
 

Lá Thư Ái Hữu Công Chánh nhìn lại 
ðồng Sĩ Khiêm 

Sau khi nhận viết bài cho LT AHCC số 100 
tui mới giật mình: ñúng là ñiếc không sợ súng! 
Thật vậy, trong thời kỳ ñi học những bài luận 
văn của tui không khi mô quá ñiểm trung bình; 
lúc ñến tuổi o mèo thì thơ viết cho nàng dù cố 
gắng lắm cũng không quá 1 trang với chữ viết 
size 14! Nàng chê tui không biết mùi mẫn, con 
người khô khan nên cho dze!  Sau khi ñi làm 
việc thì vì nghề nghiệp bắt buộc nên phải cố 
gắng viết tờ trình cho trôi chảy mà phần lớn là 
ñể xin thượng cấp duyệt y việc chọn nhà thầu 
sau khi ñấu thầu công khai hay hạn chế, hoặc 
mời thầu, hoặc chọn theo lối thuận thầu không 
phải qua thủ tục ñấu thầu. 

LT AHCC mà thọ ñến số 100 là một chứng 
cớ hùng hậu của tinh thần tương thân tương trợ 
của tập thể công chánh, nhất là khi tập thể phải 
bỏ xứ ra ñi. 

AH LK Thí, người có công ñầu trong việc 
làm ra Lá Thư, trong các số 98/99 ñã có một 
tóm lược về các Lá Thư kể từ số 1 ñến 99 nên 
tui không nói thuội1 làm chuyện ‘mèo khen 
mèo dài ñuôi’. ðiều ñáng nói là Lá Thư ñã làm 
một chuyện khó thực hiện: bắc cầu liên lạc cho 
các AHCC ở Âu Châu, Mỹ Châu kể luôn cả 
Canada và Úc Châu, rồi mới ñây (qua số 98/99) 
VN.   

Sau khi ñã ổn ñịnh ñời sống vật chất tại các 
quốc gia nơi mình ñịnh cư, các AH như ñàn 
ong sau khi vỡ tổ bèn tìm cách tập họp lại với 
nhau ñể hỗ trợ nhau về phương diện tinh thần, 
trước là ñể biết ai ñi ñược, ai chưa ñi, ai ñi rồi 
mà không thấy tới bờ tự do, và sau khi ñịnh cư 
thì ai làm chi, còn hành nghề cũ hay chuyển 
nghề theo nhu cầu cuộc sống mới. Thoạt ñầu 
tiên LT số 1, ra lò tháng 3/76 do 2 AH Thí và 
Trang làm ra với mục ñích lập danh sách những 
cựu nhân viên bộ Công Chánh ñã ñịnh cư ở Mỹ 
và Pháp; kế ñến là các kinh nghiệm thi EIT và 
PE. Bài viết thì ñánh máy rồi thêm dấu bằng 
tay! Trở về sau, kỹ thuật ñánh máy bài từ từ 
tiến bộ ñể ñi ñến trình ñộ cao hiện nay nhờ máy 

                                                             

1 thổ ngữ Huế = nói theo. 

vi tính và các softwares như Word, Word Star 
& Word Perfect cộng với softwares ñánh dấu 
tiếng Việt như VPS, VNI v.v. Nội dung các bài 
viết thì lúc ñầu Lá Thư ñúng là một lá thư với 
mục ñích giúp các bạn kinh nghiệm thi lấy 
Chứng Chỉ Hành Nghề EIT và PE rồi sau ñó Lá 
Thư, mặc dầu danh xưng vẫn giữ nguyên, 
nhưng hình dạng ñúng là một Nội San với xuất 
bản ñịnh kỳ hoặc 6 tháng 1 lần hay có nhiều khi 
1 năm 1 lần với những chuyện ngắn, chuyện 
tiếu lâm, những bài có tính cách kỹ thuật và 
những hồi ký du hành trong và ngoài nước. 
ðến số 82 (2004) thì Lá Thư ñánh dấu một tiến 
bộ kỹ thuật quan trọng về phần dùng kỹ thuật 
layout của Word ñể giảm phí tổn in ấn khi ñưa 
cho nhà in. Qua ñến số 98 thì Lá Thư lại gia 
nhập trào lưu “Mạng” và lập ra 
http://www.ltahcc.com với kỹ thuật số giúp các 
AH ñọc Lá Thư qua máy vi tính và xem hình 
muôn màu thay vì ñen trắng khi in ra trong Lá 
Thư gởi qua bưu ñiện. 

