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Đại Hội Ái Hữu Công Chánh Toàn Cầu  
Lần Thứ Hai Năm 2018 

 
Ái hữu khắp Năm Châu dự tiệc ngày 9 tháng 9 năm 2018 tại nhà hàng Golden Sea 

Các ái hữu Công Chánh, thân hữu và 
quan khách hân hoan từ khắp nơi đến dự thật 
đông đảo và tưng bừng vui tươi trong hai 
ngày Đại Hội được tổ chức tại quận Cam, 
Little Sài Gòn, Nam California.  Hai ngày 8 và 
9 tháng 9 năm 2018 với Tiền Đại Hội bắt đầu 
lúc 10 giờ sáng thứ bẩy đến 2 giờ chiều tại 
nhà hàng Paracel Seafood thành phố 
Westminster và ngày Đại Hội chính thức bắt 
đầu lúc 5 giờ chiều chủ nhật đến 10 giờ 30 
phút đêm ở nhà hàng Golden Sea thành phố 
Anaheim.  Với số người đến tham dự ngày 
đầu là 200 và tăng lên gần 300 trong ngày 
thứ hai làm nên sự đông đảo và tươi vui rực 
rỡ hơn cho ngày Đại Hội của toàn thể gia 
đình Công Chánh.  Sự hiện diện đông đủ các 
ái hữu đến từ Úc, Pháp, Canada, Phần Lan 
và Việt Nam cùng 8 tiểu bang trên nước Mỹ 
trong đó có California là niềm vui mừng và 

hãnh diện cho Ban Tổ Chức Đại Hội.  Anh chị 
Nguyễn Minh Trì – Quỳnh Hoa mở rộng vòng 
tay thân tình chào đón và mong ước đem lại 
những niềm vui đến các quý ái hữu và thân 
hữu bạn bè từ phương xa.   

 
Anh chị Lê Nguyên Thông đến từ Úc 

Đại hội thành công và lưu lại nhiều kỷ 
niệm không quên trong lòng các ái hữu khi ra 
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về mà con tim dường như còn vương vấn 
khu Little Sài Gòn. Đại Hội được mong chờ 
tha thiết của nhiều người sau những đề nghị 
kêu gọi của ái hữu Lê Nguyên Thông ở bên 
Úc trong lúc phụ trách Lá Thư Ái Hữu Công 
Chánh từ số 105 đến số 108 và được sự 
đồng tình hưởng ứng của các ái hữu khắp 
nơi.  Sau cùng cuộc hội ngộ đã thành hình khi 
ái hữu Nguyễn Minh Trì đứng ra lãnh trách 
nhiệm tổ chức với sự trợ giúp của nhiều anh 
chị ái hữu và thân hữu trong gia đình Công 
Chánh.   

 
Từ trái qua: Anh chị Trực và anh Duật 

Ngày Tiền Đại Hội là nhằm mục đích 
hâm nóng để các ái hữu thân hữu có dịp gặp 
gỡ nhau hàn huyên tâm sự và thưởng thức 
chương trình văn nghệ của chị Quỳnh Hoa và 
các nghệ sĩ thân hữu giúp vui từ 10 giờ sáng 
đến 2 giờ chiều. Người khai mạc Tiền Đại Hội 
và dẫn dắt chương trình là MC ái hữu 
Nguyễn Minh Trì.   

Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam, 
Hoa Kỳ và một phút mặc niệm, một số ái hữu 
Công Chánh được mời lên phát biểu ý kiến 
và nói cảm tưởng của mình.  Ái hữu Nguyễn 
Đình Duật, Khóa 2 Công Chánh, nói lên lời 
“Cám ơn anh Nguyễn Minh Trì đã bỏ công 
sức để tổ chức Đại Hội Công Chánh Toàn 
Cầu lần thứ hai lần này và nhiệt liệt chào 
mừng tất cả các khóa Công Chánh, thân hữu 
và quan khách đã bỏ thì giờ, không ngại 
đường sá xa xôi để tới tham dự họp mặt trong 
ngày vui này”.  Theo anh Duật cho biết, tới dự 
Đại Hội có tất cả 16 khóa Công Chánh từ 
năm 1963 tới năm 1988 đến từ 5 quốc gia 
như Úc, Canada, Pháp, Phần Lan, Việt Nam  
và 8 tiểu bang trên nước Mỹ như Florida, 
Texas, Louisiana, Pennsylvania, South 

