
 

 

Ha Oai Ký Sự 
Lê Nghiêm Hùng 

ði cho biết ñó, biết ñây, 
Ở nhà vơí vợ biết ngày nào khôn…….. 
ðược các ðại Gia Công Chánh cổ võ, 

khuyến khích ñi “cờ ru zơ” ñể cùng những bậc 
thượng thủ trong Hội Công Chánh trao ñổi kinh 
nghiệm sự ñời… Những Cụ này phần lớn ñều 
trên bẩy bó nên cách vật tri tri ñều am tường. 
Về phần vượt ðại Dương thì ñối với các Cụ là 
chuyện nhỏ. 

Sau khi ñược hướng dẫn mua vé du thuyền 
và vé máy bay ñi Ha Oai, chúng tôi chính thức 
là thành viên “vượt biển” với quý Cụ Ông, Cụ 
Bà: Hà Trọng Minh, Nguyễn Thúc Minh, Ông 
Ngọc Ngoạn, Nguyễn Hiệp, Ngô Thái Bình, 
Trần Lưu Duyệt; và Ông Bà (vì còn rất trẻ) 
Huy Bích (em cuả Cụ Bà Hà Trọng Minh), ñể 
ñi tham quan các ñảo của Thiên ðường Hạ 
Giới. 

Là dân quê vùng ñồng ruộng trồng dâu, rau, 
chanh, cam… nên chuyến xuất hành này làm 
cho chúng tôi choáng váng vì máy bay và say 
sóng. 

Chương trình ở Ha Oai gồm hai ngày ở Oai 
Ki Ki / Hô Nô Lu Lu ñể tham quan khu di tích 
chiến hạm Arizona bị chìm và những di tích 
lịch sử khác của ðảo. 

 
Hàng trước, từ trái: Các chị Hùng, Bình, Minh Nguyễn, 
Huy, Minh Hà. Hàng sau: A.Hùng, Chị Hiệp, các anh 
Hiệp, Minh Nguyễn, Huy, Minh Hà, Bình. Waikiki Hotel. 

ðài Kỷ Niệm là một kiến trúc nổi xây cất 
ngay trên vị trí tầu Arizona chìm. Khách mua 
vé và ñươc tầu nhỏ của Hải Quân chở từ bờ ra 
khu di tích. Theo hướng dẫn viên, chiếc 
Arizona và những chiến hạm chìm khác vẫn 
còn dò rỉ dầu ra ngoaì, chính quyền không 
muốn ñụng tới vì muốn tôn trọng những ñoàn 
viên còn sống. Những người này muốn các tầu 
bị chìm ở nguyên vị thế ñể họ còn có thể tưởng 
niệm những chiến hữu của họ. Khi nào chiến 
binh cuối cùng chết ñi thì chính quyền sẽ cho 
chuyên viên xuống ñể hút hết số dầu còn lại 
trong tầu. Người còn sống năm nay ñã hơn chín 
mươi. 

 
ðài kỷ niệm Arizona 

 

 
Cùng các anh chị trong hình trên, thêm AC Ngoạn ñứng 
hàng sau, bên phải. Tại ðài kỷ niệm Arizona. 

Rời ñài Kỷ Niệm Arizona, hướng dẫn viên 
cho chúng tôi ñi thăm các dinh thự lâu ñài của 
các vua chúa ñất Ha Oai thời xưa, và trình bày 
sơ lược lịch sử ðảo Quốc trước khi nhập vào 
tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ. 
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Cuộc cưỡi ngựa xem hoa khoảng 4-5 tiếng 
chấm dứt, ñoàn viên ñi về khách sạn ñể sửa 
soạn chương trình sanh hoạt tiếp. Tối hôm ñó 
quý Cụ dẫn chúng tôi ñi ăn phở (ăn phở thật), 
ăn xong cả ñoàn ñi ra biển hóng mát, xem múa 
Hạ Uy Di, ñốt lửa.... 

Hôm sau một số các cụ bà ñi kiếm mua trái 
cây ñiạ phương và quý cụ rủ nhau ñi tắm biển. 
Các Cụ bận ñồ tắm trông còn ngon lành lắm. 

