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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Truyền thống tốt đẹp của ngành Công Chánh
Lê Khắc Thí
Trong các Bộ, các ngành của chính phủ
Việt Nam ngày xưa (trước 1975), Bộ Công
Chánh có một truyền thống tốt đẹp, mặc dù
chính phủ thay đổi nhiều phen: cướp chính
quyền, đão chánh, chỉnh lý… làm xáo trộn,
thay đổi nhân sự trong các Bộ ở cấp lãnh đạo,
nhưng riêng ở Bộ Công Chánh luôn luôn có
một sự chuyển tiếp êm đẹp hài hòa. Năm 1963,
chính phủ Ngô Ðình Diệm bị lật đổ, chính phủ
Dương Văn Minh lập chính quyền sau cuộc đảo
chánh, thay đổi lớn lao về nhân sự Tổng Bộ
trưởng các ngành theo tinh thần cuộc cách
mạng.
Riêng tại Bộ Công Chánh, việc thay đổi ấy
xảy ra êm đẹp. Tôi còn nhớ hôm lễ bàn giao tại
Bộ, ông Trần Ngọc Oành, Tổng trưởng mới
được bổ nhiệm thay ông Nguyễn Văn Dinh
tổng trưởng dưới thời chính phủ cũ, Ông Oành
nói: “Ðúng ra, đây không phải là một lễ bàn
giao mà là một cuộc cướp chính quyền. Nhưng
riêng Bộ Công Chánh chúng ta, vấn đề ấy
không xảy ra, đây chỉ là một sự chuyển quyền
theo truyền thống của ngành Công Chánh”.
Trong niềm hoài vọng chuyện xưa, một số
Ái Hữu đề nghị với ban phụ trách đăng trên
LTCC danh sách quý vị Tổng, Bộ trưởng Công
Chánh trước năm 1975 để anh em hồi tưởng lại
thời “vàng son” phục vụ trong ngành Công
Chánh. Một số AH là học trò của quý vị giáo
sư Trường Cao Ðẳng Công Chánh trong số
Tổng, Bộ trưởng đương thời, để nhớ lại thầy
xưa.
Thể theo yêu cầu của Ban phụ trách LT,
yêu cầu tôi cung cấp bản danh sách nói trên.
Anh em nghĩ rằng tôi làm việc lâu năm ở Bộ,
có thể giúp việc ấy. Tôi nhận lời, nhưng không
bảo đảm là có được một bản danh sách hoàn
hảo. Sau khi liên lạc với một số quý vị “đương
sự” (Ô. Ngô Trọng Anh, Ô. Bữu Ðôn, Ô.
Dương Kích Nhưởng … ) và một số cấp chỉ
huy cũ, tôi lập bản danh sách sau đây và nghĩ
rằng còn thiếu sót, mong anh em thông cảm:

