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Ái Hữu Thân Hữu Công Chánh Nam California Họp Mặt
Tân Niên Mậu Tuất 2018
AH Nguyễn văn Thái

Chị Quỳnh Hoa-anh Trì- chị Giác Hoa -chị Quyền-anh Lân hợp ca mừng Xuân họp mặt Tân Niên
Mậu Tuất 2018

V

ào lúc 11 giờ sáng chủ nhật ngày 4
tháng 3 năm 2018, một buổi họp
mặt Tân Niên Mậu Tuất của Ái
Hữu/Thân Hữu Công Chánh được các anh
Trần giác Hoa và Nguyễn minh Trì tổ
chức tại nhà hàng Diamond Seafood
Palace ở thành phố Stanton Nam
California. Buổi tiệc Tân Niên diễn ra
trong không khí thân mật vui tươi và tưng

bừng dù những ngày Tết đầu năm đã đi
qua với gần cả trăm người tham dự. Các
ái hữu tiền bối dù tuổi cao sức yếu nhưng
với xe lăn, xe đẩy vẫn đến với tiệc vui để
gặp các đồng nghiệp khắp nơi, trở về thăm
mái nhà công chánh thân yêu hằng năm,
cùng nhau trao đổi những lời chúc tụng
đầu năm tốt đẹp và tâm tình hỏi han mỗi
độ Xuân về.
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trang làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt
Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm cho
các chiến sĩ quốc gia đã hy sinh vì lý
tưởng tự do.

Chúng tôi đến với tiệc vui ngày
hôm nay với bầu trời nắng đẹp và ấm áp
nên trong lòng cũng hân hoan rộn ràng
không kém vì lát nữa đây được gặp đông
đảo các ái hữu từ khắp nơi đến. Bao nhiêu
lo lắng hai ngày thứ sáu, thứ bảy vừa qua
vì những cơn mưa ướt át và mây trời ảm
đạm đã tan biến với một sáng chủ nhật thật
đẹp trời ở Nam Cali. Nhà hàng càng lúc
càng đầy ắp người đến dự. Đến gần 12

giờ anh Nguyễn minh Trì khai mạc buổi
tiệc họp mặt và chào mừng toàn thể mọi
người hiện diện trong nhà hàng. Và tiếp
theo ái hữu Trần giác Hoa gởi lời chào
mừng mọi người và xin phép mọi người
cho anh được rút lui khỏi Ban Tổ Chức
họp mặt hằng năm của Ái Hữu Công
Chánh vì sức khỏe yếu kém. Anh Trì sẽ là
trưởng ban phụ trách và anh Nguyễn
quang Cách là người phụ tá. Sau đó toàn
thể mọi người cùng nhau đứng lên nghiêm

Buổi họp mặt được anh Trì thông
báo về chi tiết Đại Hội Ái Hữu Công
Chánh Toàn Cầu vào tháng 9 năm 2018
với các chương trình tiền Đại Hội, chính
thức và du ngoạn cùng những địa điểm
họp mặt ở các nhà hàng v..v…. Các mẫu
giấy với chi tiết của Đại Hội được in ra và
phân phát cho mọi người xem.

Chương trình văn nghệ giúp vui
suốt 3 tiếng đồng hồ cho tiệc họp mặt Tân
Niên được chị Quỳnh Hoa cùng ca sĩ
Ngọc Diệp và các nam ca sĩ hát những bản
tình ca về Xuân vui tươi rộn rã, đem lại
nhiều thích thú cho mọi người đến dự.
Ban nhạc The One Man Band của một
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nhạc sĩ đã hòa nhạc thật hay và điệu nghệ
cho các ca sĩ đã làm cho lòng người
thưởng ngoạn cảm thấy vui và đôi lúc mơ
mộng. Mặc cho không khí ồn ào rộn ràng
của buổi tiệc, gia đình ái hữu Lý Đãi gồm
ái hữu, vợ và con gái say mê quay phim và
chụp hình sự sinh hoạt của mọi nguời ở
các góc nhìn trong nhà hàng suốt 3 tiếng
đồng hồ. Bản thân tôi cũng chụp hình liên
tục hầu hết các bàn ngồi của các ái hữu
đến dự tiệc không sót bàn nào. Hy vọng
với các phó nhòm và người quay phim sẽ
làm mọi người thấy được những hình ảnh
vui tươi của buổi tiệc họp mặt hôm đó.

