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 AH                  

Anh Trực thân mến, 

Xin cảm ơn và cảm phục anh rất nhiều, chưa lo 
xong số 112 mà rất sốt sắng sắp xếp ngay bài 
của tôi cho số Lá Thư tới. Xin cảm ơn một lần 
nữa. Anh sắp xếp rất đẹp và dễ đọc. Tôi xin có 
một ý kiến nhỏ là Bản đồ AWSS nếu để 
nguyên một trang thì lớn hơn là 1/2 trang (một 
column) và dễ đọc hơn chăng, nhất là các 
legend phía dưới?  

Thân ái, 
 

 BPT 
BPT đã            đ              và làm cho 
bả  đồ lớ   ơ                         . 
 

                     

Thân kính gửi AH Trực và BPT LTAHCC, 

Xin tin quý AH, tôi Vẫn Còn Muốn Tiếp Tục 
Nhận LTCC.  Nếu đến khi nào không còn 
đọc được nữa, tôi sẽ thông báo quý AH rõ và 
nếu quý AH không nhận được thông báo của 
tôi, xin cứ tiếp tục gửi LT cho tôi. Những phần 
khác như Địa Chỉ, Số Điện Thoại, Email vẫn 
như cũ, không có thay đổi, nếu có thay đổi tôi 
sẽ báo ngay quý AH biết. 

Xin chúc quý AH và gia đình luôn luôn sức 
khỏe dồi dào, và thành thật cám ơn quý AH. 

Nguyễn Xuân Mộng 
Sacramento, CA 

 BPT 

                       đ                   
                    đ                  .  

 

               Tuyên 

Trực thân, 

Tôi đã đọc lại bài chỉnh sửa cuối cùng, thật 
hoàn hảo... cám ơn Trực nhiều... mong có dịp 
được đóng góp với LTCC. 

 ám ơn sự nhi t tình, cố gắng của Ban Biên 
Tập LT AH  .   m gửi  2 .   đề tên anh 
Thái. 

 BPT 

        ơ     đã    l                     
         b      thêm                       
                                ơ  đ    
                                    . 

                  

 ính gởi: BAN PHỤ TRÁ H Lá Thư Ái Hữu 
Công Chánh 

Tôi là một thành viên trong số cựu sinh viên 
trường  ao Đẳng  ông  hánh xin có vài góp ý 
với quý vị sau khi đọc “Lá Thư Ái Hữu  ông 
 hánh số 111   1976-2019” như sau; Xin nói 
thêm là các ý kiến này trình bày có thể không 
được mạch lạc và mang tính chủ quan, tuy 
nhiên, xin quý vị nhận nơi đây lòng quý mến 
của tôi đối với cố gắng “Giữ Cho Còn Có 
Nhau” của quý vị. 

VÀI Ý  IẾN SAU  HI ĐỌ  “LÁ THƯ ÁI HỮU 
 ÔNG  HÁNH” SỐ 111 1976 – 2019 

1/ Lá Thư này dầy đến 122 trang, xin ghi nhận 
công lao của Ban Phụ Trách. Bài vở hay, bổ 
ích, trình bày đẹp. 
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2/ Đề nghị có thêm email address của Ban Phụ 
Trách để ti n liên lạc.Tôi phải nhờ một bạn 
hi n ở Mỹ để có được email address của anh 
Trực (hai vị trong Ban Liên Lạc AH   trong 
nước hi n đã mất). 

3/ Ngoài cuốn “ ỷ Yếu trường  ao Đẳng  ông 
Chánh – kỷ ni m 1   năm thành lập – 1902 – 
2002”, không rõ các Lá Thư trước đây có bài 
nào nói về các thầy dạy của trường  ao Đẳng 
 ông  hánh không, nếu đã có xin nhắc lại 
trong Lá Thư sắp tới vì phần lớn anh em nay 
đã cao tuổi, ít lâu nữa chắc quên hết.  ũng xin 
nói thêm là anh em trong nước không dễ gì có 
được cuốn  ỷ Yếu này. Về nội dung thì một 
cuốn  ỷ Yếu chỉ ghi lại những sự ki n chứ 
không thể lồng vào đó những tâm tư tình cảm 
hoặc những cái mà người ta thường gọi là 
“ngoại truy n” mà đây là thế mạnh của những 
Lá Thư. 

Riêng về danh sách các thầy cô được li t kê 
trong cuốn  ỷ Yếu, tôi không thấy tên các vị 
sau đây, có thể vì tôi chưa tra cứu kỹ chăng 
nhưng xin mạnh dạn nêu ra đây với lời xin lỗi 
trước:           

Xin li t kê theo AB : 

 ANH SÁ H  Á  TH Y   Y TRƯ NG 
 Đ   

1. Nguyễn Văn    Thủy Lợi 
2. Nguyễn Bá  ường Triết Học 
3. Nguyễn Hải Hượt Luật  ân Sự 
4. Ngô (Nguyễn) Xuân Hiếu 

Nha  ăn  ứ Hàng  hông. 
5.  ha Tử  hải  Đi n  ỹ Ngh . 
6. Trần Văn Mạo  ơ  hí. 
7. Đỗ  hắc Tốn Toán 

a/ Và hình như còn 2 thầy người Pháp 
(ngoài thầy Vaudio) mà tôi chỉ nhớ được 
tên một vị đó là thầy Breton. 

b/ Rất xin lỗi v/v không nhớ hoặc không 
nhớ đúng Họ và  hữ lót của tên các thầy. 

c/  òn một số môn học khác trong đó có 
Anh ngữ, Physique, Urbanisme thì không 
nhớ là thầy nào dạy.  

