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 Xuân Đến Rồi Xuân Đi 
 AH Lê Nghiêm Hùng 

Hoa tàn hoa nở 
Người trẻ người già 
Cười tươi hớn hở 
Mừng lá thư Xuân 
Huy hoàng rực rỡ 

Nên có thơ rằng: 

Mừng ban biên tập “Lão” Ca Li 
Chẳng mỏi thân già “Xuất” đúng kỳ 
Thư Xuân ngoại diện trông tươi mát 
Nội dung phong phú khó ai bì 

Để tặng quý cụ trong Lá Thư mừng Xuân 

 AH Nguyễn Đình Duật 

Cám ơn cụ Phó Nhòm Thi sĩ. Hết làm Phó 
Nhòm cho LT, nay làm thơ mừng Lá Thư Mùa 
Xuân! 

BPT LT là các “Thân Già Còn Vác Ngà Voi” vì 
LT là cửa ngõ liên lạc, thông tin của các AH/TH 
CC mặc dù bài vở thô sơ, thiếu thốn, không 
còn dồi dào, tinh tế như xưa. BPT phải luôn 
kêu gọi các AH/TH đóng góp bài vở. 

Nên bèn có thơ rằng: 

Lão rồi còn vác ngà voi, 
Thân già còn ráng đèo bồng Lá Thư! 
Lá Thư là cửa mình ta, 
Xuất tinh thì ít, xuất thô thì nhiều! 

 Bà Hoàng Ngọc Ẩn 
 
Kính Anh Trực, 
 

Tôi là Nguyễn Thị Tiên, quả phụ của AH Hoàng 
Ngọc Ẩn, xin gửi anh $50 (năm chục) để giúp 
vào quỹ Lá Thư Công Chánh. Kính lời thăm chị 
và gia đình. Xin cám ơn Anh. 

Kính, Nguyễn Thị Tiên 

 Ban Phụ Trách 

Gia đình Ái Hữu Công Chánh rất vui mừng khi 
đọc thư chị. Giữ gìn tình gia đình Công Chánh 
để “chúng ta còn có nhau” từ thế hệ trực hệ cho 
đến con cháu là niềm hy vọng của tất cả chúng 
ta. Trong vài lá thư sắp tới, BPT chúng tôi có ý 
định làm những lá thư số đặc biệt, trong đó đa 
số các bài viết cho lá thư sẽ là  các phu nhân và 
các cháu gái Ái Hữu Công Chánh là chính. Xin 
chị chuẩn bị viết cho một vài bài, đề tài tự do. 
Nếu đề tài liên hệ đến anh thì càng quý. Nếu 
không tiện đánh máy thì chị có thể viết tay. BPT 
chúng tôi sẽ nhờ người đánh máy, hoặc thuê 
đánh máy. Lá thư đặc biệt dành cho các chị sẽ 
là một sinh hoạt quý báu, để các chị biết nhau 
nhiều hơn, gần gũi nhau hơn, và nhắc nhở thời 
gian vui buồn khi cùng đi trên con đường đời với 
các anh qua các giai đoạn sung sướng, hạnh 
phúc cũng như những gian khổ tai vạ chiến 
tranh trên đất nước. Các anh qua được những 
khó khăn trong đời cũng nhờ các chị kiên trì đi 
bên cạnh, và an ủi, nâng đỡ tinh thần trong 
những lúc khó khăn, nhất là thời gian mới đến 
lập nghiệp trên xứ người. Những lá thư số đặc 
biệt do các chị viết, để vinh danh những hiền 
phụ Công Chánh, mà nếu không có, thì thật 
thiếu sót những ân nghĩa trong cuộc đời. 

Cám ơn chị đã đóng góp ủng hộ quỹ Lá Thư 
AHCC. BPT chúng tôi như được tiếp thêm 
nguồn máu để sống còn. Chúc chị an vui và 
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khoẻ mạnh. Xin đừng quên, dù anh không còn 
nữa, nhưng cái tình Công Chánh không hao 
hớt, không vơi đi, khi chúng ta còn nhau. 

  AH Nguyễn Quang Bê 
Lá Thư AHCC Số 114 có rất nhiều bài vở xúc 
tích và cảm động. Xin có lời khen bạn đã bỏ ra 
rất nhiều công lao vào LT AHCC. Hoan nghênh 
và cảm ơn bạn Trực. 
 

