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ðại Hội Ái Hữu Công Chánh Kỳ 3 ñược tổ 
chức tại Nam California cách ñây 15 năm 
(ngày 04 tháng 7, 1998), quy tụ khoảng 400 gia 
ñình ái hữu khắp nơi về tham dự trong 2 ngày, 
tại Hayatt Hotel và nhà hàng Seafood Paracel. 
ðại Hội lần thứ nhất, năm 1978 ñược tổ chức 
tại Maryland, tại tư gia Ái Hữu ðoàn Trịnh 
Giác, gần 100 ái hữu và gia ñình tham dự. 

 
Trong buổi họp Tất Niên ngày 20 tháng 01 

năm 2013 tại Little Sài Gòn vừa qua, anh chị 
em ñề nghị tổ chức một ðẠI HỘI ÁI HỮU 

CÔNG CHÁNH năm 2013 và yêu cầu tôi phổ 
biến dự ñịnh này trên LÁ THƯ ñể quý ái hữu 
và thân hữu cho biết ý kiến. 
 

Nhìn lại một số hình ảnh năm 1998 sau 
ñây, tôi có cảm tưởng vui buồn lẫn lộn. 

 
• Vui là thấy ñông ñủ gia ñình Công Chánh 

gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng sau nhiều 
năm xa cách, những màn giúp vui của AH 
Tiến Sĩ Nguyễn Thành Thiệt (nay là tu sĩ 
Tánh Như) biểu diễn màn 9 con bồ câu 
(màn biểu diễn này AH ñược giải ảo thuật 
quốc tế ở Tokyo); vui là ñược nghe câu 
chuyện phi hành gia Eugene Trịnh (trong 
gia ñình AH Trịnh Ngọc Sanh) kể lại 
chuyến bay Colombia lên không gian mà 
anh ñã tham dự. 
 

• Buồn là nhận thấy một số AH ñàn anh nay 
ñã quy tiên, trên một tấm hình gồm bốn cụ 
ðinh Gia Bái, Nguyễn Tư Tùng, Nguyễn 
Mạnh Hoàn, Nguyễn Văn Minh ñứng bên 

tấm bảng mừng thượng thọ của quý cụ, nay 
bốn quý cụ ñã không còn với chúng ta nữa. 
 
Thời gian không ñợi ta, ta phải tranh thủ 

với thời gian ñể vui sống, nên việc tổ chức một 
ðẠI HỘI năm nay ñể ñáp ứng mong mỏi của 
các AH, mong mỏi gặp lại nhau, thăm nhau sau 
nhiều năm xa cách, và có thể không có cơ hội 
gặp lại nhau vì tuổi già, thời gian và không 
gian không còn cho phép. 

 
Trong một dịp gặp mặt gần ñây có các bạn 

ðồng Sỹ Tụng, Nguyễn ñình Duật, Nguyễn 
Minh Trì và chúng tôi, có bàn qua việc tổ chức 
ðẠI HỘI và anh em có bàn ñến việc thành lập 
một BAN TỔ CHỨC gồm các AH ở Nam 
California ñể bắt tay vào việc khi có sự hưởng 
ứng của qúy AH các ñịa phương xa về một 
ðẠI HỘI ÁI HỮU CÔNG CHÁNH năm 2013. 

 
Vậy xin quý AH cho biết ý kiến càng 

sớm càng tốt. 
 

Xin cám ơn các bạn. 
 

Costa Mesa, ngày 25  tháng 01 năm 2013 
Lê Khắc Thí 
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