Tổng kết tình hình về Đại Hội AHCC
Khắp Năm châu tại Cali 2018
Theo tình hình bàn luận của các AH/TH
khắp nơi đều đã đồng ý tổ chức Đại hội tại
Nam Cali là nơi có nhiều Ah/TH Công chánh
hiện đang sinh sống và ngoài ra cũng là nơi
thuận tiện để các AH/TH các nơi khác có thể
sắp xếp về đây thăm bà con bạn bè thân thuộc.
Thời điểm thì chọn sao cho thuận tiện với
tất cả các AH và TH khắp nơi và đã.được bàn
đến hai thời điểm. Một là vào khoảng tháng bảy
tháng tám, là thời gian mùa hè thời tiết tốt và
các con cháu nghỉ hè có thì giờ phụ giúp cha
mẹ trong mọi việc đưa đi đón về và ông bà
không phải trông nom cháu chắt như trong thời
gian các cháu đi học hay đi nhà trẻ. Thời điểm
thứ hai là tháng 9, đây là lúc có nhiều cơ quan
hiệp hội cũng tổ chức họp mặt, nếu kết hợp
được để một công đôi việc cũng là điều tốt.
Như vậy là thời gian và địa điểm đã tạm gọi là
ổn định.
Phần nhân lực thì sau khi bàn qua với các
AH các nơi, rất nhiều AH/TH đã ngỏ ý sẽ đồng
ý đảm nhận vai trò đại diện hay điều hợp viên
cho khu vực mình đang sinh sống, hầu hết các
đại diện AHCC các nơi đều tỏ vẻ tha thiết trong
kỳ đại hội này vì hầu như sẽ là lần cuối trong
đời Công chánh để có dịp gặp gỡ lại các khuôn
mặt cũ một thời vàng son ngày nào hoặc là gặp
lại bạn bè hay xếp lớn xếp nhỏ ngày xưa. Đây
sẽ là một dịp may rất là hiếm có vì rất có thể
không có dịp tổ chức thêm một lần nữa với sự
hiện diện của các đàn anh, các vị tiền bối mà
ngày nay đã vào tuổi cửu tuần, bát tuần cả rồi.
Đúng là cơ hội không còn nhiều nữa và chúng
ta phải biết nắm lấy cơ hội chỉ đến một lần
trong đời mà thôi.
Riêng AH Nguyễn văn Luân cũng đã tỏ ra
rất dè dặt trong việc đảm nhận vai trò Trưởng
nhóm của Ban tổ chức. Vai trò này rất quan
trọng và cần nhiều sự hy sinh cả thời gian và

công sức và cần quen biết nhiều, nhất là các
nơi hội họp, các nhà hàng, các nơi có thể tổ
chức họp mặt, các công ty cửa hàng, các nơi du
lịch.
Ngoài anh Nguyễn văn Luân ra, chúng tôi
có nghĩ đến một nhân vật rất quen thuộc với tất
cả các AHCC. Đó là anh Ái Văn, anh là người
quen biết nhiều, hầu như không một AHCC nào
mà không biết hay nghe tiếng Ah Ái Văn cả, AH
có tài ăn nói, có khiếu chỉ huy và sắp xếp công
việc, lại hoạt bát nhanh nhẹn. AH Ái Văn là
người có đầy đủ tiêu chuẩn để nắm giữ vai trò
Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội Công chánh
Toàn cầu 2018. Mong là anh Ái Văn sẽ tình
nguyện tham gia chức vụ Trưởng Ban tổ chức.
Ngoài AH Ái Văn và AH Nguyễn văn Luân
ra còn có rất nhiều Vị có “Tên Tuổi” khác như
AH Nguyễn Thiệp, AH Nguyễn Thúc Minh, AH
Khưu Tòng Giang, AH Nguyễn Đình Duật, AH
Trần Trung Trực, AH Nguyễn quang Bê và còn
nhiều nữa…không tiện viêt ra đây tất cả nhưng
không vì thế mà quý AH không tình nguyện
đứng ra tham gia vào BTC kỳ Đại Hội Công
Chánh (Viết hoa cả bốn chữ vì đây là một cơ
hội độc nhất vô nhị cho Hội AHCC chúng ta).
Trong khuôn khổ bài tóm tắt này chúng tôi
chỉ nêu ra thêm một vài chi tiết mà đa số chúng
ta có thể yên tâm đó là về địa điểm cùng thời
gian. Hai yếu tố này đã gần được xác định rõ
thì những gì chúng ta cần phải làm là tuỳ quý
AH nữa thôi. Ban Tổ Chức Đại Hội (BTC) sẽ
họp liên châu để bàn thêm chi tiết một khi BTC
chính thức ra mắt quý AH/THCC các nơi.
Mong tất cả các AH và TH mạnh dạn tham
gia vào BTC….
Xin quý AH/THCC chờ đón thêm tin tức
nóng hổi trong những số tới về Đại Hội Công
Chánh Toàn cầu.
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