 Ban Phụ Trách 
Cám ơn AH đã có nhận xét tích cực cho BPT 
chúng tôi. Với tất cả cố gắng để phục vụ tập thể 
AHCC, chúng tôi đã phụ trách qua nhiều lá thư 
vừa qua mà chưa có ai nhận thay thế. Chúng tôi 
cố gắng hoàn tất lá thư nầy và thêm một lá thư 
khác, thì tạm ngưng cho đến khi có nhóm AHCC 
thay thế và tiếp tục. Nếu không có ai hy sinh 
đứng ra tiếp tục, thì lá thư đến đó là chấm dứt. 
Thật là uổng. Chúng tôi hy vọng hão huyền 
rằng, sẽ có một nhóm AHCC tiếc, không muốn 
lá thư chết sau hơn 45 năm sinh hoạt, đem tình 
Công Chánh đến với toàn anh chị em; sẽ đứng 
ra, mỗi người nhận lãnh một phần rất nhỏ trong 
việc tiếp tục lá thư. Rất nhỏ thôi, không mất 
nhiều thì giờ. Khi đó, có thể mỗi năm xuất bản 
một kỳ thôi, hoặc lâu hơn, và quan trọng nhất là 
có bản “Cập nhật danh sách địa chỉ và email 
của toàn AHCC, gồm cả những AH còn tại thế 
và gia đình các AH đã quá cố.” BPT chúng tôi 
nghĩ, khi đó, chắc anh cũng sẽ hăng hái tham 
gia phụ trách một việc rất nhỏ trong đó, để lá 
thư còn tồn tại lâu dài hơn. Mong anh liên lạc 
thường xuyên với BPT lá thư. 
 

 AH Lê Thành Trang 

Cám ơn Trực và các anh em trong Ban Phụ 
Trách LT AHCC nhiều năm qua. 

 Ban Phụ Trách 
Anh cũng là một trong những ái hữu đầu tiên 
thành lập ra Lá Thư và nuôi dưỡng Lá Thư cho 
còn tồn tại đến hôm nay. Chúng tôi xin cám ơn 
anh đã giúp nhiều AHCC đến Mỹ sau, có nhiều 
tin tức để xây dựng lại cuộc đời trên quê hương 
mới và có một tầm nhìn rõ ràng hơn khi muốn 
trở lại nghề cũ. Cũng nhờ Lá Thư AHCC mà 
ngành Công Chánh là một trong những ngành 
nghề có đông đảo anh em trở lại với nghề cũ so 
với các ngành nghề khác và sớm ổn định cuộc 
sống an bình trên quê hương mới nầy. 
 

Tuổi tác anh em AHCC chúng ta nay ai cũng 
khá cao, tuổi anh còn cao hơn, mà vẫn còn 
hăng hái thì thật đáng quý. Chúc anh và gia đình 
vạn an hạnh phúc, và xin đừng quên kêu gọi các 
anh em khác góp tay tiếp tục Lá Thư khi chúng 
tôi mãn nhiệm và đã hết hơi. 
 

 Bà Nguyễn Lệ Thanh 

Xin qu  AHCC đọc thư của AH Tr n Trung Trực 
và cho bi t   ki n. 

Thân m n, Lệ Thanh 

 Ban Phụ Trách  
Cám ơn bà đã thông báo cho toàn AHCC 
Houston tiếp tay để gìn giữ Lá Thư. 
 

 AH Ngô Nẫm 
Nhiệt liệt hoan nghênh anh Trực và BPT/LT,  
d u trong hoàn cảnh khó khăn của COVID-19, 
đã hoàn thành LT ra sớm để AH khắp nơi có 
món ăn tinh th n trong lúc bị "cấm túc tại gia". 

Anh Trực ơi, bài "Lịch Sử Chợ Đông Ba", ai đó 
đã vi t hay lắm, đ y đủ tình ti t lịch sử, mà tác 
giả không phải là tôi (Ngô-Nẫm).  Xin anh đính 
chính lại cho đúng. (Có thể tác giả là bạn nào 
đang ở VN, Hu ). 

Về việc nuôi dưỡng LT, vì không có họp mặt để 
gởi chung một list như mọi năm nên từng cá 
nhân gởi thẳng về LT. Riêng tôi đã gởi $50 hồi  
đ u tháng 5 đ n anh Nguyễn văn Luân, Tài 
Chánh. 

Chúc anh chị mạnh khỏe, và LT mạnh khỏe... 
THỌ!! 

 Ban Phụ Trách 
Cám ơn lời khuyến khích của anh. Chúng tôi 
cũng là người theo bước chân đi trước của các 
anh, tiếp tục, gắng giữ cho Lá Thư tồn tại càng 
lâu cáng tốt. Hy vọng, sẽ có một nhóm lão AH 
đứng ra, mỗi người phụ trách một phần rất nhỏ, 
xin xác nhận rất nhỏ, của Lá Thư, để được kéo 
dài. Khi đó, có thể không có hạn kỳ nhất định 
mỗi năm hai số xuân thu, mà có thể mỗi năm, 
một Lá Thư, để cho còn sống mãi, sống mãi cho 
đến năm ba chục AH còn sống sót. Và biết đâu 
khi đó, tình hình chính trị, nhân quyền, tư do ở 
trong nước thay đổi, thì Lá Thư AHCC cho hải 
ngoại, có thể tiếp tục bởi các thế hệ đi sau tốt 
nghiệp trong ngành Công Chánh trong nước. 
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Bây giờ thì Lá Thư chưa thể giao cho các AHCC 
trong nước được. 