4/ Một chuy n này chắc rằng có một số anh 
em thuộc Nha  ấp Thủy còn nhớ: 

 hoảng đầu thập niên 7  của thế kỷ trước, ông 
Lê Minh Huy (một trong những bậc tiền bối) 
ghé Nha  ấp Thủy (lúc này có lẽ đã đổi tên là 
Quốc gia Thủy  ục), nói chuy n vui với một số 
anh em đang làm vi c. Ông Huy có lối nói 
chuy n rất “có duyên” mà tôi xin kể lại đây cái 
ý chính một cách đơn sơ mộc mạc, không thể 
nào lột tả được dù chỉ một phần ngàn cách nói 
của ông; ông kể rằng: 

“Tôi được ông  i m bổ làm giám đốc Nha 
 ông Binh, mang cấp bậc Đại tá, nhưng lại 
không biết chào - theo lối nhà binh - nên mỗi 
khi được cấp dưới chào thì lúng túng lắm”. 

Ông kể tiếp qua câu chuy n khác: 

“ ó một lần tôi đi qua  ao Lãnh và được biết là 
có ngôi mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, tôi đã chỉ thị 
cho đơn vị công binh đóng tại đây phải chăm 
sóc kỹ ngôi mộ này, đ ng để nó b  rạc, bê bối, 
người ta cười cho!”. 

 hỉ bốn chữ “người ta cười cho!” đủ nói lên 
phẩm chất đạo đức, nhân văn của một huynh 
trưởng trong làng  ông chánh của chúng ta. 

5/  huy n vui về thầy Nghiêm, tổng giám thị 
thì có chuy n như sau: Vì thầy phải phụ trách 
vi c chào cờ mỗi sáng đầu tuần; sau khi quan 
sát các hàng ngũ sinh viên, nhắc nhỡ vi c trật 
tự, thầy dõng dạc hô “Nghiêm!  hào cờ… 
Chào!” Tất nhiên buổi chào cờ nào cũng rất 
trang nghiêm, nhưng có một hôm, sau lễ chào 
cờ, có sinh viên muốn chọc thầy nên hỏi đùa 
như sau: Thầy ơi, thay vì thầy hô “Nghiêm!” thì 
thầy hô: “Tui!” thì anh em cũng hiểu mà. Tất cả 
đều cười với lối châm chọc dí dỏm này. 

6/ Trở lại với Lá Thư số 111 tôi thấy có bài của 
huynh trưởng Bửu Hi p viết về truy n  iều. 
Hình như huynh trưởng Bửu Hi p lầm khi cho 
rằng cụ Nguyễn  u viết truy n  iều bằng Hán 
văn… Đọc bài này tôi tưởng huynh trưởng Bửu 
Hi p “thả cá tháng Tư” hoặc chơi trò “Đố vui để 
học”. Đề nghị Ban Phụ Trách liên h  với huynh 
trưởng Bửu Hi p để giải thích thắc mắc này 
trong Lá Thư 112. 

Trân trọng kính chào 
Lê Vi t Thạch 

 BPT 
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                ả        đã    l              
                                             
đ         l                             ả  
               . 

                    ơ     đã          l   
                  b                      
                                          
  ơ     ớ       Vi t Nam         . 

V  danh sách giáo    đã   y t       ng Công 
Chánh ghi trong cu n k  y             đ  c 
hoàn hão. B i vì nhi u lý do, th  nhấ   đ     
                 đ  l          c t i các b , 
ph , có khi vì b n công v , nên ch  d y m t 
th i gian ng n, nên sau nấy không ai nhớ      
hai,           đ  c ghi l i theo trí nhớ c a 
m t s  Ái H u cho bi t, ch  không có tài li u 
chính th c nào. B i v y, n u có ái h u nào 
nhớ thì nh c l i cho anh em bi        ng h p 
        Đỗ Kh c T n, có ghi   trang 137 c a 
K  Y           i l p danh sách không nhớ 
họ và ch  lót nên ch  ghi tên mà thôi. 

          “K  Y           Đ  ”              
     l           x                 l        
x      bổ                        ĩ        
AHCC    ớ  đ   đã đ                   l    
        l                                  
đ               

                        K           ử  
                          111      x   x       
lỗ                   đ          ặ              
         lỗ                đọ     l           
 ự      l   bả              K        N      
Vă  Vĩ    ừ     N          Q    N   thành 
 ừ                V                          ấ  
lỗ       đã  ử  l              N          x   
                         ấ  đã đ     ử  l   
       : “…                       K   V   
K    bằ     ơ l   b       N        đ  Ô   
Nguy   Vă  Vĩ     é            Q    N   
                    …”. 

