
 

 Làm Sao Cho Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 
Trường Tồn 

AH Trần Trung Trực 

Cách đây hơn 15 năm, tôi lập trang Khóa 6 
Kỹ Sư Công Chánh với hy vọng khi về hưu các 
anh em đồng khóa vào tham gia làm nơi để trao 
đổi tin tức và sinh hoạt với nhau. Nhưng hoàn 
toàn không được như ý. Vì bây giờ, về hưu rồi, 
người nào cũng có lý do riêng. Kẻ phải giữ 
cháu, kẻ bây giờ mỏi gối chồn chân, vv… 

Hôm nay, tôi xin bàn với các bạn về 
LTAHCC. Thú thật, khi nhận email của AH Lê 
Nguyên Thông yêu cầu AH nào đứng ra nhận 
lãnh LTAHCC từ số 109 trở đi, tôi rất đắn đo, 
và sau khi bàn luận với hai bạn, AH Ngô 
Hoàng Các và AH Lê Công Minh, tôi đã gửi 
email đến các AHCC trong Ban Phụ Trách cũ, 
tôi xin đảm nhận. Trong Ban Phụ Trách lần này 
gồm cả Năm Châu: AH Trần Trung Trực, ở 
Mỹ, trưởng ban, AH Nguyễn Thiệp, Nguyễn 
Đức Chí, Nguyễn Đình Duật, Nguyễn Văn 
Luân, Lê Nghiêm Hùng, Trịnh Hữu Dục, Ngô 
Hoàng Các, Nguyễn Thúc Minh, Dư Thích ở 
Mỹ, AH Lê Nguyên Thông ở Úc, AH Lê Công 
Minh ở Việt Nam và AH Trần Văn Thu ở Pháp. 
Ở Canada, tôi xin AH nào muốn đứng tên vào 
BPT, xin cho tôi biết. Ngoài ra, nếu bất cứ AH 
nào muốn tham gia vào BPT, tôi xin hoan hô. 

Trường Công Chánh, trung Tâm Kỹ 
Thuật Phú Thọ là nơi đoàn tụ những sinh viên 
suất sắc nhất của Việt Nam. Trong 4 năm học, 
tôi thấy khóa 6 KSCCĐC của tôi ai cũng có tài, 
có thể chưa phát ra hoặc tôi chưa thấy. Trong 
những người hoạt động hăng say hơn, như bạn 
Nghiêm Phú Phát tổ chức văn nghệ, bạn Trần 
Thành Nhân đánh đờn guitar trình diễn vào 
những ngày cuối năm học, bạn Lê Công Minh, 
từ khi học đã làm thơ, đưa cho tôi và các bạn 

khác xem, vv… Tôi không ngờ tôi được học 
cùng với những bạn có nhiều tài như thế. Bạn 
Ngô Hoàng Các, học khóa 6 với tôi. Trong khi 
học 4 năm trường Công Chánh, tôi ít nói 
chuyện với bạn ta. Nhưng cách đây 5 năm, tôi 
đến thăm Washington DC, và được bạn tiếp 
đón. Tôi không ngờ bạn ấy có nhiều tài năng về 
kỹ thuật, điện toán và viết văn. Bạn Trần Đình 
Thọ, cách đây gần 10 năm, tôi tổ chức họp mặt 
40 năm ra trường khóa 6 KSCCĐC tại nhà tôi, 
tôi thấy bạn có tài ăn nói, trầm tĩnh, nhưng khi 
nói, thì thao thao bất tận. Và trong số mới đây, 
LTAHCC số 107, bạn Đoàn Đình Mạnh, khóa 
14 KSCCĐC, viết một bài cho biết bạn là người 
Bắc học trường Petrus Ký, học đỗ đầu, trên cả 
thủ khoa Chu Văn An. Nói chung, ai cũng có 
tài, nhưng chưa chịu phát triển ra. 

 Vậy, tôi nghĩ, LTAHCC muốn khá hơn cần 
các bạn viết bài chia sẻ kinh nghiệm, tin tức 
sinh hoạt của bạn hay của nhóm AHCC. Các 
bạn cứ viết đi. Có thể lần đầu sơ sót chút đỉnh, 
lần sau sẽ khá hơn, như tôi vậy. Nhà văn nổi 
tiếng nhất ở Việt Nam Nguyễn Hiến Lê, khi tôi 
còn là sinh viên Công Chánh, cũng là AHCC. 
Anh AH Thiệp, là người sốt sắng nhất trong các 
AHCC, đã có nhã ý giúp tôi. Các AH Chí, anh 
AH Duật và anh AH Luân, AH Nguyễn Thúc 
Minh, AH Thích, những người làm việc đắc lực 
cho LTAHCC, cũng đồng ý tiếp tục giúp tôi. 
Và trong nhóm AHCC toàn thế giới, các Thầy 
như thầy Bửu Đôn, thầy Phan Đình Tăng, thầy 
Tôn Thất Đổng, thầy Nguyễn Ngọc Thịnh, thầy 
Nguyễn Thanh Toàn, vv.., và các AHCC kỳ 
cựu như AH Lê Khắc Thí, luôn luôn mong 
muốn LTAHCC trường tồn và mỗi ngày một 
khá hơn. Tôi xin quí vị góp ý kiến. 