Xin lỗi anh đã ghi tên anh là tác giả bài viết “Lịch 
sử chợ Đông Ba”. Xin đính chính cùng tất cả. Và 
xin cáo lỗi tác giả bài nầy.  Ai biết tên tác giả thì 
xin cho biết để đính chính trên Lá Thư. 

Hy vọng đại dịch sớm qua, để anh chị em và gia 
đình Công Chánh có dịp gặp nhau hàn huyên 
trong tuổi già còn ngắn ngủi nầy. Khi nầy, hy 
vọng phần sinh hoạt AHCC sẽ nở rộ. 

Chúc AH và gia đình nhiều bình an khỏe mạnh. 

 AH Lê Nguyên Thông 
Cám ơn anh Trực và toàn bộ BPT LTCC đã hy 
sinh đứng mũi chịu sào lâu nay để các AHCC 
còn có nơi "Giữ Cho Còn Có Nhau". Chúng em 
rất cảm động vì sự hy sinh công sức vác ngà voi 
không quản ngại thời giờ qu  báu và sức khỏe 
của qu  AH BPT nhất là trong lúc Covid-19 đang 
hoành hành này. 

Cám ơn các anh và xin tỏ lòng cảm phục đ n 
các anh. 

Thông 

 Ban Phụ Trách 
Sự cố gắng phục vụ anh chị em AHCC cũng là 
bước theo chân của anh, và theo gương cần cù 
tận tụy của anh trước khi giao Lá Thư cho 
chúng tôi phụ trách. Chắc anh cũng thừa biết khi 
Lá Thư vào tay ai, thì phải một mình một ngựa 
gánh vác mà ít có các AH khác phụ giúp. Sau 
Lá Thư nầy, còn một Lá Thư nữa, thì có thể Lá 
Thư chấm dứt từ đó, nếu không còn ai hăng hái 
nhận lãnh Lá Thư. Việc tìm kiếm một ban phụ 
trách mới là một vấn đề khó khăn từ hơn hai 
chục năm nay, khi các AH hăng hái càng ngày 
càng lớn tuổi, bệnh hoạn, yếu sức, trí óc bị trì 
trệ vì bệnh quên và chậm của tuổi già. 

Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng, sẽ có một nhóm 
AHCC đứng ra, mỗi người một phần việc rất 
nhỏ,  gánh vác, và hy vọng mỗi năm ít nhất cũng 
có một bảng danh sách địa chỉ cập nhật, và tin 
tức vui buồn. Cho đến khi chỉ còn vài Ái hữu còn 
sống sót. Một Áí Hữu có nói: “Tôi sẽ tổ chức họp 
mặt AHCC hàng năm, dù chỉ còn có hai người 
thôi.” Câu nói dễ thương đầy tình nghĩa đó, nay 
bị đại dịch, và AH đó đã bị trọng bệnh, nên lời 
tuyên bố đó đành dở dang. BPT chúng tôi tin, 
sau nầy, sẽ còn có một số AH tiếc mà tiếp tục 

phát hành một bản cập nhật danh sách địa chỉ 
hàng năm, cho mối tình CC khỏi phải đứt đoạn. 

 AH Đồng Sĩ Khiêm 
 Anh Trực và các anh chị trong BPT Lá Thư, 

Tôi nhớ có nói khi LT số 101 phát hành: rằng 
đấy là một kỳ công của các anh chị có thiện tâm 
và đ y nhiệt huy t dám đứng ra lãnh công việc 
soạn và phát hành LT AHCC. Từ đó đ n nay 
được 14 số rồi, quá sức chờ đợi của các AH. 

Nay đ n lúc các anh chị mỏi mệt muốn buông 
tay và AH còn lại cũng già nua h t rồi. Thôi thì 
tôi mạnh dạn đề nghị các anh chị hy sinh như 
TT Thiệu gánh vác LT dưới hình thức nguyên 
thủy của nó là Lá Thư không còn là một đặc san 
bán niên. Lá Thư chỉ chú trọng tới Ai Tín, Hỷ 
Tín, Thư Tín của AH và vài tin tức nào đó liên 
quan đ n các AH. LT xuất bản không định kỳ: 
hàng tháng, tam cá nguyệt, lục cá nguyệt. Có 
bìa càng tốt, không thì cũng No Star Where. 

Đồng  ?  Còn không thì xin các anh cho ra một 
Lá Thư báo sự chấm dứt của LT AHCC với cách 
tham khảo bài trong các số bắt đ u bằng số 1.  

Nhân Sinh Tự Cổ Thùy Vô Tử vậy thì không có 
chi buồn mà chỉ ti c là LTAHCC cũng phải theo 
luật thiên nhiên mà thôi! 