Carolina, Washington, Maryland và California.  
Lời phát biểu cảm động của ái hữu Trần Minh 
Cảnh, Khóa Điền Địa 1965 như sau: “Khóa 
tôi có 50 người, ngồi dưới đây dự tiệc hôm 
nay có 4 người, chúng tôi gặp được nhau hết 
sức là vui và cám ơn anh chị em ái hữu đã lo 
hết sức, hết mình để có bữa tiệc hôm nay. 
Ước mong rằng trong tương lai rồi chúng ta 
sẽ ra đi và sẽ có những người em nhỏ sau 
này vẫn giữ mãi được truyền thống này. Cao 
Đẳng Công Chánh của chúng ta sẽ kéo dài 
thêm nữa. Xin chấm dứt nơi đây và cám ơn 
tất cả các bạn”.  Một vài ái hữu khác được 
mời lên phát biểu cảm tưởng như ái hữu 
Nguyễn Quang Bê, Nguyễn Văn Phổ v..v.. 

 
Ca sĩ Ngọc Hân và Ngọc Diệp múa nón lá. 

Chương trình văn nghệ giúp vui cho 
ngày Tiền Hội Ngộ được chị Quỳnh Hoa và 
một số các ca sĩ thân hữu như Hồng Tước, 
Ngọc Diệp, Ngọc Hân, chị Vương Đỗ Mai 
Phương, v..v..  trình bày những bản nhạc tình  
cảm quê hương thật hay và được ban nhạc 
đệm đàn nghe rất du dương hấp dẫn. Ngoài 
ra có màn múa nón lá được hai ca sĩ Ngọc 
Diệp và Ngọc Hân biểu diễn rất đẹp mắt trong 
tà áo dài thướt tha điệu nghệ và áo dài có 
những hàng chữ Sài Gòn nổi bật.  Một số các 
ái hữu và thân hữu cũng được mời lên đóng 
góp giúp vui trong chương trình văn nghệ với 
những bản nhạc tình cảm quê hương.   

Trong ngày Tiền Đại Hội, tôi hân hạnh 
được gặp mặt lần đầu tiên nhiều ái hữu Công 
Chánh đàn anh như anh Tôn Thất Thiện đến 
từ nước Pháp, anh Lê Nguyên Thông từ Úc, 
anh Phạm Đức Khóa từ San Jose, và các 
anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư như anh 
Trần Trung Trực, Dư Thích và Ngô Hoàng 
Các v..v...  Vì đa số các ái hữu Công Chánh 
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khắp nơi ch  được liên lạc với nhau qua email 
mà thôi.  

 
Các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Ban 

Hợp Ca Công Chánh chào quốc kỳ 

Ngày Đại Hội chính thức với số người 
tham dự đông hơn và cách trang phục của 
mọi người có nhiều màu sắc rực rỡ tươi mát. 
Sự nhộn nhịp ngay từ cửa nhà hàng với các 
ông tươi cười trang trọng trong bộ quần áo 
như đi ăn cưới và các bà tươi thắm như hoa 
trong áo dài rực rỡ thướt tha đẹp mắt, nhất là 
các chị trong Ban hợp ca Ái Hữu Công Chánh 
thì một màu hồng như nhau nổi bật ở mọi 
nơi.  Đại Hội chính thức được khai mạc với 
các nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam, Hoa 
Kỳ và phút mặc niệm với dàn chào kính thao 
diễn nghi lễ thật trân trọng oai nghiêm và 
hùng dũng của tập thể các chiến sĩ Việt Nam 
Cộng Hòa đủ màu áo như nhảy dù, biệt động 
quân, hải quân, không quân, bộ binh v..v.. 
làm xúc động lòng người.   

