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Ái Hữu Công Chánh Nam California
Họp Mặt Tất Niên Ất Dậu , mừng Xuân Bính Tuất
Nguyễn Văn Thái tường thuật
Năm nay xuân lại về với mọi người Việt Nam trên khắp thế giới, hội ái hữu công chánh tại vùng
Nam Cali hân hoan tổ chức một buổi họp mặt tất niên vào lúc 11 giờ trưa thứ bảy ngày 21 tháng 1
năm 2006 để đón mừng xuân Bính Tuất tại nhà hàng Sea Food World thuộc thành phố Wesminster
ngay khu vực Little Sài Gòn, trung tâm sinh hoạt của người Việt ở quận Cam.

Buổi sáng hôm nay ngoài trời thật đẹp với đầy nắng ấm chan hòa xen chút lành lạnh, không khí thật
dễ chịu, và là ngày thứ bảy cuối tuần nên có lẽ mọi người đều thong thả, thư giản đi vui chơi hoặc đi
chợ hoa ở khu Phước Lộc Thọ cũng gần đây. Nơi đây nhà hàng mặc dù chưa đến giờ khai mạc
nhưng các ái hữu đã vào hết phía trong để mong gặp lại các bạn cũ để tha hồ mà hàn huyên tâm sự
và chúc mừng cho nhau những điều tốt đẹp nhất một năm mới sắp đến. Bên trong nhà hàng những
tiếng nói thật ồn ào và sôi động giữa các ái hữu công chánh khắp nơi tay bắt, mặt mừng trao đổi
chào hỏi nhau vồn vã sau những ngày xa cách có khi vài tháng, có khi cả năm, có khi lâu lắm rồi
hoặc đã bao năm từ khi qua Mỹ hay có người từ Việt Nam qua Mỹ thăm viếng thật cảm động.
Trong số các ái hữu đến tham dự tiệc tất niên có cụ ái hữu Nguyễn văn Minh 97 tuổi, tóc bạc phơ
nhưng còn đầy nhiệt tình với hội. Cụ đã nhận được bảng mừng thượng lúc 90 tuổi. Đặc biệt hôm
nay nơi cửa vô được các ái hữu Trần đức Hợp và Nguyễn duy Tâm ngồi phụ trách việc check in và
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giới thiệu các sách truyện về Ký Sự Du Lịch Trên Những Nẻo Đường Việt Nam của ái hữu công
chánh Trịnh hảo Tâm và Rong Chơi Ngày Tháng của Tràm Cà Mau.
Đúng 11 giờ trưa ái hữu Trịnh hảo Tâm là MC lên khai mạc chương trình và ngỏ lời chào mừng
chúc Tết đến các ái hữu, thân hữu và gia đình có mặt tham dự hôm nay, không khí như bừng lên với
những tiếng vỗ tay vui mừng vang rền như pháo nổ của các ái hữu bên dưới. Ái hữu Trịnh hảo
Tâm cho biết có tất cả 105 ái hữu đến tham dự buổi tiệc tất niên hôm nay trong đó có AH Phạm
ngọc Xuyên về từ Canada, AH Lê mộng Hùng về từ San Jose và một TH người Mỹ là ông Leroy
Purifoy trước làm cho USAID cũng đến chung vui. Sau đó ái hữu Từ minh Tâm lên tường trình về
quỹ sinh hoạt thu chi của hội trong năm qua thật nhanh chóng. Tiếp theo ái hữu Đồng sĩ Tụng lên
tường trình, chúc mừng và mời các ái hữu công chánh cao niên lên phía trên để nhận lãnh bảng
thượng thọ hoặc được trao tận bàn tiệc những ái hữu quá yếu không đi lên được. Đây là những giây
phút mang nhiều xúc động đáng ghi nhớ trong chương trình đối với các bậc ái hữu cao niên trưởng
thượng.
Ái hữu Đồng sĩ Tụng tường trình năm nay có tất cả là 9 ái hữu được trao mừng bảng thượng thọ. Ba
ái hữu hiện đang sống tại Việt Nam và được các ái hữu đại diên tại hải ngoại mang về Việt Nam trao
tận tay tại tư gia. Đó là ái hữu Viên Hải tự Châu 93 tuổi được trao ngày 21 tháng 9 năm 2005, sống
tại Ban Mê Thuộc, ái hữu Nguyễn Cần 92 tuổi sống tại Nha Trang được trao ngày 6 tháng mười
năm 2005, ái hữu Vũ xuân Thái 85 tuổi sống tại Sài Gòn được trao ngày 7 tháng 1 năm 2006. Sáu
ái hữu khác được trao bảng mừng thượng thọ hôm nay trong đó có một ái hữu được một ái hữu khác
đến dự tiệc đại diên mang về trao lại ở Canada. Đó là ái hữu Trần ngọc Tuấn 85 tuổi ở Virginia trao
ngày 5 tháng 1 năm 2006, ái hữu Trần đức Súy 85 tuổi sống tại Hungtinton Beach trao ngày 6
tháng1 năm 2005, ái hữu bà qủa phụ Lương sĩ Phu tức nhà thơ Thu Nga 87 tuổi ở Hoa kỳ, ái hữu
Đoàn trinh Giác sống tại Hoa Kỳ 85 tuổi, ái hữu Bùi duy Tu sống tại Hoa Kỳ 85 tuổi, riêng ái hữu
bà qủa phụ Phạm hữu Vĩnh 87 tuổi sống tại Canada được ái hữu Phạm ngọc Xuyên nhận mang về
trao lại cho bà. Sau đó là phần xổ số trao giải trúng thưởng máy DVD cho hai ái hữu và phần phát
biểu ý kiến một vài ái hữu khác.
