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Người tường trình: XYZ

Ngày nào còn bước được, thì tôi còn đi họp
mặt anh em Công Chánh hàng năm. (Lời anh
Trương Đình Huân)
Nếu Aí Hữu Công Chánh chỉ còn hai ngưòi
thôi, thì chúng ta cũng cứ tổ chức họp mặt (Lời
anh Trần Giác Hoa, trưởng ban tổ chức họp
mặt năm nay).
Buổi họp mặt Tất Niên của anh chị em Aí
Hữu Công Chánh miền Nam California đã
được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 15 tháng 1
năm 2012, tại nhà hàng Grand Garden
Restaurant nằm trên đường Bolsa Ave. đã quy
tụ được hơn 110 Aí hữu và gia đình.
Thư mời đã được gởi đi từ cả hơn một
tháng trước. Báo “Người Việt” tại quận Cam

cũng có đăng một bài dài phỏng vấn anh Trần
Giác Hoa, giới thiệu về nguồn gốc và sinh hoạt
của nhóm Aí Hữu Công Chánh Việt Nam.
Trang “sinh hoạt cộng đồng” của báo cũng
đăng liên tiếp trong hai tuần về buổi họp mặt
tất niên nầy.
Ban tổ chức gồm các anh Nguyễn Minh Trì,
Trần Giác Hoa và Trần Đức Hợp. Có chị
Quỳnh Hoa, phu nhân anh Nguyễn Minh Trì
hỗ trợ, lo sắp đặt chương trình văn nghệ giúp
vui. Có sự cộng tác của ban Văn Nghệ Liên
Trường, Điều khiển chương trình có phu nhân
của anh Vương Xuân Điềm, đã giới thiệu rất
chuyện nghiệp và điệu nghệ.
Phòng ăn của nhà hàng Grand Garden rất
khang trang, có màn ảnh LCD lớn chạy hàng
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chữ lớn “Họp Mặt Aí Hữu Công Chánh” khỏi
phải treo băng biểu ngữ.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

và vài Ái Hữu khác nhờ đọc báo Người Việt
mà biết, đến họp mặt. Có các anh chị em đang
làm việc cho các Khu Công Chánh 7, 8, 11, 12
và một số Công Chánh thành phố quanh vùng,
còn có AH Huỳnh Mộng Tuyên từ Việt Nam
mới qua Mỹ 8 tháng.

Mở đầu buổi họp mặt có nghi thức chào cờ
và hát quốc ca VNCH, quốc ca Mỹ, phút mặc
niệm.

Buổi họp mặt có phóng viên của đài truyền
hình tại quận Cam tham dự để tường trình trong
sinh hoạt cộng đồng của đài TV. AH Lê
Nghiêm Hùng vác cái máy “cà nông” của anh
vừa to,vừa nặng, khi nào cũng chĩa thẳng ra,
sẵn sàng bấm bấm.

Tiếp theo là đoàn múa lân do các em thiếu
nhi đảm trách, có hai con lân sặc sỡ vờn quanh
sân khấu rất linh hoạt theo nhịp trống và xập
xỏa vang lừng, làm hâm nóng hương xuân vui
nhộn.

Có các Aí hữu từ miền Bắc Californnia về
như các anh chị Khưu Tòng Giang, Nguyễn
Đình Duật, một số đến từ San Diego, Los
Angeles và các thành phố khác. Anh Trần văn
Thông từ tiểu bang Oklahoma và anh chị
Nguyễn Gia Hoành từ Utah cũng về tham dự,

Anh Lê Khắc Thí chúc thọ các AH cao
niên, và chúc cả anh luôn, vì anh cũng chỉ mới
có 90 cái xuân, mà trông còn nhan sắc còn
phong độ lắm. Tham dự họp mặt có AH
Nguyễn Huy Gịu đã 94 tuổi vẫn còn khoẻ
mạnh, sáng suốt. Trong Gia đình Công Chánh,
có đến 5 hay 7 lão Ái Hữu trên 90 tuổi, trong
đó có AH KTS Đào Trọng Cương đã 102 tuổi
mà vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn.
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Trong lức hàn huyên, ăn uống, các anh chị
biểu diễn văn nghệ, những bài hát Xuân, những
khúc ca yêu đời du dương, tưởng còn làm xúc
động lòng người hơn cả những ca sĩ chuyên
nghiệp. Giọng hát chị Quỳnh Hoa truyền cảm,
du dương, đưa người nghe về những kỷ niệm
của quê hương êm đềm yêu dấu. Những ca sĩ
khác, giọng hát cũng điêu luyện, ấm áp.

Buổi họp mặt tất niên chấm dứt vào lúc 3
giờ chiều. Mọi nguời ra về vui vẻ.
Ban tổ chức lỗ gần 200 đồng và anh Trần
Giác Hoa đã đồng ý ủng hộ số tiền nầy.

Đặc biệt nhất là màn múa do các chị đảm
trách, tám chị trong quần hồng và aó dài đồng
phục màu xanh thêu hoa văn rồng phụng, tha
thướt múa lượn, bước chân nhịp nhàng, tay
múa dẻo dịu dàng. Thật là một đóng góp quý
báu trong buổi tất niên. Ban văn nghệ được anh
chị em khen nức nở.
Trong buổi họp mặt, anh em vui mừng nhận
được CD ca nhạc, của nhạc sĩ Aí Hữu Hồ Đăng
Lễ tặng. Những bản nhạc nầy, AH Hồ Đăng Lễ
đã sáng tác trong thời gian vừa qua.