     ấ      ơ      ử       đã              
             b               111  Dù l            
Công Chánh trên 93   ổ    ự l  l              
                                l  x   lớ  
           Đ                        đã    
             .  

                113               đ    5 
               x   l                          
         ọ                  lỗ  l         

BPT xin AH và tất cả các AHCC vi t bài gửi v  
                x    ọ      i xem th t k  LT 
và vi t v  cho BPT bi t ý ki    Đ   l           
c a toàn AHCC, nên tất cả nh ng bài và ý ki n 
đ   đ            đă    

K                              x           
                               đ         
      ù   đọ . 

     x       AH xác nh n ch  lót tên c a AH 
là Vi t hay Vi             KY    

     oà   ì        

Thân gởi anh Trực, anh Luân và quý anh trong 
Ban Phụ Trách Lá Thư AH  , 

Xin báo cho quý anh được biết ngày hôm qua 
31 tháng 7 chúng tôi đã nhận đủ 26 Lá Thư 
AH   số 112. Bài vở lần này phong phú, đa 
dạng, trình bày đẹp. Thay mặt AH&TH   Úc 
 hâu tôi xin gởi lời trân trọng cảm ơn đến quý 
anh đã bỏ rất nhiều thì giờ và công sức để 
hoàn thành Lá Thư số 112 này. 

Hôm nay 1 tháng 8 tôi đã chuyển tất cả Lá Thư 
nói trên cho AH&THCC Úc Châu. Ngoài ra tôi 
có gởi k m theo thư kêu gọi yểm trợ Lá Thư. 

Về phần sức khỏe của anh Thái, theo tin tức 
mới nhất tôi nhận được t  anh Văn Minh Hồng 
cách đây 2 tuần, sức khỏe của anh Thái tiến 
triển rất khả quan. Anh đã có thể ngồi xe lăn 
để y tá đẩy đi vòng vòng b nh vi n. Anh có thể 
nói, cười lớn tiếng. Vết nứt bắp thịt ở đùi anh 
đã lành. Y tá b nh vi n cho biết sức khỏe anh 
phục hồi nhanh hơn sự mong đợi của b nh 
vi n rất nhiều. Tất cả anh chị em  hóa 
14 S   chúng tôi đều cầu mong anh sớm 
bình phục. 

Thân chúc quý anh và gia quyến luôn luôn an 
mạnh và hạnh phúc. 

XLTV AH&THCC Melbourne 

Đoàn Đình Mạnh 
 

 BPT 
    x       ơ     đã                   đ   
                . 
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     x       ơ     đã    l         l         
                                 l          đ  
“Giữ Cho Còn Có  h  ”  
 

 AH Hoa Tr          

Sáng nay tôi nhận được 1 carton 25 LT AHCC 
số 112; anh Thi n lại nhà tôi lấy về để phát cho 
anh em. 

Hoa Trường Xuân 

 BPT 

Anh Xuân và anh Thi n thân, 

N     y gử  đ   ừ M  sang Pháp mất khoảng 1 
tu n l       ơ            đã         l   đ   
t n tay các AHCC Pháp. 

 

           o       

Thân gởi anh Trực và các anh trong Ban phụ 
trách Lá Thư AH  , 

Đi xa vắng nhà vài ngày trở về mở hộp thư 
thấy Lá Thư AH   số 112 trong đó. Mở ra đọc 
thấy anh có đăng bài "Đà Lạt, thành phố mến 
yêu" của tôi viết. Trình bày thật đẹp. 

Thành thật cám ơn anh và các anh trong ban 
phụ trách. 

Xin chúc các anh và gia đình thật nhiều sức 
khoẻ. 

Huỳnh long Trị 
De Lei 14 
3971 CA Driebergen-Rijsenburg 
Netherlands 

 BPT 

    ơ     đã    l     ă              ,     
     x                  đ    l               
l        x       b        đ   đặ       . 

 

 AH Lê Công Minh 

Anh Trực thân mến, 

 ảm ơn anh đã gửi LT   đế AH xem, và tôi 
cũng đang được đọc. Nhưng có điều tôi rát ái 
ngại vì thơ tôi được anh ưu ái đăng nhiều quá, 
sợ có làm phiền nhiều anh em và bạn b  khác 
không? Đăng ít thôi anh Trực ạ.... 

Sức khỏe tôi đang dần dần phục hồi, nhưng 
con đường chữa trị còn dài lắm anh Trực ạ. 

 húc anh chị và các cháu vui khỏe. Những 
LT   do anh phụ trách đẹp về hình thức và 
phong phú về nội dung.  ảm ơn anh. 