Danh sách các Cựu Tổng, Bộ Trưởng
Công Chánh, Giao Thông:
…
1954: Ông Lê Quang Huy
1954 - 55: Ô. Trần Văn Bạch
1955 - 56: Ô. Trần Văn Mẹo
1956 - 60: Ô. Trần Lê Quang
1961 - 63: Ô. Nguyễn Văn Dinh
1963 - 64: Ô. Trần Ngọc Oành
1964 - 65: Ô. Lê Sĩ Ngạc
1965 - 66: Ô. Ngô Trọng Anh
1966 - 67: Ô. Bùi Hữu Tuấn
(Ủy Viên Công Chánh)
1966 - 67: Ô. Trương Văn Thuấn
(Ủy Viên Giao Thông)
1967 - 68: Ô. Bữu Ðôn
1968 - 69: Ô. Lương Thế Siêu
1969 - 75: Ô. Dương Kích Nhưỡng
1975 - 75: Ô. Nguyễn Xuân Ðức
Ngoài ra, chức vụ Tổng Thư Ký Bộ Công
Chánh có quý Ông Phạm Minh Dưỡng, Phạm
Hữu Vĩnh (trên 10 năm), Bùi Nhữ Tiếp (19721975).
Sau năm 1975, truyền thống ngành Công
Chánh được nối tiếp và thể hiện trong sinh hoạt
của gần 700 gia đình AHCC khắp năm châu,
điển hình là tờ nội san, Lá Thư AHCC, một
mối giây thắt chặt tình AH. Lá thư ra đời tháng
2/1976 tại OHIO, miền Bắc xa xuôi lạnh giá,
rồi chu du khắp nơi và hôm nay dừng chân ở
Bắc Cali nắng ấm, được sự đón tiếp niềm nỡ
của đông đảo AH trong Ban Phụ trách, cũng
như sự đóng góp đầy đủ bài vở, tài chánh cho
LT.
Ðến nay (2010) LT tròn 34 tuổi, tuổi thọ
mà ít có nội san hội đoàn nào đạt được ở hải
ngoại. Một thân hữu, Cụ Võ Như Nguyện ở
Pháp, một nhà văn học, hán học cảm nghĩ:
“LTAHCC cho tôi thấy thanh khí đã tạo nên
công cuộc đoàn kết mật thiết giữa đa số bằng
hữu trước kia cùng phục vụ một ngành chuyên
môn, đã đóng góp hữu hiệu cho đất nước trong
thời quá khứ. Tôi rất hoan nghênh LTAHCC
(Paris 9/1994)”.
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Lá thư không mang hoài bảo làm việc lớn,
chỉ mong làm được việc hửu ích nhỏ nhất, ít
nhất có thể làm được là:
“GIỮ CHO CÒN CÓ NHAU”
Ðó là tôn chỉ tốt đẹp của ngành Công
Chánh mà Ban Phụ Trách Lá Thư đã ghi rõ trên
trang bìa sau của mỗi Lá Thư.
Truyền thống ngành Công Chánh cũng
được thể hiện trong Ðại Hội AHCC năm 1998
tại Hayatt Hotel, Nam Cali, quy tụ các thế hệ
trong gia đình Công Chánh khắp nơi về tham
dự.
Việc trao tặng Bảng Ðại Thượng Thọ là
một truyền thống cao đẹp trong gia đình Công
Chánh. Từ năm 1995 đến nay, trên 50 Bảng
Ðại Thượng Thọ đã được trao tặng. Bảng đầu
tiên trao tặng Cụ Hoàng Ðạo Lượng năm Cụ
đạt 94 tuổi.
Nhân dịp Ðại Hội Công Chánh, quý AH
ngoại cửu tuần được trao tặng Bảng Ðại
Thượng Thọ gồm có: AH Ðinh Gia Bái, AH
Nguyễn Tư Tùng, AH Nguyễn Mạnh Hoàn và
AH Nguyễn Văn Minh.
Cũng nhân dịp này AH Phạm Hữu Vĩnh
Tổng Thư Ký Bộ Công Chánh đã trao tặng
Bảng Lưu Niệm Ðại Hội Công Chánh cho Phi
hành gia EugèneTrinh, con trai của AH Trịnh
Ngọc Sanh, nguyên Giám Ðốc Nha Thuỷ Vân.

Từ trái qua phải: AH Phạm HữuVĩnh, Phi hành
Gia Eugène Trinh, AH Nguyễn Thành Thiệt và
AH Nguyễn Hữu Phùng

Eugène Trinh đã trình bày chuyến bay lịch
sữ trên phi thuyền không gian rất hấp dẫn theo
yêu cầu của Ái Hữu.
Ðại Hội AHCC năm 1998 đến nay đã trên
10 năm. Một số AH đề nghị tổ chức trong năm
tới (2010) một Ðại Hội để có dip AH khắp năm
châu gặp lại nhau sau một thời gian xa cách khá
dài.
Xin anh em cho BPT LT biết ý kiến để
chuẩn bị tổ chức Ðại Hội.
Lê Khắc Thí 12 – 2009

Từ trái qua phải: Các AH Ðinh Gia Bái, Nguyễn Tư Tùng, Nguyễn Mạnh Hoàn, và Nguyễn Văn Minh.