 
Waikiki Beach, ngay sát cạnh Waikiki Resort Hotel 

Ngày thứ ba, xe buýt ñón phái ñoàn ñể chở 
ra bến tầu làm thủ tục xuất dương!!! Việc này 
kéo dài gần 4 tiếng. 

Tối hôm ñó tầu ra khơi. Phòng của chúng 
tôi tầng 6, phiá trong gần ñuôi tầu nên chúng 
tôi ñược hưởng tất cả những thăng trầm của tầu 
trong chuyến ñi. Do ñó cần có thuốc trừ say 
sóng ñể không bị thiệt thòi sau khi ăn nhậu với 
anh em. 

Những chuyến ñi trên ñảo thì các cụ phải tự 
túc:  

- Mua vé cuả các hãng xe du lịch trên tầu 
rồi chọn những ñịa ñiểm mình muốn. 
Xe sẽ chở mình tới ñó. 

- Nhờ các bậc am hiểu ñịa phương, thuê 
xe ñi chung ñể tới những nơi ñó. 

Tới chỗ nào thì cũng ñược dân bản xứ ñón 
chào, xin quý khách vui vẻ mở hầu bao ñể giúp 
kinh tế ñịa phương phát triển và ñáp lại lòng 
hiếu khách (và hầu bao của khách) của họ. 

 
Bãi biền, Nawiliwili, Kaua’i 

Núi rừng, sông biển mênh mông tha hồ quí 
cụ thưởng lãm, chụp hình. 

Sở thích của tui là ghi lại hình ảnh những 
nơi ñã ñi qua nên các cụ thương tình cho tui 
vác ñồ nghề theo các cụ ñể chụp hình. Bắt 
chước những bậc thiện thủ trong nghề, tui cũng 
chụp lia rồi về nhà tính sau. Tổng số hình là 
khoảng hơn một ngàn tấm nhưng chỉ lựa 350 
tấm (cho vào DVD) ñể gởi ñến quí cụ chấm 
ñiểm. 

Sáu ngày lênh ñênh trên tầu, thấy quý cụ bà 
là vui hơn cả: Các cụ họp nhau tíu tít luận bàn 
ñại sự rồi học làm thủ công hoa, giây ñeo, vòng 
v.v... do huấn luyện viên trên tầu hướng dẫn. 

Tui thuộc loại “cờ không gió” nên khi chầu 
rìa các tửu vương luận về “… một rượu ...” thì 
cũng thấy tủi thân. 

Ngày vui qua mau, ngày cuối tầu ñậu bến 
từ sáng sớm hành khách làm thủ tục rời tầu ñể 
tầu sửa soạn ñón ñợt khách tới. 

Chuyến bay về Cali của chúng tôi tới 10 giờ 
ñêm mới cất cánh. Thương tình dân miệt vườn, 
hai cụ Minh Hà, Huy Bích cho chúng tôi và hai 
cụ Ngoạn ñi theo về khách sạn của các cụ thuê 
(vì các cụ còn ở lại thêm vài ngày nữa) cho vui. 
Các Cụ còn cho ăn trưa và ñưa xe ra phi 
trường. Quý Cụ Minh Hà và Huy Bích không 
hổ danh Trưởng Lão Tổ Chức Du Lịch. Xin 
Quý Cụ nhận cho sự biết ơn của chúng tôi. 

Chuyến ñi ñầy kỷ niệm vui chơi với bạn bè 
ñược tường trình lên qúi cụ, kính xin quí cụ 
kiểm duyệt cho. 

PTPN: Phụ Tá Phó Nhòm 
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Anh Chị Duyệt (bên trái). Phòng sinh hoạt chánh của tầu 

 

Cầu thang lên phòng sinh hoạt chánh của tầu. 

 

Cây ña Cổ Thụ trong Banyan Tree Park, Lahaina Maui 

 

Tại Maui Tropical Plantation 

 
Group Photo tại một vùng biển ở Kona, Big Island. 

 
Panorama ñảo Honolulu với hình chiến ñỉnh Missouri và hải cảng Honolulu chụp từ Arizona Memorial. 
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Panorama Phòng ăn chính của tầu. 

 

Paronama Kilauea Light House, Kaua’i. 

 

Hawaii Tropical Botanical Garden, Hilo Big Island. 

 

 Buổi chiều trên bãi biển ñảo Kaua'i  
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