 

 

 Sau khi các AH/TH gửi bài vở nhiều, chúng 
tôi sẽ tổ chức trình bầy cho mạch lạc, dễ xem 
và đẹp. Bây giờ mỗi năm kỹ thuật tiến hóa, 
chúng tôi sẽ ráng học và dùng kỹ thuật trong 
việc làm và in LTAHCC. Chúng tôi sẽ san sẻ 
với nhau trong BPT những kỹ thuật này, để 
hoàn thành LTAHCC đúng kỳ hẹn và tốt đẹp 
hơn. 

 Về tài chánh, tôi thấy giá in hiện nay, 
khoảng $2.00, và cước phí gửi đi, khoảng 
$2.50. Tổng cộng mỗi số in và gửi đi khoảng 
$4.50 đến $5.00. Nếu in mầu, giá in khoảng 
$5.00 cho một số. Cộng với giá gửi đi, khoảng 
$7.50 cho một số. Nhưng vì số người đóng góp 
ít và bây giờ tuy rằng kỹ thuật điện toán cao, 
nhưng người đọc trên mạng ít, tôi đề nghị vẫn 
giữ in đen trắng, trừ hình bìa mầu. Xin các 
bạn gửi tiền đóng góp đều đặn. Nếu các bạn 
gửi về mỗi năm khoảng $20 Mỹ kim, là 
LTAHCC sẽ trường tồn. Nếu gần như tất cả 
AH/TH đóng góp, chỉ cần các bạn đóng góp 
mỗi năm $10 Mỹ kim thôi. 

 LTAHCC đã sống hơn 40 năm và càng 
ngày càng khá hơn. Tôi tin chắc nếu các bạn 
cùng tôi đóng góp vào LTAHCC, nó sẽ là 
một Lá Thư đẹp nhất và luôn luôn “Giữ cho 
còn có nhau”, và có thể truyền cho thế hệ 
Công Chánh nối tiếp. Đó là ý nghĩa chữ 
“Trường Tồn” mà chúng ta dùng trong đề mục 
trên của LTAHCC, một mơ ước của toàn thể 
AHCC. 

 

BBT đương nhiệm: 
 
Mới gởi thư kêu gọi các AHCC năm châu 

chuẩn bị đứng ra tiếp tay cho những số kế tiếp 
sau khi BPT đương nhiệm hết hạn kỳ “vác ngà 
voi”sau số kế tiếp thì chúng tôi nhận được thư 
AH Trần trung Trực báo tin sẽ tình nguyện 
đứng ra nhận lãnh công tác “vác ngà voi” 
ngay trong vòng một tuần lễ. 
 

Thật là một điều rất phấn khởi cho Hội Ái 
Hữu Công chánh chúng ta. Hội chúng ta đã 
đang và sẽ có các nhân vật có tinh thần hăng 
hái như vậy rất đáng hoan hô.  

 
Xin các AH khắp năm châu chào mừng BPT 

tân nhiệm và gởi lời chúc mừng cũng như 
khuyến khích và đồng thời gởi bài ngay cho lá 
thư cuối của BPT Úc châu (quý vị đang đọc 
những lời này thì xin khỏi gởi bài cho LT108 
nữa vì đã quá muộn rồi) mà chỉ xin gởi bài vở 
cho lá thư 109 càng sớm càng tốt.  

 
Công việc khuyến khích các AH và TH đóng 

góp bài vở cũng là một nhiệm vụ quan trọng. 
Trong suốt thời gian lo các lá thư 105-108 
chúng tôi xin ghi nhận đặc biệt công lao rất lớn 
của AH Nguyễn Thiệp, người mà ngoài những 
việc quan trọng khác như đã đóng góp bài 
vở,phụ trách việc Trả lời Thư Tín (phần trọng 
tâm của LTAHCC) và kêu gọi các AH/TH khắp 
nơi gởi bài về cho BPT đều đặn. Đề nghị AH 
Trực ghi nhận điều này. 

 
Cầu chúc AH Trần trung Trực thành công 

trong công tác VÁC NGà VOI cho những số kế 
tiếp…. 

 
Còn BPT này (105-108)…thì… 
 
Rảnh rang thơ túi rượu bầu….. 

Ha ha ha 


