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 AH               (Frank) 

Cháu tên Trần Hữu Thân (Frank), thuộc 

lớp nhỏ (47 tuổi), học ra trường ở Mỹ, 

hiện vẫn còn đi làm.Cảm ơn chú tiếp tục 

“làm đầu tàu” lo cho Lá Thư Công 

Chánh. Xin hỏi muốn gởi tiền đóng góp 

cho Lá Thư Công Chánh thì gởi cho chú 

phải không (Pay to: TRUC TRAN)? 

Chú có dùng PayPal không? 

Cảm ơn 

 

 BPT  

                           $US 50.00, 

xin                           ả       

                                       

                                   

                 n                    

                         . 

       AH        

 

 AH                   

Phon  th m hỏi và g i US$ 20.00 vào  u  

LT. 

 

 BPT  

BPT              do                    

                  .                  

                              ,         

                     . 

 

 AH              

G     $ 10               . 

 

 BPT  

BPT                                    

                                    

                 . 

 

 AH            

Anh Trực thân, 

Xin lổi anh về việc thông  áo tr  vì trước 

đây 2012 khi tôi về nhà mới, tôi đã thông 

báo cho ban biên tập CA biết, nhưng khi 

chuyển giao cho ban biên tập mới thì ban 

biên tập CA chưa update kịp, thành th  

 uốt n m n m  ua tôi không nhận được 

cuốn nào cả.  Vậy từ nay anh có thể g i 

th o địa chỉ này.  Nều có thể anh gởi cho 

tôi thêm 2 cuốn chót đặc biệt là cuốn có 

địa chỉ của anh  m AHCC để còn có thể 

liên lạc. Chúc anh thành công trong việc 

vác ngà voi cho lần biên tập này. 

Thân 

 

 BPT 

BPT      p nh t                trong 

danh sách AHCC và AH sẽ nh      c Lá 

             ă   ới          .          

BPT mới không    gi                

Chúng tôi bây gi                       

             làm               . Xin 



TRANG  4        ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

 

AH n u có th  vi t thêm bài v      ng 

Công Chánh, kinh nghi m trong ngh , bè 

b n, vv... BPT c n bài                

                  càng t t. 

Chúc                     vui v  và an 

lành. 

 

 AH         ức   ị   

Tôi đính kèm  ài viết Anh x m có đ ng 

được không hay có đề nghị   a đổi gì xin 

cho tôi  iết. 

Cảm ơn Anh. 

 

 BPT  

             â       

                               ă         

      . BPT       ổ   ứ             ứ  

                                    . 

  e                                 

 ă            N                          

      ,        BPT  ẽ    3                

2  ỗ   ă                         ă       

 ừ 125     150        

  ú       luôn luôn                    

Thân, 

     
 

                        

Thư gởi AHCC và THÂN HỮU  PHÁP 

  

Paris  ngày 20-8-2017 

Thân gởi qúy Ái hữu và Thân hữu Công 

Chánh Pháp,   

Như hàng n m chúng tôi trân trọng xin 

qúy vị vui lòng gởi số tiền 30€ cho n m 

2017( 25€ tiền yểm trợ Lá Thư Công 

Chánh +5€ tiền v n phòng phẩm  và phụ 

phí) tới AH Tôn thất Thiện, thủ  ũy của 

Ban Tân Đại Diện Công Chánh Pháp.  

Địa chỉ: Tôn thất Thiện  83 Avenue 

Ambroise Croizat  93150  Le Blanc 

Mesnil 

Tél. : 0148654970 

Tiền yểm trợ Lá Thư là 25€ như mọi n m 

bao gồm tiền phát hành 2 Lá thư mỗi n m 

+ chi phí Bưu điện từ Mỹ qua Paris và từ 

Pari  đến địa chỉ nhà qúy Anh Chị. 

Qúy vị nào vì lý do bất khả kháng không 

muốn nhận Lá Thư Công Chánh nữa thì 

xin làm ơn cho chúng tôi  iết và chỉ xin 

đóng góp 5€ (tiền v n phòng phẫm và phụ 

phí) mỗi n m mà thôi. 

 

Khi nhận được m   ag  (lá thư) này, xin 

qúy vị trả lời liền cho chúng tôi: 

-   ng  mail cho 4 người của ban 

Đại diện (Các anh Xuân, Thu, 

Thiện, Hứa) 

- hoặc Đ. T. cho 1 hay 2 người trong 

 an Đại diện cho biết muốn nhận 

hay không muốn nhận Lá Thư CC 

nữa để A. H. Thiện thủ  ũy  iết mà 

gởi liền LT số 10  đến cho qúy vị 

x m cho vui và đồng thời xin qúy vị 

gởi tiền cho anh Thiện. 