 Ban Phụ Trách 
Đề nghị của AH thật chí lý. Sau Lá Thư số 116 
nếu không còn nhóm nào phụ trách thì hy vọng 
còn có ai đó, gắng cho phát hành bản danh 
sách địa chỉ cập nhật địa chỉ hàng năm để bà 
con AHCC mình còn biết ai còn, ai mất, và cần 
thì liên lạc nhau. Cám ơn anh đã liên tục hăng 
hái đóng góp bài viết đều trong bao nhiêu năm 
nay. Lá Thư còn có đến hôm nay cũng nhờ 
những Ái Hữu có nhiệt tình như anh. Sinh diệt là 
lẽ thường, nếu Lá Thư có biến mất, cũng là theo 
luật sinh diệt tự nhiên của tạo hóa, Nhưng khi 
còn giữ được, thì gắng mà giữ. Rồi có thể Lá 
Thư sẽ biến dạng thành một hình thức khác. 

Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn tin anh sẽ cộng tác 
với các Lá Thư kế tiếp cho đến khi Lá Thư hoàn 
toàn biến mất. 

 Chị Nguyễn Tư Điềm 

Lá Thư AHCC mỗi đặc san lại khởi sắc hơn số 
cũ. Chứng tỏ các các Bác, các Chú gắn bó keo 
sơn. Kính chúc các Bác, các Chú hướng dẫn th  
hệ sau để đại gia đình Công Chánh trường tồn 



SỐ 115 – MÙA XUÂN 2021   TRANG 5 

 
mãi mãi. Cháu xin gửi yểm trợ $40 (bốn mươi 
đồng chẵn). 

Cháu, Nguyễn Điềm 

 Ban Phụ Trách 
BPT rất vui khi được tin chị, lâu nay vắng tin chị. 
Mong sao chị cùng đóng góp công sức duy trì 
Lá Thư AHCC. Thế hệ nối tiếp của AHCC rất 
quan trọng, may ra có thể duy trì được sợi dây 
thân tình lâu dài hơn. BPT chúng tôi rất hoan hỷ 
và trân trọng với những đóng góp bằng thư từ, 
sinh hoạt hoặc tài chánh. 

Mong sao những liên lạc giữa các gia đình 
AHCC được  thường xuyên và thắm thiết hơn. 

 AH Nguyễn Ngọc Phụng, Việt Nam 
Kính gửi anh Tr n Trung Trực, Ban liên lạc và 
phụ trách  LTAHCC, 

Em xin tự giới thiệu là Nguyễn Ngọc Phụng, 
Khóa 14KSCC (1971-1975), hiện đang sinh 
sống tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. 
(Bạn cùng khóa với các AH Văn Minh Hồng, 
Nguyễn Văn Thái, Tr n đức Mười ......)  

Em thường xuyên tìm đọc LTAHCC.COM và rất 
thích thú có được thông tin của các anh chị đàn 
anh. 

Được bi t sau LT114, anh thông báo sẽ ngưng 
phát hành n u không có ai ti p tay vào việc duy 
trì phát hành biên tập LTAHCC.  

Thật đáng buồn n u sau 44 năm với 114 LT nay 
phải dừng. 

Hiện nay em đã g n 70 tuổi và đã nghỉ hưu tại 
quê nhà được 10 năm.  

Anh vui lòng cho bi t nhu c u duy trì được việc 
phát hành LTAHCC thì phải c n điều kiện gì: 
TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT, THỜI GIAN và ...? với 
anh em trong nước thì có thể tham gia mức độ 
nào và với hình thức nào? 

Với phương tiện INTERNET phổ bi n hiện nay 
thì hàng rào  địa lý không phải là vấn đề lớn. 
Thời gian thì đã nghỉ hưu cũng không phải bận 
rộn gì. Bài vi t thì những thông tin trong nước có 
bị hạn ch   do kiểm duyệt không?  

Mong anh dành chút thời gian cho em bi t thông 
tin thực sự trong duy trì LTAHCC các đàn anh 
đã dày công tạo dựng trong hơn 44 năm qua. 
Các Th y, các anh chị lớn tuổi d n d n khuất 

núi ..... th  hệ k  cận không lẽ không ai thích 
làm nữa ..... 

Kính thư và kính chúc anh luôn mạnh khỏe và 
hạnh phúc. 

Nguyễn Ngọc Phụng  

 Ban Phụ Trách 
Anh Phụng thân, 
Như anh đã thấy, thường BPT LT AHCC nhiệm 
kỳ là 2 năm. Tuy nhiên, không có AHCC nào 
tiếp tay và tôi nể lời của anh Đoàn Đình Mạnh 
ráng cáng đáng thêm 2 năm nữa. Việc làm LT 
rất công phu: làm hình bìa ngoài, nhận bài, chọn 
và xem bài, trình bày bài, sắp xếp bài, in bài và 
phát hành. Thường cần phải ít nhất 9 người 
làm. Lá Thư cũng cần tài chánh; "Có Bột Mới 
Gột Nên Hồ". Số người đóng góp khoảng 40% 
số LT gửi đi. Anh đã thấy: anh Thái, anh Các 
làm LT đã ra đi và bây giờ chỉ còn tôi và 3 anh 
nữa giúp thôi. Tôi phải làm gấp 3 trước đây. 
 