Nói về bài vở các Ah ñóng góp ñể ñăng vào 
Lá Thư thì số lượng tăng giảm bất thường; có 
lúc các ban ñiều hành phải lên tiếng báo ñộng 
vì bài vở có thể thiếu hụt. Nhìn chung chung thì 
ai gởi gì thì ñăng nấy nhưng các AH ñiều hành 
Lá Thư theo ñúng tôn chỉ của Lá Thư là “Giữ 
cho còn có nhau” ñể tránh tranh luận có thể 
ñưa ñến chia rẽ giữa các AH nên chỉ nhận ñăng 
những bài “không phải là những nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật, không có tính cách chính trị 
và tôn giáo và cũng không phải là những diễn 
ñàn về văn chương”. Những bài ñáp ứng tôn 
chỉ Lá Thư lại ñược thanh lọc theo tiêu chuẩn 
do các ban ñiều hành ấn ñịnh và tui không có 
chi tiết ñể bàn thêm. Lẽ tất nhiên Lá Thư chỉ có 
chừng ñó trang giấy, nếu nhiều bài quá thì có 
bài phải nằm trong danh sách “chờ” cũng như 
ta bị rớt vô danh sách stand-by khi máy bay bị 
overbooked! 

Nói ñến pháp lý thì Lá Thư AHCC cũng chỉ 
là một danh xưng do anh em ñặt ra ñể làm nơi 
tập trung tinh thần tương trợ chớ thật ra LT 



cũng không hề ñược registered2 ñể có một số 
ghi của Thư Viện Quốc Gia (Library of the 
Congress). LT cũng không có trụ sở nhất ñịnh, 
không có ban biên tập cố ñịnh; nó liên tục thay 
ñổi nơi phát hành tùy theo sự xung phong “vác 
bài ngà” 3 của vài AH; Khi thì nó ở Nam Cali, 
khi thì Bắc Cali, khi qua Louisiana, khi ở vùng 
Maryland/Virginia, rồi bây giờ lại về Nam Cali. 
Lúc mới khởi ñầu tui là một trong những người 
kêu gọi lập ra một hội Công Chánh cho có căn 
bản pháp lý nhưng ý kiến này không ñược ña 
số AH ủng hộ và càng ngày tui càng thấy ñây là 
một ñiều hay vì LT sống theo tinh thần tương 
trợ không cần pháp lý; vì có hội thì phải có 
họp, có ban ñiều hành, có chủ tịch v.v. rồi cũng 
vì bất ñồng ý kiến mà hội tan rả như nhiều hội 
khác. Về phương diện tài chánh thì vì không 
phải là hội nên cũng không có niên liễm, theo 
tinh thần tương trợ các AH tự ñộng ñóng góp 
kẻ ít người nhiều nuôi dưỡng LT cho ñến ngày 
hôm nay. Tài chánh các số ñầu tương ñối chật 
vật có khi thiếu hụt thì nhiều AH theo kêu gọi 
ñóng thêm tiền ñể nuôi sống Lá Thư; nhưng về 
sau nhất là sau khi qua MD/VA thì tài chánh 
trở nên khả quan; tồn khoản luôn luôn ở số 
thặng dư. ðây là một ñìều ñáng mừng và ñáng 
khen vì các AH “vác bản ngà” ñã dùng kỹ thuật 
vi-tính viết bài làm giảm chi phí trong lúc ñó 
chi phí bưu phẩm luôn luôn tăng. Lẽ tất nhiên 
các AH ñiều hành LT cũng cố gắng hết mình 
kêu gọi các AH nào không muốn nhận LT hoặc 
không còn muốn liên lạc hoặc vì lý do nào ñó 
cho biết sự lựa chọn ñể giúp ban ñiều hành LT 
giảm bớt chi phí gởi bưu phẩm. 