 

Để cho LTCC được trường tồn, và để 

"giữ cho còn có nhau" theo sự mong ước 

của mọi người, xin qúy vị tham gia việc 

viết  ài đ ng  áo và vui lòng đóng góp 

tịnh tài yểm trợ Lá Thư. 

 

Xin qúy vị gởi tiền cho A.H. Tôn thất 

Thiện càng sớm càng tốt vì còn phải gởi 

tiền qua bên Mỹ cho Ban Phụ trách LT 

CC nữa. Ban phụ trách LT105-108 có cho 

biết là ngân  ũy của Lá Thư AHCC nay 

đang ở tình trạng eo hẹp cùng cạn cần sự 

đóng góp rộng rãi của  úy Aí hũu, Thân 

hữu. 

 

Vấn đề yêu cầu đóng góp tiền bạc rất là 

tế nhị nên những lời thỉnh cầu trong Lá 

thư này nếu có điều gì không phải và 
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khiếm khuyết thì xin qúy vị rộng lượng 

mi n chấp cho. 

Xin đa tạ 

Thân kính  

Ban Đại Diện AH CC  Pháp  

Hoa trừơng Xuân  Trưởng ban. 

T l.: 0177103774 

Trần v n Thu  Đệ nhất phụ tá 

Tél.: 0140969211 

Tôn thất Thiện  Đệ nhị phụ tá 

Tél.: 0148654970 

Đỗ Hữu Hứa  Đệ tam phụ tá 

Tél.: 0146826359 

 

 BPT 

                                       

                              . 

 

             Thân 

Chào chú, 

Thân xin g i 50 đô ủng hộ LTAHCC. 

Cảm ơn 

 

 BPT 

                 ú               

          ả                      . 

 

 AH Quách Lai 

Nếu LTAHCC mỏng  úa thì không đủ chỗ 

để viết  ài vở ý kiến của các ái hữu, mà 

dầy  úa tiền  ưu phí  ẽ cao.  Xin đóng 

góp 20 đô để giúp  ưu phí gởi LTAHCC. 

 

 BPT 

                                   

              â                 ổ      

                                        

    ớ                                     

                 ả  ă                 

LT.  

 

           sĩ   ất 

Zipcod  đúng của tôi là CA 95121 chứ 

không phải là 94513.  Đính kèm th o đây 

là chi phiếu 60 đô USA yểm trợ 

LTAHCC.  Hoan nghênh anh Trần trung 

Trực và Ban phụ trách LTAHCC đã hy 

 inh công  ức để LT tồn tại.  Chúc qúy 

anh luôn luôn vui mạnh. 

 

 BPT 

                       e              

                  ú                    

                                      

                    ớ                  

                                         

                ú                  

       ứ     e. 

 

 AH  o     í       

Nhóm AHCC Toronto Canada hiện nay 

chỉ còn 9 người  thường xuyên liên lạc, 

 inh hoạt với nhau và ủng hộ việc phát 

hành Lá Thư Công Chánh. Đó là các AH 

Lâm Tháo, Nguy n V n Đề, Lâm V n 

N m, Nguy n Khắc Cần, Lê V n Châu, 

Lê Mạnh Trấn, Nguy n Xuân Sơn, Đoàn 

Chí Trung và Phạm Ngọc Quỳnh. 

 

Hai Ái H u đã  uá cố là Hoàng Ngọc 

Giao và B u Cơ. 

 

Còn lại vài AH khác trước đây có tham 

gia nhưng  au này không liên lạc với 

Nhóm nữa, có mời cũng không tham dự. 

 

Nhóm chúng tôi xin ủng hộ mổi người 

Can$ 50 tổng cộng là Can$ 450. 

Xin Anh Thái cho  iết  ẽ g i về cho Anh 

  ng cách nào cho thuận tiện và đở tốn 

phí ngân hàng. 

 

Đồng thời cũng xin góp một  ố ý về LTCC 

như  au: 
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1. Xin tiếp tục g i riêng đến từng 

người như trước đây. 

2. Về nội dung trong Lá Thư xin tập 
trung vào những tâm tình, kỷ niệm, 

tin tức,  inh hoạt có liên  uan đến 

AHCC, để những AH khác  ua đó 

 iết được thêm về  ạn  è thân 

 u n, trường lớp, cơ  uan của 

mình. 

3. Lá Thư không cần phải in cho dầy 
mà chỉ nên chọn các nội dung cần 

thiết thì  ẽ tiết kiệm được nhiều chi 

phí. Những  ài v n, truyện ngắn 

hoặc những chuyện có tính cách cá 

nhân, thì đẩy dẫy trên  ách vở, trên 

mạng, trích đ ng lại trên LTCC chỉ 

lãng phí mà cũng không ai  uan 

tâm. 