Thân mến, 

Lê  ông Minh, tự Lê Phương Nguyên 

 BPT  

       M          

N     b             ơ              ử  đ   
đ   đ            đă                     
       b     ấ  đ               ồ     l    
       ử  b        ơ                   ả   ù   
          ơ     b            l              đọ  
l     ơ b         ồ                b   đ         
Rấ        b                                    
đọ         l     ơ  

        b       ả   1        ă   ự            
                  đ      đã l               
 ơ   N   b                   b        ấ  
khác. 

          ỗ       b        ơ  l   ừ    G   
 ồ                   b    ẫ            ẫ  l  
 ừng.      b               ồ   

Thân, 

  ự  

 

                 

Đề nghị không nên ngưng gửi Lá Thư AH   
đến các các bà quả phụ AHCC. Dù trả lời hay 
không cũng cứ gửi. 

Nguyễn Thi p 

 BPT 

Anh Thi p, 

BPT sau 4 LT AHCC vừ      đã  ử     đ n 
tất cả AHCC thông báo hay đ       n quyên 
          6  ă                  ử  đ n tất cả 
các bà quả ph  AHCC. Khi bi t AHCC nào qua 
đ i, chúng tôi s  đổi AHCC thành bà. N u anh 
bi   đ  c bà quả ph  AHCC mà chúng tôi 
quên xót không gử   x   l   ơ                
bi t. 

Thành th       ơn anh. 
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Mới nhận LT AHCC số 112, trong đó có 2 bài 
tôi viết. Xin cám ơn anh Trực. 

 ô Hương, 

Tôi nhớ trước đây vài năm cô có ghé thăm ông 
Bùi Nhữ Tiếp, trước đây là Tổng Thư  ý Bộ 
Công Chánh. Nay, tôi mới nhận báo của Hội Ái 
Hữu Công  hánh thì thấy Phân Ưu.  hông biết 
cô Hương biết tin? 

Thái Công Tụng 
Thưa Giáo sư, 

Tôi biết hai anh chị Bùi Nhữ Tiếp t  khi còn ở 
VN. Năm 1963 chị Thanh  am (khuê danh 
trước khi lập gia đình với anh Tiếp) và tôi cùng 
bị chế độ NĐ  bắt trong vụ PG 1963 sau khi 
canh sát dã chiến vào chùa Xá Lợi, bắt sư sãi, 
và vào nhà dân ruồng bố Phật tử.   

Tôi sang Mỹ tháng 5-1975 thì anh chị Tiếp còn 
kẹt ở Saigon, sau này sang đoàn tụ gia đình. 

 hi tôi nghỉ hưu, dọn nhà t  Modesto xuống  
vùng Nam  ali thì lại ở gần nhà anh chị Tiếp 
(cách 2 blocks đường) nên hay có dip gặp 
nhau. Anh chị có 2 con trai, một người làm vi c 
trên vùng San Francisco, và 1 người làm vi c ở 
Quận  am này do đó v n ở nhà cùng với mẹ. 
Hàng ngày chị Tiếp có người đến trông nom 
cơm nước và giúp mọi vi c trong nhà. 

 hị Tiếp yếu hơn nhiều. Anh ấy mạnh khỏe 
lắm nhưng mà vì tim nên ra đi rất nhẹ nhàng. 
Tôi có đi viếng và tiễn đưa anh ấy.  

Anh Tiếp đã giúp xây dựng Tu Vi n Trúc Lâm 
Đại Đăng ở tỉnh Bonsall,  A phía bắc của San 
 iego, tro cốt của anh ấy đã an vị tai nơi này. 

 ính chúc Giáo sư sức khỏe dồi dào, thân tâm 
an lạc. 

Phạm LeHuong 

 BPT 

                   ơ               đọ  
                                 ớ         
b    đ                    đ                 
đ            xả                 G       
    . 

      ì           

 ám ơn anh Trực, anh Hồng, và các anh đã 
theo dõi và thông báo tin m ng về anh Thái. 
Thật là vui m ng được biết sức khỏe của anh 
Thái đã tiến triển tổt đẹp và phấn khích. 

Thành thật chúc m ng anh Thái và chị Thái. 

 ầu xin Ơn Trên tiếp sức cho anh Thái tiến 
mau hơn nữa trên đường phục hồi sức khỏe... 

 ám ơn anh Trực và các anh trong ban Phụ 
trách Lá Thư AH   số 112, v a mới phát 
hành. Tờ báo in ấn rất đẹp, bài vở sung mãn 
và nhiều hình ảnh đẹp... 

Đa tạ. 
Trình Hữu  ục 

 BPT 

                ả           l             
      l          M                  ặ  l      
      l                                 
     ).                                    
        . 

 

 AH Hu nh Thanh Quân 

Xin cám ơn Anh Trực và BPT Lá Thư AH   số 
112. 

Anh Trực thân, 

 ám ơn Anh và BPT Lá thư đã hoàn tất 4 LT. 
V a nhận LT trên mạng, bài vở rất phong phú, 
nhất là mục Thư Tín. 

Tôi cũng xin chúc Anh Thái sớm khỏi b nh. 

 ầu mong có các AH trẻ đứng ra nhận tiếp LT 
để còn có tin tức các AH  . 

