vì bị phong tỏa COVID-19
1 Bàu Bắc 500 kg gạo
2 Bàu Sân máu 500kg gao
3 Thi xã Tay Ninh 500kg gao
Thay mặt cho hội Al Insan chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã tài trợ phát gạo cho
Tây Ninh đặc biệt cô Tinh Thành (Dr. Basiron’s aunty), Hamba Allah Tây Ninh, Mina Rm và
1 số Mạnh Thường Quân khác

Hình ảnh người Chăm Củ Chi, Tp.HCM

13. URANG CHĂM ISLAM ZALY HU NGAK BRUK SIAM KACHĂM (NGƯỜI
CHĂM ISLAM ZALY CHẠY XE TỪ THIỆN CHO NGƯỜI CHĂM)
Kathara.org ghi nhận một nghĩa cử rất xúc động của một bạn trả Chăm tên Zaly chạy xe cấp
cứu miễn phí cho người Chăm. Chia sẽ trên trang cộng động Chăm: Xe cấp cứu từ thiện miễn
phí chở người Chăm ở Sài Gòn về các tỉnh.
Mình ở Sài Gòn 7 năm cũng làm bên mảng y tế và chứng kiến rất nhiều trường hợp khi người
nhà cần vận chuyển thân nhân về quê nhưng không đủ tiền, gọi xe dịch vụ cứu thương ở bên
ngoài thì mắc, xe của bệnh viện thì giá càng trên trời nữa.
Nay có bạn trẻ Zaly (Chăm Islam) chạy xe cấp cứu từ thiện, bất kể bạn là Chăm gì, khi có việc
cần xe cấp cứu ở Sài Gòn về các tỉnh, chỉ cần nhắc máy alo, Zaly sẽ đến chở bạn và gia đình
ngay (trường hợp không bận chở ai khác).
Bạn Zaly có nhắn mình một câu là: "anh cứ xem xe cấp cứu này là xe nhà của cộng đồng Chăm
mình".
Cảm ơn tinh thần Chăm của bạn rất nhiều. Thay mặt Cộng Đồng Chăm Việt Nam xin chúc Zaly
và A Mách cùng gia đình thật nhiều sức khoẻ, bình an.
Mọi chi tiết liên hệ:
Zaly: 0797 575 704
A.Mách (anh trai của Zaly): 0902 519 526

Hình ảnh xe cấp cứu miễn phí cho người Chăm
14. HỘI CHAMPA BANI QUỐC TẾ
Hội Champa Bani Quốc Tế tại Hoa Kỳ do bà Thị Từ lãnh đạo đã đóng góp cho bà con Chăm
trong nước khó khăn trong Đại dịch Covid-19, như gọi điện chia sẽ gia đình khó khăn, gia đình
gặp nạn, gia đình mai táng và gửi gạo hỗ trợ cho một số gia đình khó khăn tại thôn Bình Minh.
Cụ thể:
Gửi 400 kg gạo, nước mắm, dầu ăn cho một số hộ gia đình.
Gửi 1000 US giúp đỡ gia đình gia đình khó khăn, tang chay và tai nạn.

Ban biên tập Kauthara.org đã ghi nhận những hình ảnh cử chỉ đẹp của các mạnh thường quân,
nhóm thiện nguyện của con em người Chăm khắp mọi miền trong nước cũng như hải ngoại tiêu
nhất như: Gia đình cựu dân biểu Lưu Quang Sang và nhóm thiện nguyện Chăm kiều Hoa Kỳ
đã chia sẽ nỗi khó khăn đồng bào Chăm trong nước đang chống chọi trướt đại dịch Covid-19
có nguy cơ lay lan khắp các làng Chăm. Còn rất nhiều các mạnh thường quân Chăm khác đang
ẩn mình chia sẽ cùng bà con Chăm, chúng tôi chưa ghi nhận hết những tấm lòng ẩn danh quí
bấu ấy. Nhân dịp này Ban biên tập Kautharaorg kính tặng những đóa hoa Champa tỏ lòng thành
kính tri ân đến với quí vị. Qua đây chúng tôi muốn gởi đến Ban lãnh đạo dự án quĩ POROME
nên học hỏi mô hình làm công tác từ thiện từ các mạnh thường quân Chăm để giúp cho cộng
đồng Chăm hơn bao bao giờ hết trong lúc này, vì họ đang rất cần Ban lãnh đạo dự án quĩ
POROME chia sẽ khó khăn cùng với người Chăm thay vì đấu tranh hòa bình công lý cho tôn
giáo Chăm.