Vì anh ở VN, tuy rằng có internet truyền thông 
dễ dàng, anh có thể viết bài về trường Công 
Chánh, những kỷ niệm làm việc, với bạn bè CC. 
Xin anh gửi về BPT xem và trình bày trên LT. 
Tuy nhiên, từ ngày đầu, LT là mối dây liên lạc 
các AHCC ở hải ngoại, nên ít được các AHCC ở 
VN tiếp tay. Được thư của anh với thiện chí 
đóng góp để duy trì Lá Thư AHCC trong tương 
lại, nối dài tình Công Chánh, BPT chúng tôi rất 
lên tinh thần. Biết đâu một ngày kia, ở VN có 
nhiều thay đổi, Lá Thư AHCC hải ngoại hợp 
dòng với tình ái hữu quốc nội và các thế hệ sau 
tiếp tục lâu dài. 
 
Lá Thư được khởi đầu do các AHCC thoát ra 
khỏi VN hồi 1975, nơi quê người, cô đơn, buồn, 
mất hết tài sản, gia đình sự nghiệp, bơ vơ nơi 
quê người, chưa biết sẽ trôi dạt về đâu, Có 
được một Lá Thư để biết tin tức nhau, và biết tin 
tức về nghề nghiệp, công ăn việc làm. Lá Thư 
đã giúp cho nhau có sự hiểu biết sâu rộng hơn, 
những con đường thuận tiện trong nghề nghiệp. 
Lá Thư đã cho đầy đủ tin tức và hiểu biết để anh 
em CC tìm cách trở lại nghề cũ bằng lối thuận 
lợi nhất. Bởi vậy, rất ít ngành nghề nào có anh 
em may mắn trở lại nghề cũ đông đảo như 
ngành Công chánh. 
 
Lá Thư có mục đích làm một mắt xích, một mối 
dây, kết nối tình đồng nghiệp, tình bạn, để giữ 

http://ltahcc.com/
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cho còn có nhau nơi quê người. Khó khăn trong 
việc tìm ban phụ trách kế tiếp là một vấn đề đã 
có từ lâu. Khó hơn nữa là bây giờ, đa số anh 
em đều có tuổi, bệnh, yếu, quên, chậm, nên việc 
tìm người thay thế còn khó khăn hơn. 
 
Nếu được các bạn Công Chánh bên quê nhà 
tiếp tay thì thật là quá quý báu. Nhưng nếu tiếp 
tay trong vấn đề kỹ thuật, công việc, thì không 
có vấn đề gì trở ngại. Những bài viết về kỷ niệm 
trong nghề, tình bạn bè, tình thấy trò, thì không 
có gì trở ngại. Tuy nhiên những bài viết có thấp 
thoáng màu đỏ, hoặc ca ngợi chế độ ưu việt, thì 
dù bài của trong hay ngoài nước, cũng phải 
tránh để khỏi bị ngộ nhận, anh em buồn giận 
nhau. 
 
Nếu được anh em bên nhà bỏ thời gian giúp để 
trình bày xếp đặt bài viết (layout) lên cái khuôn 
mẫu (format) đã có sẵn, thì rất hoan nghênh. 
Nếu có những thơ văn hay, không nhuốm mầu 
sắc chính trị, thì cũng hoan nghênh. Thông tin 
về anh em bạn bè Công Chánh trong nước cũng 
tốt., hoặc vui buồn, quan hôn tang tế, gặp gỡ... 
 
Còn tài chánh, thì chưa cần, vì anh em Ái Hữu 
hải ngoại đóng góp, mỗi người một ít, và Ban 
Phụ Trách tùy tình hình mà “liệu cơm gắp mắm” 
BPT chúng tôi rất trân quý  đề nghị tiếp sức của 
anh. Và sẽ nhờ anh một số công việc có tính 
cách kỹ thuật trước, nếu cần đến. 
 
Cám ơn anh nhiều. 
Thân, Trực 
 

 Bà Nguyễn Thái Hai 
Tôi đã nhận được Lá Thư Công Chánh Số 114. 
Hình bìa rất đẹp, chữ in rõ ràng, lớn dễ đọc. Xin 
cảm ơn Ban Phụ Trách rất nhiều. Tôi đã 87 tuổi 
mà vẫn thích đọc, nhiều bài rất nhiều kỷ niệm. 
Thành thật cảm ơn qu  anh. 

Bà Nguyễn Thái Hai 

 Ban Phụ Trách 
BPT chúng tôi rất vui khi được đọc thư chị. Thư 
chị làm chúng tôi nhớ đến anh, thời sinh tiền, 
anh Hai là một người đầy nhiệt tình, và nhiều 
công phu bồi đắp cho các Lá Thư AHCC trong 
quá khứ. Chúng tôi tin, nếu anh còn sống, thì dù 
tuổi tác cao, chắc chắn anh cũng sẽ tiếp tay 
đóng góp cho Lá Thư được lâu dài. 