Xin thân chào. 

 BPT 

                ả     l                     
               ớ                     ấ   
               đã “đ   ” l    ồ . 

  

 AH Kim Dung 

Anh Trực thân,   

Sự đóng góp của anh Trực và các anh chị để lá 
thư được thành hình ngay lúc đầu cho đến lúc 
được gởi đến tay người đọc thật quá lớn, khó 
dùng lời để nói hết được. 
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Em xin thành thật cám ơn tất cả.  

Ti n thể anh Ngoạn và em xin gởi lời thăm anh 
Thái. Chúc anh ấy tiếp tục lành b nh. 

 BPT 

     ả     l         l               V           
đã đ                                        
    ồ       x                  ơ            ả  
   .                               ấ          
 ặ           K6  ừ   ồ             l        
 ặ         . 

 

 AH Lê Thành Trang 

Cám ơn Trực đã vác ngà voi trong mấy năm 
v a qua. Xin quý ái hữu bên  ali ornia vui lòng 
hy sinh.   Ne   rleans chỉ còn mình tui và 
anh Tánh, anh Trinh và anh Ngoạn thì ở xa 9  
miles, mà ai cũng muốn sụm rồi. Ngoài  ali, 
chỉ còn Texas mới có đông AH. 

 BPT 

    x          ă                            
    . Đã     l     ừ  ă  2012, a      K6 
             ặ  l     . 

 

 AH          a      m 

Anh Trực thân mến  

Xin cám ơn anh đã thông báo Lá Thư AHCC 
112 đã phát hành. 

Thân mến. 

 BPT 

        ơ     đã              b           
                               . 

 

 AH Lê           

Anh Trực thân, 

Tờ Báo rất hay.  ám ơn anh Trực rất nhiều. 
 húng tôi có gửi một chút đến anh Luân để 
đóng góp cho Lá Thư AH  . 

Lê Trọng Thư. 

 BPT 

              

    ơ     . Dù b                         
    ẫ  đ    đ                       b  
              b   đ    b   đ    b            
l          b   đ        ử  đ                 ĩ 
l  l                   l                      
        l    ơ          ả  đ    l            b  
  ấ  l                 l                    
phúc. 

             ự . 
 

              m 

Đặc san “Lá Thư AH  ” rất phong phú. Mặc 
dầu các bác, các chú là chuyên viên tính bê 
tông cốt sắt. Nhưng về văn chương rất là tài, 
nhất là các bài với bút hi u: Tràm Nước, 
Tràm  à Mau và R ng Tràm.  háu không 
biết có phải là một không. Đó là điều cháu 
thắc mắc.  ính xin các bác, các chú giải thích 
cho cháu.  ính chúc các bác, các chú sức 
khỏe sung mãn để LT AH   mãi mãi trường 
tồn.  hi phiếu cháu đã gửi thẳng cho chú 
Luân. 

Cháu, 

Nguyễn  iễm 

 BPT 

     N      D     

     N ớ  l  b                Kim Dung, 
                              M   l      
     ă  đã     ấ                        l  
    b       bé   Rừ        l            
   ớ  đ                   V    Vă    ớ      
      K       ả      b                b      nh 
b                           ồ  l            
                          ấ   ả   đẹ      
           ả   N    ă               l      
AHCC.     ơ                b         
AHCC. 

BPT 

 

     oà           

Thân gửi anh Trần Trung Trực, 

Tôi xin báo cáo những vi c sau đây của nhóm 
AHCC Houston: 
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1) AH Phi Ngọc Huyến, hội trưởng AH   
Houston, đã qua đời; không còn là “đại di n 
AHCC Houston”. Thay vào đó, anh ghi tên chị 
L  Thanh, tổng thư ký, đại di n AH   
Houston. Tuy nhiên, LT AH   v n gửi cho chị 
Phi Ngọc Huyến. 

2)  hị Huỳnh Tấn  hiêm, tức chị Nguyễn  im, 
cũng v a qua đời, tháng 6 năm 2 19. Vậy anh 
ngưng gửi Lá Thư AH   cho chị  hiêm. 

3)  heck 3  US  tôi gửi ủng hộ LT AH  . Xin 
anh trao lại cho anh Luân.  ám ơn anh Trực. 

4) Rất cám ơn Ban Phụ Trách Lá Thư AH   
số 112. Bài vở quá đầy đủ, hình ảnh rất chi tiết, 
rõ ràng. Đọc thấy vui và bổ ích cho “đám tuổi 
già 8 bó”. Một lần nữa, tôi xin cám ơn các anh 
chị trong Ban Phụ Trách Lá Thư AH  . 

5) Mến chúc các anh chị PhụTrách Lá Thư 
AH  : Sức khỏe tốt, sống thật hạnh phúc với 
con cháu trọn năm “ ỷ Hợi” 2 19. 

Đoàn  ỳTường báo cáo và chào tạm bi t. 

 BPT 

       Đ    K           . V  đ   : 

1) C            đổ                        
    b      N ọ         

2) C         đã  g     ử                  
    Khiêm. 