Sau phần giới thiệu các thành phần 
tham dự gồm các hội đoàn cộng đồng và 
quan khách, toàn thể các ái hữu được mời 
chụp chung một tấm hình lưu niệm. Trong 
hàng quan khách có ông Phan Tấn Ngưu, 
Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia, có ông 
Phan Kỳ Nhơn của Hội Đức Thánh Trần 
Hưng Đạo và các hội đoàn Petrus Ký, Trưng 
Vương, Gia Long và Lê văn Duyệt.  Có phóng 
viên của các đài truyền hình là anh Phan 
Nhật Nam của đài SBTN và anh Nguyên Huy 
của báo Người Việt v..v.. Các MC chương 
trình gồm các anh Trì, anh Duật, anh Lân, 
các chị Vương Đỗ Mai Phương và Quỳnh 
Hoa thay nhau lần lượt nói chuyện, giới thiệu 
và mời các ái hữu đã có nhiều đóng góp cho 
tập thể gia đình Công Chánh lên sân khấu 

nhận lãnh các quà kỷ niệm và vòng hoa 
choàng cổ.   

 
AH Nguyễn Minh Trì nhận trophy và bó hoa 

 

 
AH trưởng lão Lê Khắc Thí nhận trophy 

Anh Nguyễn Minh Hà, đại diện các hội 
đoàn và thân hữu trao tặng trophy và bó hoa 
đến anh chị Nguyễn Minh Trì, đồng thời cám 
ơn anh chị đã bỏ công sức để tổ chức được 
Đại Hội thành công tốt đẹp như ngày hôm 
nay.  Cùng lúc đó ái hữu trưởng lão Lê Khắc 
Thí cám ơn anh chị Trì đã tổ chức Đại Hội 
thật lớn lao và chu đáo, cầu chúc mọi người 
được an lành, hạnh phúc và có một đêm thật 
vui bên nhau. Ái hữu trưởng lão được chị 
Quỳnh Hoa đại diện cho mọi người trong Đại 
Hội trao tặng trophy.  Ái hữu Lê Khắc Thí tốt 
nghiệp Khóa Công Chánh năm 1951, tính 
đến nay là 67 năm.     

Một bầu không khí vui tươi và tưng 
bừng nhộn nhịp trên sân khấu diễn ra khi các 
ái hữu được gọi tên lên nhận quà kỷ niệm và 
một vòng hoa choàng cổ. 

Trên sân khấu chúng ta thấy có các ái 
hữu trong Ban Giảng Huấn của Trường Công 
Chánh hiện diện hôm nay gồm Trình Hữu 
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Dục, Nguyễn Đức Thịnh, Lưu Hữu Duyên, 
Vương Đình Bách, Lê Trung Định và v..v…  

 
Từ trái qua: AH Dục, Thịnh, Duyên, Bách, Định … 

trong Ban Giảng Huấn 

 
Từ trái qua: AH Các, Luân, Thái, Thông, Duật và Bá 

- Ban Phụ Trách LTAHCC 

Các ái hữu trong Ban Phụ Trách Lá Thư Ái 
Hữu Công Chánh như anh Trần Trung Trực, 
Nguyễn Văn Luân, Lê Nguyên Thông, Ngô 
Hoàng Các, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn 
Như Bá.  Các ái hữu đến từ 5 quốc gia như 
Pháp có ái hữu Tôn Thất Thiện, Lê Nguyên 
Thông từ Úc, Phan Tiến Phước từ Canada, 
Trần Minh Cảnh từ Phần Lan, Nguyễn Ngọc 
Sơn từ Việt Nam v.v.. cũng nhận được các 
quà kỷ niệm và vòng hoa choàng cổ và rất 
nhiều các ái hữu khác nữa cũng được như 
vậy.   

Tôi thấy có ái hữu Nguyễn Hữu Nghi, 
người sáng tác bản nhạc Bạn Đường Công 
Chánh cho Đại Hội cũng được choàng vòng 
hoa và trao tặng bông hồng.   