Chị có còn viết hồi ký nữa không? Chúng tôi rất 
mong được đọc tiếp các hồi ký của chị. Anh chị 
đã sống cho nhau, sống trong tình yêu thắm 
thiết đậm đà, từ thời anh còn đi học Công 
Chánh, chị ngược xuôi thương mại để cùng vun 
xới tình yêu cho đến tuổi già. Chị có thể kêu gọi 
các bà AHCC tiếp tay duy trì Lá Thư trong 
tương lai không? Làm những việc rất nhỏ, rất 
dễ. Nơi nào có bàn tay của các bà, thì nơi đó có 
nhiều thành công tốt đẹp. 
 
Chúc chị được vạn an, khỏe mạnh, vui vẻ. 
 

 AH Trần Đức Hợp 
Hello Anh Trực, 

Cám ơn anh Trực và BPT Lá Thư AHCC đã 
hoàn thành Lá Thư 114 với bài vở phong phú và 
trình bày mỹ thuật. 

Tình cờ có hình anh Ngô Hoàng Các chụp 
chung với Giáo Sư Phan Hoàng Đồng, dạy môn 
Toán Thống Kê Ứng Dụng cho sinh viên năm 
thứ 2, đại học Nông Nghiệp Sài Gòn và Hợp có 
học Th y Đồng năm đó (1975). Th y Đồng tốt 
nghiệp Ph.D từ West Germany/Frankfurt và là 
bạn học của anh Ngô Hoàng Các và cả hai nay 
đã qui tiên… 

 Ban Phụ Trách 
BPT Lá Thư đang chờ bàn tay của AH đóng góp 
vào việc duy trì Lá Thư cho lâu dài hơn. BPT 
không dám đề nghị AH phụ trách Lá Thư, chỉ 
mong AH đóng góp một phần rất nhỏ, rất khiêm 
tốn là đủ. Đã có một thời, AH hăng hái nhiệt tình 
lo lắng cùng ban phụ trách tại Nam California, 
để phát hành những Lá Thư rất xuất sắc. AH đã 
cổ động các chị Công Chánh đóng góp nhiều 
bài, nhiều phỏng vấn rất lý thú, được anh chị em 
AHCC khen ngợi. Mong được AH tiếp tay và 
liên lạc thường xuyên hơn. 
 

 AH Nguyễn Thiệp 

Cám ơn anh Trực đã hoàn thành LT AHCC Số 
114. Xuất sắc. Công phu. Nhiều bài rất hay. 
Nhiều bài tưởng niệm về AH quá cố. Cám ơn 
anh đã bỏ công vi t hai bài “Đọc Lại Lá Thư Cũ”. 
Gom góp và tóm tắt các đoạn hay. Bài “Phi m 
về Thiền: Thoát Tục” của Rừng Tràm hay và ý 
nghĩa. 

Chúc anh vui mạnh để ti p tục thêm vài số. 

 Ban Phụ Trách 
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Chúng tôi đã cố gắng hết sức để nuôi dưỡng và 
nối dài tình AHCC. BPT rất mong được các AH 
tiếp tay, để Lá Thư được lâu dài hơn. 
 

 AH Dư Thích 
Anh Trực & BPT LTAHCC, 

Hôm nay tôi có dịp điện thoại với AH Lâm văn 
Năm hiện ở Canada. 

Được bi t, anh Năm đã có gởi đóng góp Quỹ  
LT AHCC qua Money order với tên của AH NV 
Thái, nên không deposit vào Quỹ LTAHCC 
được.  N u đúng vậy, Anh Năm xin anh Trực vui 
lòng nhờ Thủ Quỹ của BPT LT gởi hoàn trả lại 
Money order này lại theo địa chỉ trên, thay vì hủy 
bỏ mất trọn tiền này... Anh Năm sẽ đổi lại Chi  
phi u hay M.O. mới nhiều hơn với đúng họ tên, 
Thủ quỹ BPTLT mới hiện hữu. Cảm ơn các anh 
nhiều. 

Thăm hỏi tất cả các anh chị BPT LTAHCC luôn 
Vui Khoẻ, An Khang. 

Dư Thích  

TB: Tôi đã nhận được LTAHCC 114 hôm nay, 
thật đẹp & sáng giá. Chúc mừng anh & BPT 
LT.... 

Anh Trực thân, 

Tôi xem qua nhanh LT AHCC 114 trình bày màu 
sắc quá đẹp luôn, bài vở thật dồi dào, và đặc 
sắc nhất từ nhiều năm qua ... theo tôi LT số 114 
này số MỘT luôn... Chỉ c n “CLICK vào LINK LT 
AHCC Số 114 “thì xem mãn nhãn, màu sắc hình 
ảnh rõ ràng, sáng đẹp... như quyển sách c m 
tay... trên FLYBOOK!!!” 

Rất nể phục Anh từ lâu rồi... Cố lên các anh em 
cùng nhau ủng hộ h t mình... 