Đến phần bầu cử ban đại diện cho nhiệm kỳ mới, ái hữu Trịnh hảo Tâm đại diện cho các ái hữu Tôn
Thất Tùng, Nguyễn duy Tâm và Từ minh Tâm nói đôi lời cám ơn được phụ trách Đại Diện AHCC
Nam Cali trong thời gian qua và xin nhường lại cho ban đại diên mới sẽ được đề cử hôm nay. Ái
hữu lão thành Lê khắc Thí từ phía dưới bàn tiệc, năm nay tuy đã 84 tuổi rồi nhưng dáng người vẫn
còn nhanh nhẹn đi lên phía trên cầm lấy micro yêu cầu Ban Đại Diện bốn T (Tùng, Tâm, Tâm, Tâm)
tiếp tục nhận lãnh điều hành AHCC Nam Cali thêm một năm nữa. Trước lời đề nghị thiết tha và đầy
uy tín của ái hữu Lê khắc Thí các ái hữu trong ban phụ trách tuy muốn cáo lui nhưng đã vui vẻ chấp
nhận ngay để ở lại thêm một năm nữa trước sự vổ tay hoan nghênh của mọi người.
Nói đến Lá Thư Công Chánh mọi người trong hội đều nghĩ ngay đến ái hữu Lê khắc Thí vì ông là
người đầu tiên sáng lập ra hội và Lá Thư vào tháng 3 năm 1976 tại Ohio khi những người Việt Nam
di tản qua Hoa Kỳ sau tháng tư năm 1975. Ông đã tiếp tục và luôn luôn khuyến khích tinh thần các
ái hữu hội viên trong 29 năm tròn qua để liên tục phát hành Lá Thư Công Chánh và đã giữ vững
được mối dây liên lạc và thắt chặc tình thân, tình bằng hữu giữa các đồng nghiệp hầu hết xuất thân
từ trường Cao Đẳng Công Chánh và thân hữu từ trong nước cho đến khi ra hải ngoại khắp nơi xa
gần với các ban đại diên thay nhau phụ trách Lá Thư luân chuyển khắp thế giới như Úc, Pháp,
Canada, Na Uy … và khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
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Lá Thư Công Chánh vừa được gửi đến các ái hữu khắp mọi nơi vào tháng 8 năm 2005 lá số 85.
Hiện nay tổng số các ái hữu và thân hữu khắp nơi trên thế giới vào khoảng 620 người. Một năm
LTAHCC được phát hành hai lần, một vào mùa xuân và một vào mùa thu.

Sau khi Ban Đại Diện Nam Cali vừa được tái bầu lại là đến phần ẩm thực và văn nghệ vui xuân.
Ban nhạc của nhạc sĩ Lê Tín là người điều khiển chương trình văn nghệ đã dạo qua một vài bản
nhạc xuân thật du dương và hào hứng. Ca sĩ Ngọc Đăng lên khởi đầu một bản nhạc xuân với giọng
ca thật mạnh mẻ sống động và tiếp nối bằng một bản nhac Mễ vui nhộn đã đưa mọi người vào
nguồn cảm hứng của ngày xuân. Rồi các ca sĩ cây nhà lá vườn của hội ái hữu công chánh cũng lần
lượt lên sân khấu ca thật hay không ngờ như ái hữu Từ minh Tâm với bài Thương Về Miền Trung,
ái hữu Vũ thành Nam với bài Xuân Này Con Không Về, chị ái hữu Hoàng Nga ca bài Xuân và Tuổi
Trẻ, ái hữu Ái Văn ca thật tuyệt với một bài hát về Đà Lạt và cuối cùng ái hữu Nguyễn duy Lam với
bài Bóng Chiều Xưa.
Buổi tiệc tất niên của các ái hữu công chánh được kết thúc lúc 2 giờ 15 chiều, một số các ái hữu và
phu nhân đã lên hợp ca bài Ly Rượu Mừng thật vui để tiển biệt mọi người ra về làm cho ai nấy
trong lòng đều luyến tiếc sao những giờ phút vui xuân với nhau qua nhanh và mong ước xuân năm
sau sẽ được gặp lại.
Nguyễn Văn Thái
(01-23-06)