Sau đó Ban Hợp Ca Công Chánh hát 
bài Bạn Đường Công Chánh của ái hữu Nghi.  
Một hình ảnh đẹp vô cùng toàn là màu hồng 

áo dài của các chị đứng trên sân khấu như 
thu hút mắt nhìn của mọi người đồng thời 
lắng nghe tiếng đàn và tiếng hát của toàn ban  

 
Ái hữu Nguyễn Hữu Nghi được trao tặng hoa hồng. 

Xem video clip trên Youtube sẽ thấy.   

nhạc vang lên thật khí thế. Bài hát quá hay và 
đầy ý nghĩa cảm xúc làm gợi nhớ bao kỷ 
niệm xưa dưới mái trường Công Chánh Phú 
Thọ, làm chạm con tim của từng ái hữu Công 
Chánh mà chính tôi đã nghe lại nhiều lần 
không chán.  Thành thật cám ơn ái hữu Nghi 
và Ban Tổ Chức Đại Hội đã mang lại nhiều 
niềm vui cho mọi người hôm nay.   

Rất vui lần đầu tiên được gặp và 
chuyện trò với các anh trong Ban Phụ Trách 
Lá Thư như anh Trần Trung Trực, Dư Thích, 
Ngô Hoàng Các và chị Lâm Thị Kim Dung 
cùng anh Lê Nguyên Thông.   

Lần đầu tiên được chuyện trò vui vẻ và 
chụp hình kỷ niệm với anh Tôn Thất Thiện từ 
bên Pháp qua dự. Vui mừng được gặp lại các 
ái hữu và cũng là Thầy dạy của tôi ở trường 
Công Chánh như ái hữu Trình Hữu Dục, 
Nguyễn Đức Thịnh, Lê Trung Định, Vương 
Đình Bách và Lưu Hữu Duyên.  Nơi bàn nào 
trong nhà hàng chúng ta cũng thấy các ái 
hữu ngồi nói chuyện thật vui vẻ.  Các ái hữu 
cùng nhau nâng cao ly rượu lên để mừng 
ngày hội ngộ. Hoặc cùng đứng chụp bốn năm 
người choàng qua vai nhau chung một tấm 
hình và có khi đôi bạn tỏ ra ngạc nghiên khi 
gặp lại nhau.   

Một ngày hội ngộ là một ngày vui đến 
với bao nhiêu kỷ niệm xưa trở về từ dưới mái 
trường thân yêu, từ nơi làm việc trên quê 
hương hay từ nơi đất khách.  Nhắc lại tên địa 
danh một t nh lỵ, một thành phố là nhớ ngay 



TRANG  16      ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 

 
kỷ niệm nơi mình đã sống và làm việc chung 
với những người bạn năm xưa trong nghành 
Công Chánh.   

Tình đồng môn, tình đồng nghiệp tuy 
xa mà gần, dường như mình đã quên mất 
theo năm tháng.  

Chương trình văn nghệ của ngày Đại 
Hội chính thức thật dài và phong phú hấp dẫn 
với sự đóng góp của nhiều đoàn thể bạn như 
Ban đánh trống của Cộng Đồng Người Việt 
Quốc Gia đã biểu diễn mở đầu văn nghệ thật 
rầm rộ đẹp mắt với tiếng trống đánh vang rền 
của các cháu hậu duệ, sau đó là vũ múa của 
Vũ Đoàn Dân Tộc Lạc Cầm với các cháu gái 
xinh đẹp múa rất điêu luyện trong trang phục 
màu đỏ đen và đội một chiếc nón lá nhỏ trên 
đầu. Vũ múa Trống Cơm của Hội Đền Hùng 
với các cháu gái trong trang phục áo đỏ cũng 
đẹp và hấp dẫn lôi cuốn, rồi đến Ban nhạc 
Quỳnh Hoa, các anh chị trang phục theo lối 
truyền thống văn hóa dân tộc với áo dài khăn 
đóng rất đẹp mắt. Các anh chị múa thật oai 
phong và hùng dũng cùng với các cháu nhỏ 
trong bài Dòng Máu Lạc Hồng.   