Thăm anh chị & gia đình luôn Vui Khoẻ Hạnh 
Phúc... 

Thích 

TB:  Tôi xin thông báo Anh Trực và các anh chị 
trong BPT & AH/TH CC: Tu n qua, email 
“tdu216@gmail.com” của tôi đã bị HACKER từ 
VN xâm nhập, nên tôi đã yêu c u Google khoá 
tài khoản email & Facebook này rồi.  Xin các 
anh chị lưu  ... & không nên hồi báo, hay liên hệ 
email trên của tôi đã hủy bỏ & Đã đóng tài 
khoản này.  CẢM ƠN NHIỀU!!!! 

 Ban Phụ Trách 

Cám ơn nhận xét tích cực của anh về Lá Thư. 
Chúng tôi hân hoan đón nhận lời khen. Đó cũng 
là sự cố gắng của chúng tôi, để phục vụ tập thể 
Công Chánh chúng ta. Anh cũng từng là một 
nhân lực chính và nhiều kinh nghiệm của LT 
AHCC trong quá khứ. Mong được anh cộng tác 
trong tương lai. Không cần bỏ nhiều công sức, 
chỉ lãnh một phần trách nhiệm rất nhỏ mà thôi. 
Bây giờ, anh em chúng ta đều có tuổi, nhưng 
tấm lòng với AH vẫn còn tha thiết đậm đà. 
Chúng tôi còn đặt hy vọng ở anh. 
 

 AH Đoàn Đình Mạnh 
Anh Trực thân, 

Hôm nay tôi đã nhận được 1 thùng Lá Thư 
AHCC gồm 13 Lá Thư, còn đợi thùng thứ hai. 
Cũng giống những l n trước bài vở l n này về 
hình thức trình b y đẹp, về nội dung đa dạng với 
nhiều bài hay. Chỉ đáng ti c vì Coronavirus nên 
không có bài tường thuật về Họp Mặt AHCC. Tôi 
bi t hiện tại anh bỏ ra rất nhiều công sức để 
hoàn tất Lá Thư này kể cả phải ra bưu điện để 
gởi Lá Thư cho chúng tôi.  

Thay mặt AH&THCC Úc Châu chúng tôi xin gởi 
lời cảm ơn đ n anh và qu  anh trong Ban Phụ 
Trách Lá Thư. Chúc qu  anh và gia đình được 
bình an qua khỏi dịch cúm Covid-19. 

Thân, Mạnh 

 Ban Phụ Trách 
Đúng như anh viết, mọi sinh hoạt xã hội đều tạm 
dẹp bỏ trong mùa đại dịch nầy. Mong sao thế 
giới chóng qua đại nạn, để bà con có dịp gặp 
nhau, hàn huyên và tin tức AH CC được có 
những bài tường thuật đầy đủ sinh hoạt tại các 
vùng trên thế giới. 

Việc phân phối Lá Thư cho các Ái hữu cũng rất 
quan trọng, hoan nghênh tinh thần phục vụ tập 
thể của anh. Đề nghị anh cổ võ  AH CC bên đó, 
tham gia, mỗi người góp một bàn tay phụ trách 
một  phần rất nhỏ trong các Lá Thư trong tương 
lai, nếu có người nhận phụ trách, chia trách 
nhiệm gánh vác, mỗi người một phần nhỏ, thì hy 
vọng Lá Thư sẽ được trường tồn. 

 AH Nguyễn Xuân Mộng 

Thân gửi AH Tr n Trung Trực, 

https://online.fliphtml5.com/oimsx/cdai/
https://online.fliphtml5.com/oimsx/cdai/
mailto:tdu216@gmail.com
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Xin tin AH rõ tôi vừa nhận được LT AHCC  số 
114. Xin thành thật cám ơn AH và quý AH trong 
Ban Phụ Trách Lá Thư. 

Xin chúc AH và tất cả AHCC được vạn sự an 
lành và được mọi sự như  .  

Nguyễn Xuân Mộng. 

 Ban Phụ Trách 
BPT kính chúc AH được an bình khỏe mạnh 
trong mùa đại dịch. Tiếc nay không có những 
bài viết của AH xuất hiện trên Lá Thư CC. Anh 
em Công Chánh biết ơn anh đã có sáng kiến và 
công sức sáng lập tập Kỷ Yếu Công Chánh, để 
cho anh em có một tài liệu tương đối khá đầy đủ 
để khi cần tra cứu. Tuổi tác AH đã cao, BPT 
chúng tôi không dám kêu gọi đóng góp sức lực 
nào nữa. Chỉ mong vài chữ của AH như một tin 
tức cũng đã là quá quý. 
 

 AH Nguyễn Công Thuần 
Cám ơn anh Trực đã chịu khó ti p tục công việc 
“Vác Ngà Voi”. Chúc anh vui vẻ và bình an. 