3) C   ơ      đã                         
Chúng                            

    ơ         l         ặ                 đ   
                                       
AHCC.     ơ                       trong 
                                         
        l                          

BPT 

 

                   

Midway City, ngày 20-8-2019 

 ính gửi Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu  ông 
 hánh, Tôi là Nguyễn Ngọc Ẩn, tốt nghi p 
 S   năm 1954, cùng lớp và cùng khóa 2 với 
các Ái Hữu: Bửu Hi p, Trần Minh Sử, Hoàng 
Đình  hôi, Trần Sỹ Huân, Phạm Ngọc Xuyên, 
v.v.. 

Trước 3 -4-1975, tôi phục vụ tại  hu  ông 
 hánh  ần Thơ và  hu  iều Lộ 6 với Ái Hữu 
 hưu Tòng Giang, Huỳnh Thanh Quân, v.v.. 

Sau 30-4-1975, trước khi rời Vi t Nam sang 
Mỹ, tôi tiếp tục phục vụ ngành  ông  hánh tại 
Sài Gòn cùng với các Ái Hữu Trần Như  i u 
và  ương Hồng Quỳ (khóa 1/1953), Hoàng 
Đình  hôi, Nguyễn Đình  uật. 

Tôi đã nhận được Lá Thư Ái Hữu  ông  hánh 
(LT/AHCC) số112 rất đẹp với bài vở đa dạng, 
hình ảnh phong phú và tin tức dồi dào. Tôi xin 
cám ơn các Ái Hữu đã đóng góp bài vở hấp 
d n và rất cám ơn Ban Phụ Trách LT/AH   đã 
đóng góp nhiều công sức để thực hi n xuất 
sắc LT/AH   số 112, nhất là Ái Hữu Trần 
Trung Trực rất đa tài. Hôm nay tôi xin gửi đến 
Ái Hữu Nguyễn Văn Luân chi phiếu số 1267 
ngày 20-8-19 số tiền  5 .   để yểm trợ tài 
chánh cho LT/AH  . Tôi cũng xin gửi đến 
LT/AH   qua Ái Hữu Trần Trung Trực, gọi là 
đóng góp hình ảnh theo yêu cầu của Ban Phụ 
Trách, một bức ảnh rất đặc bi t, đó là bức ảnh 
cỡ 15 x 19.5 cm, kết hợp 3 bức ảnh về cây 
PHÁT TÃI được trồng ngoài sân của tôi, với 
nhiều hoa và trái mà tôi nghĩ rất ít người tại Mỹ 
có được may mắn nhìn thấy: 

- Ảnh số 1: Một cây Phát Tài mới cao được 
6  cm đã trổ hoa. 

- Ảnh số 2: Một cây Phát Tài cao 2.5  m có 
hoa trắng bao phủ đầy ngọn 

- Ảnh số 3: Một cây Phát Tài cao 2.5  m có 
nhiều trái chin đỏ. 

Tại  range  ounty, Nam  ali ornia, rất nhiều 
văn phòng, nhà hàng và cơ sở kinh doanh đủ 
loại có trưng bầy một chậu to với 1 hoặc 2, 3 
cây Phát Tài cao đến trần nhà, nhưng không 
có hoa, một vài nơi có được một cánh hoa nhỏ, 
ngắn và mau tàn, có thể vì thiếu ánh nắng, 
phân và nước. 

Tôi rất mong bức ảnh và hoa và trái Phát Tài 
này được Ban PhụTrách LT/AH   dùng làm 
Ảnh Bìa cho Lá Thư AH   số 113 vào đầu 
năm mới 2 2  (lúc ấy tôi sẽ tròn 93 tuổi) để 
làm quà tặng của tôi cho tất cả các Ái Hữu sẽ 
nhận được LT/AH   số113 với ý nghĩa tượng 
trưng cho lời chúc: 

AH   và gia đình luôn khỏe mạnh, an vui, 
hạnh phúc và phát tài. 
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LT/AH   trường tồn, ngày càng phong phú về 
bài vở, hình ảnh và tin tức và sung túc về tài 
chánh hay là Phát Tài. 

Kính chào, 

Nguyễn Ngọc Ẩn 

 BPT 

BPT x               ả           l        
 ặ      đ               N               
Q          . 

V       xử             ấ                    
 ấ  l  đặ  b           đ  l        b      113, 
       lấ               đ        đ nh. 

               x   đ  3  Ả                
     đ    ớ  l                   đ       Á  
                     ăm 2020 đ ợ  a  
v  , k ỏe m   ,        ú  và       à . 

 

K                              l    đ    
              . 

 

 A      ắ    à 

    ơ            đã                       
  ơ  đẹ   

 BPT 

    ơ  l         ặ                       
          b               ử         đ       
   đ        Á       

                     

Thân gởi các AH Ban Phụ Trách LTAH  , 

Thành thật cám ơn tất cả quý AH trong BPT 
LTAH   đã tiếp tục thực hi n LT AH   ngày 

càng xuất sắc với mục đích giúp chúng ta biết 
được tin tức của nhau và đúng là “Giữ  ho 
 òn  ó Nhau”. 