4. Những AHCC của các nơi có lòng 
gánh vác thực hiện LTCC rất 

xứng đáng được tri ân và  uí trọng 

vì đã góp phần gìn gi  mối dây liên 

hệ của chúng ta, nhưng đồng thời 

cũng xin minh định rõ là việc duy 

trì LTCC là cần thiết chứ không 

cần phải làm hay hơn, hình thức 

phải đẹp hơn Lá Thư trước. Sở d  

đến nay còn nên gi  hình thức Lá 

Thư  ua ấn  ản vì có nhiều AH có 

tuổi chưa  u n dùng comput r, chứ 

hiện nay xem LTCC qua trang 

mạng rất hay, nhanh chóng mà 

lại ít tốn k m nhất. 

Kính thư, 

 

 BPT 

                                 

                                        

 ớ             ả                           

     â                                  

                                      

                                    

                                          

          ú                              

                                        

                              â        N   

                               ẽ    

                  . 

  

 AH Mai        o   

Cám ơn Trực đã g i Lá Thư . Tôi đang 

đọc từ từ (vì mắt k m sau khi mổ 

glaucoma cả hai mắt).  

Nhiều  ài đọc rất vui và gợi nhớ lại anh 

em công chánh... ngày nào... và mái 

trường thân yêu. Tiếc r ng không được 

nhìn cảnh trường xưa, trong khuôn viên 

rộng cỏ dại đầy rẩy và nhất là rất nhiều 

thỏ rừng (khoảng 1958). Ngày nay trường 

thay đổi nhiều khó tìm lại vết tích ngày xa 

xưa !. 

Anh em CC thuở xa xưa người ta thường 

gọi là dân cầu cống, chỉ biết gạch đá 

(Travaux publics) nên thường là... khô 

khan... nhưng  ua lá thư công chánh mới 

biết rất nhiều tâm hồn nghệ    ẩn bên 

trong lớp đá  ắt. Như tôi  au ngày về 

hưu... trong một chiều buồn bỗng thành 

thi    ngon lành. 

Sẳn đây g i anh TR C thơ Giàn Thiên Lý 

đọc chơi nha. Mấy  ài thơ nầy tôi nhờ 

bạn cho lên youtube với nhạc nền để 

thưởng thức những chiều mưa  uồn và .. 

thuở học trò ngây dại.. Nếu xem không rõ 

Trực cho biết nhé. 

Thân 

Mai Thanh Toàn - TonaMai 

https://www.youtube.com/watch?v=dXv8

uborf98&feature=em-share_video_user 

 BPT 

Chào anh Toàn, nh              a anh, 

BPT sẽ        ă    ừ từ              

https://www.youtube.com/watch?v=dXv8uborf98&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=dXv8uborf98&feature=em-share_video_user
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          “G    Thiên Lý” sẽ  ă   

                109. 

R t cảm kích t m th nh tình AHCC anh 

  i với chúng                 ừ        sẽ 

in      ớ . Hy v ng các AH/TH  ớ    ổ  

        dễ  e                  ẽ là 

ngu n an  i và m i dây si t chặt tình thân 

gi a  các AH/TH CC với nhau. 

Chúc anh sớm bình ph c và vui v , an 

lành. 

 AH                  

Được  iết LTAHCC  ố 10  là  ố cuối do 

AH Lê Nguyên Thông và các anh  ên  c 

Châu phụ trách, tôi xin có lời cám ơn 

BBT  c Châu đã hoàn thành xuất  ắc  Lá 

Thư AHCC. Trong  ố 10  vừa  ua, tôi 

chú ý nhiều đến  ài của anh Nguy n V n 

Luân viết về KTS Vũ Đình Hóa, tôi cũng 

có may mắn làm việc với  ng này. Tôi  ẽ 

gắng viết vài kỷ niệm với ông Hóa và gữi 

đến BPT  au. Tôi đính kèm ch ck $50.00 

để yểm trợ Lá Thư. 

     

 BPT 

                                     

T                 ứ   ẽ                     

 ừ                                 ứ     

        e                 ả              

        “G              N   ”        

           ú            ứ      . 

 

                  

Xin cảm tạ các anh đã  ỏ công  ức để giữ 

cho Lá Thư được đến ngày hôm nay. 

 

 BPT 

                                       

      ứ                                

                                    ú   

         ớ              ẽ              

                                  . 

          c   o 
Hà Quốc Bảo đây, còn nhớ không  Có 50 

n m rồi không gặp nhau còn gì, từ ngày 

tôi rời Tòa Đô Chánh trở về  ên Kiều Lộ 

rồi  au đó lại vượt  iên trốn đi, khủng 

khiếp thật, mới đó mà đã   thế kỷ rồi. 