ái hữu Hoàng Đống. Cả hai ái hữu có
những lời phát biểu cảm tưởng khi nhận
bản thượng thọ 85 tuổi được trao tặng. Ái
hữu tiền bối Lê Khắc Thí tuổi đã ngoài 90
cũng đến với xe tự đẩy trong tiệc vui và đi
những bước chân thật chậm đến bàn ngồi.
Ái hữu Thí có lời phát biểu cảm tưởng
“Chúng ta cần tiếp tục giữ cho còn có
nhau”. Năm ngoái khác với năm nay ái
hữu Thí không còn đi lại thoải mái như
trước nữa. Có một vài ái hữu tiền bối dù
sức khỏe không đến được với tiệc vui
những vẫn nhớ gửi tiền ủng hộ Lá Thư
AHCC.

Các ái hữu được trao tặng bản
thượng thọ kỷ niệm 85 tuổi là ái hữu
Hoàng Đống và ái hữu Nguyễn Tấn Thọ.
Ái hữu Thọ lúc mới vào nhà hàng, được
một ái hữu trợ giúp đẩy xe lăn vào ngồi
bàn thứ hai từ cửa bước vào, cùng bàn có

Chương trình giúp vui văn nghệ có
lúc thật sôi nổi vui tươi và hào hứng với
dăm ba người cùng hát với ca sĩ và hoa
hồng được trao tặng cho người hát.
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Trong tiệc vui hôm nay, tôi có dịp
được gặp anh Duật từ Bắc Cali đến dự,
được gặp anh Châu hùng Phi lần đầu tiên
ở thành phố Torrance. Được biết anh qua
việc gửi Lá Thư AHCC đến 3 lần mới tới
tay anh vì địa chỉ trong Danh sách AHCC
của Lá Thư chỉ thiếu một chi tiết nhỏ mà
không đến được. Được biết và nói chuyện
điện thoại với anh Vũ thành Nam để cập
nhật tên anh vào Danh sách AHCC vì anh
dọn nhà qua chỗ khác mà không cập nhật
địa chỉ mới nên Lá Thư không tới tay.
Nhờ đến với tiệc vui hôm nay, anh Phi
được gặp một vài người bạn mà từ lâu
năm không gặp, nhất là muốn gặp lại ái
hữu Lưu hữu Duyên đã một thời cùng học
chung với nhau.

Từ trái qua: Các anh Vũ Nam, Lý, Minh, Đào
Nam và Tầm

Tiệc vui Tân Niên Mậu Tuất hôm
nay là ngày vui của toàn thể ái hữu và thân
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hữu công chánh ở Nam Cali, mỗi năm gặp
nhau ít nhất một lần thật là quí hóa để hàn
huyên tâm sự. Có người mong tìm lại bạn
học cùng trường, tìm lại đồng nghiệp ngày
xưa không biết ở phương trời nào. Chúng
ta là tập thể Công Chánh đã từng một thời
làm việc chung với nhau, có chung những
kỷ niệm vui buồn, cùng trường, cùng lớp,
cùng một cơ quan v..v.. “Giữ cho còn có
nhau”, còn tình cảm nào đẹp hơn. Mọi
người chia tay nhau lúc 2 giờ 30 phút và
hẹn gặp lại nhau năm tới.

Từ trái qua: Các anh Vĩnh Phu, Duật, Quốc và
Thuần

Hàng đứng : Các chị Lân, Quỳnh Hoa và chị
Cường Hàng ngồi : chị Giác Hoa và những
người bà con bên anh Trần giác Hoa

AH Nguyễn Văn Thái