Thân ái chào và chúc quý AH và gia đình An 
 hang Hạnh Phúc. 

 BPT 

    ơ     ng l i khen tặng c a AH. Chúng 
tôi ch  c  g ng làm h t khả  ă   đ  gi  tôn ch  
c a LT AHCC. 

K                   đ    l       M nh và 
H nh Phúc. 

 

 Bà Lê Thanh Vân 

Kính gửi quý anh, 

Chồng tôi tên Lê Văn Trương đã chết ngày 30 
tháng 11 năm 2 18 tại Vancouver, Canada, 
nhưng tôi v n muốn tiếp tục nhận Lá Thư 
Công Chánh. 

Xin cám ơn. 

Xin k m  3  US  cho quĩ LT. 

 BPT 

    x         ặ                              
b ồ   ù     . 

             ẫ     đ                 đ   
                   x    ả     đ            
             . 

                                   l       
b                   . 

 

 Bà Trần M ng Châu 

Kính gửi Ban Phụ Trách LT AHCC, 

Tôi xin cảm tạ Ban Phụ Trách đã đăng tin về 
nhà tôi, AH Trần Mộng  hâu đã vĩnh viễn ra đi. 
Xin quý Ái Hữu v n gửi Lá Thư cho tôi về địa 
chỉ như thường lê. 

Kính chúc quý Ái Hữu được an vui.  

Sẽ gửi  4  US  đến AH Nguyễn Văn Luân. 

Kính, 

 BPT 



TRANG  10      ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 

 
    x               ả     l                
đ                               ẫ     đ    
    đ      đ          . 

K            l    đ       b   . 

 

    Bù    à     ơ   

Xin anh Thái check dùm, có 5 AH  /HTĐ có 
đóng tiền LTCC, mà không nhận được LT số 
111. Trước đây qua email (tháng 4, 2019) giữa 
anh và tôi, anh có nhờ anh Thái gửi dùm, 
nhưng bất ngờ anh Thái bị b nh nặng và anh 
có nhờ anh Hồng gởi, nhưng anh Hồng không 
gửi gì cả, nên 5 vị này không nhận được LT 
111. Nhưng gần đây, họ đã nhận được LT 112. 
Xin anh xem lại cái email tháng 4/2019 thì rõ. 
 ám ơn anh. 

 

 BPT 

       D ơ          n, 

Email anh gử                       N         
ấy anh Thái b  b nh nặng, nên tôi nh  anh 
Hồng, cùng khóa CC với anh Thái và   g n 
               ù   N        b nh tình anh 
Thái mỗi ngày nặng thêm, anh Hồng phải báo 
cáo cho các AHCC quen bi t tình tr ng b nh 
tình anh Thái. Tôi có nhớ và không mu n làm 
anh Hồng thêm vất vả  ơ   N            đã 
mất, 3 LT còn l i, s  109, 110 và 111, tôi 
không bi t làm th  nào. 

Hi            đã  ất, tôi m   đ   10     i 
gi  ch c Tài Chánh thay cho anh Thái mà tất 
cả đ u từ ch        đã l   x    4         i 
các AHCC thay th      đ  làm nh ng LT k  ti p 
mà chẳ         đ ng ra nh n lãnh, thành thử 
chúng tôi phải lãnh t m. Riêng tôi, l i phả  đảm 
nh n thêm ch c v  Tài Chánh n a. Tôi phải 
làm gấ  3     4    ớ  đ    

Các AHCC có th  xem LT 111 trên m ng 
www.ltahcc.com 

Mong anh thông cảm cho và yêu c u tất cả 
AHCC gửi Tin T c và bài v                 l  
c a chung các AHCC, tất cả phả  đ        
cho LT. 

Thân, 

Trực 

            oà        

Thân gởi Anh Trực, 

1/ Xin gởi anh bài thơ 'Xuân Tha Hương' để 
đóng góp vào LTAH   sắp tới. 

2/ Tình cờ đọc lại LTAH   số 37 bài 'A côté de 
la Cathédrale Unterturkheim', tôi thấy có quá 
nhiều lổi đánh máy nên xin gởi lại Anh một bài 
khác để nhờ các Anh cho thay thế bài cũ. 

Sau hết xin gởi lời khen ngợi đến các Anh  hị 
trong BPT đã bỏ công sức trình bày và ấn 
hành rất đẹp các LTAH  . Nhân dịp xin gởi lời 
cầu chúc các Anh  hị BPT luôn vui vẻ khỏe 
mạnh và cũng xin cầu chúc Anh Thái sớm bình 
phục. 

Sau đây xin đính k m 2 bài thơ Xuân Tha 
Hương và A côté de la  athédrale 
Unterturkheim viết dưới hình thức  pen    ice 
mà tôi đã do nload gratuit t  internet.  ác Anh 
có thể mở ra đọc bằng Microso t Word một 
cách dể dàng. 

Thân, 

 BPT 

    ơ      N           ơ   a anh s  đ  c 
đă              114. 