Xin hoan nghênh anh Trì đã đóng một 
vai rất điệu nghệ trong bài hát này. Và còn có 
những bài hát hợp ca, song ca và đơn ca tình 
cảm quê hương hấp dẫn, hào hứng xen kẽ 
trong suốt chương trình. Chị Quỳnh Hoa là 
người đã hát rất nhiều trong suốt chương 
trình và ngoài ra có rất nhiều ái hữu thân hữu 
đã góp vui văn nghệ như ái hữu Nguyễn Văn 
Di, ái hữu Nguyễn Hữu Nghi, chị Tôn Nữ Như 
Hương v..v.. Nhất là ái hữu Nguyễn Đức 
Nhuận đã múa tay cùng với các anh chị khác 
trong bài hát hợp ca năm người thật vui. Hai 
mươi năm mới có Đại Hội lần thứ hai, các 
anh chị gặp lại nhau chuyện trò vui như 
những ngày còn trẻ để thấy lòng mình được 
vui như Tết thì các cụ ái hữu 70, 80… của 
nhà ta sẽ xếp hàng đi theo sau Bác Thí vui 
sống tới 100 tuổi.  

Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công 
Chánh chân thành cám ơn toàn thể các ái 
hữu đến dự Đại Hội Công Chánh Lần Thứ 
Hai, ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2018 đã ủng hộ 
tài chánh cho Lá Thư AHCC là 2835 đô US, 

ủng hộ Quỹ Thượng Thọ là 745 đô US (Số 
tiền này đã chuyển giao cho anh Nguyễn 
Minh Trì) và ủng hộ cho Quỹ Đại Hội Công 
Chánh Toàn Cầu kỳ 3 là 2020 đô US (Số tiền 
này chuyển giao cho Nguyễn Văn Thái phụ 
trách tài chánh cho LTAHCC).   

Các ái hữu xem trong phần Báo Cáo 
Tài Chánh số 111 có phần liệt kê danh sách 
các ái hữu đóng góp.  

Đại Hội Công Chánh Toàn Cầu Lần 
Thứ Hai ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2018 được 
đài truyền hình SBTN phỏng vấn 3 ái hữu 
Công Chánh.  Đó là các ái hữu Nguyễn Đình 
Duật, Nguyễn Văn Di và Nguyễn Văn Thái.  
Các ái hữu không đến dự được Đại Hội có 
thể vào YouTube xem lại tất cả các video clip 
này của đài SBTN (Nam Phan) và của 
Nguyễn Minh Trì (Tri Nguyen), Nguyễn Văn 
Thái (Thai Nguyen), H. Vuong và Trịnh Hảo 
Tâm.  

Mặc dù ngày vui đã trôi qua hơn hai 
tháng nhưng dư âm và hình ảnh của ngày 
Đại Hội vẫn chưa phai trong lòng.  Nụ cười 
tươi vui của các anh chị ái hữu như còn đâu 
đây, nụ cười từ xa đến rồi đi.  Đó là điều may 
mắn của chúng ta được gặp nhau.  Chúng ta 
cám ơn anh chị Trì và các anh chị trong Ban 
Tổ Chức Đại Hội đã tổ chức thật chu đáo và 
mang lại niềm vui suốt chương trình cho mọi 
người thưởng thức.   

Ngoài ra Đại Hội được đài truyền hình 
nổi tiếng ở hải ngoại SBTN đến quay hình và 
phỏng vấn các anh em trong Gia Đình Công 
Chánh làm rạng danh trường Cao Đẳng Công 
Chánh, Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú 
Thọ. Gia Đình Công Chánh hải ngoại còn 
may mắn và hãnh diện có Bác Lê Khắc Thí 
tới dự ngày vui hội ngộ toàn cầu này. Người 
ái hữu trưởng lão đầy uy tín ở hải ngoại, năm 
nay 96 tuổi vẫn còn sáng suốt và minh mẫn.  
Ông rất vui mừng thấy được ngày Đại Hội 
Công Chánh Toàn Cầu lần thứ hai này thành 
công thật huy hoàng và không quên chúc an 
lành đến toàn thể mọi người đến dự. 
     

        AH Nguyễn Văn Thái 
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