Rồi theo trào lưu tiến hoá của ngành ñiện tử 
ban ñiều hành LT số 98 ñã lập ra một website 
http://www.ltahcc.com với mục ñích tập trung 
về một chỗ tất cả các Lá Thư từ số 1.cho ñến số 
hiện tại là số 99. Theo báo cáo trong LT số 98 
thì các LT sau ñây ñã ñược nằm trong website: 
Các số 1, 2, 9, 12, 13, 19 và 30 cùng các số mới 
từ số 814.  

                                                             

2 Xin tạm dùng tiếng Anh thay vì dùng danh từ ñăng ký. 
3 Một công việc làm cho người khác không ăn lương, 
không ñược nhớ ơn v.v. Nói về Bài ngà thì ñây là một ID 
của các quan ñời xưa kích cỡ to nhỏ tuỳ theo chức lớn 
nhỏ (chừng 2in x 3in) và mỏng chừng 1/8 inch. 
4
 Tuy nhiên sau khi phát hành xong LT #99 thì vào trong 

website ltahcc, chúng ta ðÃ thấy ðẦY ðỦ TẤT CẢ các 

Thật ñáng mừng vì ba lý do: 1- Các AH có 
thể xem hình rõ ràng và có màu sắc (nếu có) 
thay vì chỉ thấy toàn là bà con của anh Bảy 
Hynos, 2- Các AH không muốn nhận LT gởi 
bằng bưu ñiện có thể từ nay ñọc qua máy vi-
tính hoặc giữ lại dưới dạng pdf những bài, hình 
ảnh mà mình thích, và 3- tiết kiệm ñược bưu 
phí. Tui hoan nghênh hết mình chuyện làm này 
của các AH Văn, Luân, Thiệp, Duật, HMinh, 
TMinh, Nam, Hùng, Thông và Lý.5. Nếu, như 
nói trên, LT ñược registered thì tui nghĩ là 
ltahcc có thể ñược ghi nhận dưới dạng .org 
thay vì .com. Hình như lệ phí ñiều hành ‘.com’ 
ñắt hơn ‘.org’. Tuy nhiên ‘org’ hay ‘com’ gì 
cũng ñược miễn sao ta có ñược một website ñể 
lưu trữ và liên lạc theo thời ñại máy tính là một 
chuyện ñáng khen và ñáng mừng rồi.  

 
ðể thể hiện tinh thần tương trợ, ngoài 

chuyện ñăng tin mừng tin buồn, LT còn có mục 
ngoài lề là thể hiện tinh thần Kính Lão ðắc Thọ 
với một ban gồm có các AH xung phong ghi 
nhận, làm và trao tặng Bảng Thượng Thọ cho 
các AH với số tuỗi 85 trở lên. 

 
Tới ñây tui hết chuyện nói rồi. ðể chấm dứt 

tui xin nhắc lại ý kiến của tui trong LT số 99 là 
chúng ta nên có một cái gì ñể tuyên dương 
công trạng các AH ñã bỏ công ra sản xuất 99 
LT từ năm 1976. Các AH ñã từng làm Bảng 
Thượng Thọ xin vui lòng xung phong ra tay 
giúp ñỡ ước tính chi phí ñể anh em ñóng góp 
làm Bảng Ghi Công này. 

 
Ghi nhận và cám ơn. Bài này tui viết khá 

dễ dàng một phần lớn là nhờ website 
www.ltahcc. Cám ơn các AH (tên ghi trên ñây). 

                                                                                                 

LT từ số #1 cho ñến #99, ñồng thời ñã có luôn NGUYÊN 
BẢN cuốn Kỷ Yếu 100 năm Trường Công Chánh. 
5 Xem bài Giới thiệu Trang Nhà http://www.ltahcc.com 
trang 99-101. 