    ơ  l        đ n các anh ch  BPT. Anh 
     đã  ất, chúng tôi c  g          ơ   
ph c v  t   đ                        l    
an m nh và h nh phúc. 

BPT 

 

 AH Nguy    ì   Duật 

Anh Trực thân, 

Đi Nam  ali về, lu bu quá, nay mới gửi check 
$50.00 yểm trợ LTAH về cho anh của 3 AH 
Bắc Cali: 

- Lê Ngọc Di p $20 
- Nguyễn Văn Tấn $20 
- Lê Đắc Ngà  $10 

               $50 

Hôm tôi gặp chị Thái chia buồn trong đám tang 
anh Thái, chị cho biết chị mới coi lại thư t  của 
anh Thái thì thấy có một số checks yểm trợ 
LTAHCC và 1 money order. Tôi nói chị yên 
tâm khi nào tang lễ anh Thái xong xuôi hoàn 
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tất và chị có thời giờ thì gom lại trong 1 phong 
bì và trao lại cho anh Hồng để chuyển cho anh 
hay anh Luân. Vài hàng tin anh rõ. Mến thăm 
anh chị an mạnh. 

Thân, 

Duật 

 BPT 

Anh Du t thân, 

    ơ      đã       ọng vấ  đ  bảo tr  ngân 
  ĩ         Mỗi l n họp mặt AHCC mi n B c, 
    đ u quyên giúp. N u m t s  nh  AHCC 
l   đ                c ch n LTAHCC s  
    ng tồn. Mong anh vẫn ti p t   l     ơ   
cho các AHCC. 

Thân, 

Trực 

 

 AH     ă  P  ơ   

 ám ơn quý AH đã bỏ nhiều công sức đóng 
góp nhiều bài vở hay và bổ ích cho LT AHCC 
số 111 và 112, cùng được BPT trình bày rất 
đẹp. Xin đính k m chi phiếu $20.00 

 BPT 

    ơ   ự đ                           a 
anh. LT c n nhi u bài v  và tin t c. Xin anh 
ti p tay với chúng tôi. 

 

 AH Trầ     ơ   

Thân gửi anh Trực, 

Hôm Chủ Nhật 15/9/2019, vợ chồng chúng tôi 
đã đến dự ngày Kỷ ni m 100th birthday và 75th 
anniversary của bác Nguyễn Hữu Tuân. Chắc 
anh đã nhận được tường thuật ngày Kỷ ni m 
này của cặp AH Đức-Thời, MC của bữa ti c 
này. 

 ính thăm anh và các AH trong BPT/LT và gia 
đình luôn khỏe mạnh và mọi điều như ý. 

Thân, 

 hương 

 BPT 

Đã      đ    b      ng thu t c a AH Quách 
Vă  Đ      đă                      ơ      

và chúc anh luôn kh e m nh và gửi bài vi t và 
tin t                    

 

 

Tri Ân 

Tôi rất may m n bi   đ        V  M        
đã giúp gử          đ n t n nhà c a các 
         ớ  đ      N    n Thúc Minh giới 
thi u anh là họ hàng với AH Hà Trọng Minh và 
làm   b   đ  n. Tôi không tìm hi u gì thêm. 

Nay anh Thái mất, tôi phả  đảm trách ch c Th  
Qu            ơ               i chuy n anh 
       đ  c bi t: 

Anh Huy là em cọc trèo c a AH Hà Trọng 
M          ă      66   ổ     đã         ă  
55 tuổ   11  ă     ớ  đ       bà v  b          
ru    Đã  ổ đ n 14 l n và bây gi  ru t b  th ng 
2 lỗ bự. Phải truy n th   ă       ải ra trong túi 
đ            i. Anh Huy phả  l   ă       ă  
u ng và thu c thang. Th t vất vả. 

Anh ch  Huy có 2 cháu trai, m t làm ch  hãng 
software có chi nhánh   VN và hãng chính   
M   Đ a con trai th  2 l  b    ĩ   Los 
Angeles. 

       ĩ                              ải vì 
ti n, mà làm vi c thêm cho vui và giúp chúng 
      đ       đ   đặ       đã       ử     đ  
đã 6     7  ă       

N u không có anh Huy, tôi không ki   đ  c 
      đảm trách phân ph i và chuy n LT, thì 
ch c ch n LT s  không th  gử  đ   đặ  đ n 
từng AH. Quí v  nh   đ  c LT nh  anh Huy 
làm nh ng vi       đ  : in labels, dán labels 
và tem, b        b          đ   ửi. Quí v  
phả     ĩ        t s  LT,      500    đ n 
600 LT,  nặng n              ớ  đ        
phải chia ra hàng ch              b   đ  n. 
Bây gi , ch  m                đảm trách. 

Tôi xin chúc anh luôn kh e m    đ  ph c v  
bà xã, và mỗi l n LT mới ra, xin anh giúp 
chúng tôi phân ph i cho các AHCC kh    ơ   

AH Tr n Trung Trực 

 