Hôm trước xuống San  o   th m gia đình, 

có gặp Thụ và có nhắc đến Trực đấy. 

Trở về lại  a hington Stat , 100  các 

AHCC ở  a hington “gồm tất cả... 3 

người (Phạm Bội Hoàn, Trương Minh 

Trung, Hà Quốc Bảo)” đã họp đại hội 

toàn tiểu  ang để tỏ ý cám ơn các AH ở 

Cali ornia,  c, nay  ang T xa  đã  ỏ 

công giữ cho tờ Lá Thư AHCC được tồn 

tại cho đến nhày nay. Đây là ch ck (3 x 

$50.00 = $150.00) chúng tôi xin đóng 

góp để các  ạn “vác ngà voi” tiếp tục cho 

Lá Thư ra đời. Thân mến. 

 

 BPT 

                 ú   ừ                  

                                      

 ớ  100                           ổ 

  ứ                                 

 ả                                     

                                     

                                         

         â     â     . 

 

                c 
Cám ơn các anh trong Ban Phụ Trách cũ: 

Lê Nguyên Thông, Nguy n V n Luân... đã 

hoàn thành tốt đẹp các  ố Lá Thư 106, 

107, 10 . Cám ơn các anh trong Ban Phụ 

Trách mới: Trần Trung Trực, Ngô Hoàng 

Các,  ư Thích... đã đứng ra tiếp nhận 

phụ trách các Lá Thư  au: 109, 110, 111 

và 112. Nhân tiện tôi xin đóng góp chút 

tiền yểm trợ Lá Thư (đính kèm ch ck 

$50.00). Đa tạ. Thân ái. 

 

 BPT 
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          ặ                     â  

                            e          

                           ả          

                                  

                 ú                 ứ  

   e    â      . 

 

 AH Trươ        ư    

Tôi xin gởi đến anh chi phiếu US$ 100 để 

góp phần cho LTAHCC. Nếu nhận được 

xin anh tin cho tôi  iết. Mong LTAHCC  ẽ 

tồn tại lâu dài. 

 BPT 

  ú                                  

AH, x                               

                                     

                                     

                          â        ớ  

                                      

         ,   ú                        ớ  

         ẽ                .  

 AH Lê Khắc Thí 

Trong cuộc điện đàm gần đây, AH có hỏi 

th m di n tiến của Lá Thư AHCC. Ngoài 

ra, AH cũng cho  iết trước 1975, AH là 

Chánh Sự Vụ sở Nhân Viên bộ Công 

Chánh, thường giúp đỡ anh em Công 

Chánh chúng ta. Đặc biệt, sau khi sang 

Mỹ, AH là người khai  inh ra Lá Thư 

AHCC.  AH cũng cho  iết AH Nguy n 

Hữu Tuân, cựu Giám Đốc Sài Gòn Thủy 

Cục, vừa bị t , nay đã gần lành. 

 BPT 

Thành th                     c        i 

vớ         AHCC, giây liên l c gi a các 

AH/TH CC toàn th  giới.          AH, 

t t cả anh em AH/TH CC trên toàn th  

giớ    u mu n LT sẽ là               ặ  

chẽ        ng t n g n bó chúng ta l i với 

nhau. BPT  ớ  mong t t cả AH/TH CC 

tham gia  

vi t bài, dù ch  m t trang gi y, nói v  k  

ni     i Công Chánh             ứ     

                                   /TH 

CC. N                 a chúng ta    

                   N       , nh ng tin 

tứ   ặc bi          N   ễn H u Tuân b  

tai n n, n u AH không         o, BPT và 

các AHCC khác               bi t     . 

BPT c u chúc AH Tuân sớm bình ph c và 

AH Thí        ứ     e, an lành và luôn 

sát cánh vớ                       

Tuân,                             

               ứ     e. 

 

                    
Kính gởi  uý anh trong Ban Phụ Trách. 

Từ khi anh Hai mất đến nay tôi vẫn nhận 

Lá Thư Công Chánh đều. 

Cám ơn các anh đã nhớ đến! Thật vui khi 

nhận được Lá Thư. 

Đã hết n m, chúc  ang n m mới các anh 

nhiều  ức khỏ  để vác ngà voi tiếp tục. 

Tôi đã già, tay cũng run, mong các anh 

thông cảm, tôi xin đóng góp $40.00 cho 

Lá Thư. 

Bà Nguy n Thái Hai 

 

 BPT 
     ả                ừ               

                                       

          “G              Nhau”     

          ú        ớ        ă            

                                     

                    ú     Nă   ớ     

Khang. 
  