Thu n 

 Ban Phụ Trách 
Ái Hữu cũng đã từng nổi danh và bền bỉ “Vác 
Ngà Voi” cho Bản Tin Thân Hữu Điện Lực VN. 
Từ bản in trên giấy trong nhiều chục năm đến 
bản điện tử hiện tại. Cám ơn AH đã hiểu và cảm 
thông cho người phụ trách. Những bài viết của 
AH trên các Lá Thư AHCC cũ đã được anh em 
thích thú thưởng thức. Chúng tôi vẫn mong 
được truyền lại kinh nghiệm vui buồn trong việc 
“Vác Ngà Voi” để cho Lá Thư AHCC được lâu 
dài hơn. 
 

 AH Hà Thúc Tầm 
Cám ơn anh Trực đã góp nhiều công sức gìn 
giữ và duy trì Lá Thư Ái Hữu Công Chánh. 

Hà Thúc T m 

 Ban Phụ Trách 
Nếu Lá Thư AHCC sau này có chuyển qua một 
hình thức khác, thì cũng là điều ít ai muốn. 
Nhưng để Lá Thư chết thì không đành. Tôi tin 
sẽ có một nhóm AH đứng ra, tìm cách tiếp tục 
duy trì cái quan niệm ”Giữ cho còn có nhau” thì 
AH cũng sẽ là một trong những người đó. Nếu 
Lá Thư AHCC có được một nhóm chừng chục 
người, mỗi người nhận lãnh 1/10 công việc hiện 
tại, thì Lá Thư AHCC sẽ được trường tồn trong 

tương lai. Chúng tôi hy vọng rất nhiều vào tinh 
thần của AH.  Chúc AH vui mạnh trong mùa đại 
dịch. 
 

 AH Nguyễn Văn Tấn 
Cám ơn các Ái Hữu đã gửi tôi Lá Thư AHCC 
thường xuyên. Kèm theo đây chi phi u $30.00. 
Xin chúc qu  Ái Hữu phụ trách Lá Thư luôn an 
khang và giữ gìn sức khỏe trong mùa đại dịch 
Covid-19 này. 

Kính, Nguyễn Văn Tấn 

 Ban Phụ Trách 
Gởi Lá Thư đến cho các AH là nhiệm vụ của 
BPT chúng tôi. Để cùng chia xẻ vui buồn nghề 
nghiệp. Để nối dài tình đồng nghiệp nơi xứ 
người. Cám ơn AH đã ủng hộ tài chánh nuôi 
dưỡng Lá Thư. Có những yểm trợ nầy, Lá Thư 
như được tiếp thêm máu để tồn tại. Những chi 
phí ấn hành Lá Thư cũng dựa vào đóng góp 
nầy.  BPT chúc gia đình AH được an bình khỏe 
mạnh  qua mùa đại dịch. 
 

 Bà AH Phan Đình Tăng (Phạm Thị 
Thanh Mỹ) 

Cảm ơn tất cả qu  Ái Hữu đã gửi lời chia buồn 
và an ủi chúng tôi, vợ và các con của AH Phan 
đình Tăng. Nhà tôi trước khi mất không hề bị 
đau đớn gì, chắc là không hề làm đau lòng ai? 
Nguyện c u hương linh, Sống Khôn Thác 
Thiêng, phù hộ cho Ban Phụ Trách và toàn thể 
AHCC đ y đủ khả năng, sức khỏe, nghị lực để 
Lá Thư AHCC vẫn ti p tục hoàn hảo. Tôi mong 
muốn ti p tục nhận LT AHCC. 

Xin kèm $50.00 cho quỹ LT và $50.00 cho quỹ 
yểm trợ AH ở VN. 

Đa tạ, Phạm Thị Thanh Mỹ (vợ AH Phan Đình 
Tăng) 

 Ban Phụ Trách 
Thầy Phan Đình Tăng là một giáo sư tại trường 
Công Chánh, được toàn sinh viên yêu mến vì 
tận tâm, hiền lành, tình cảm và yêu thương sinh 
viên. Tại bộ Công Chánh, đều được nhân viên 
kính nể và hết lòng với mọi người. Trong tù, 
cũng giữ được tư cách của một trí thức trong 
cơn hoạn nạn. Sống dưới chế độ độc đoán, kỳ 
thị, cũng ngay thẳng, không khuất phục cường 
quyền. Ông cũng tận tình đóng góp cho Lá Thư 
AHCC nhiều bài viết hay, lý thú, làm Lá Thư 
AHCC thêm giá trị. Trong tuổi già, được ra đi 
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trong yên bình không đau đớn, cũng là một 
phước hạnh của trời ban.  Chúng tôi cám ơn cô 
đã ủng hộ tài chánh nuôi dưỡng Lá Thư, và Lá 
Thư AHCC luôn luôn ưu tiên gởi đến các gia 
đình AH Công Chánh đã quá cố, để nối dài tình 
thân nơi quê người. Để mỗi lần thấy được Lá 
Thư, cũng như thấy bóng dáng của thân nhân 
đã quá cố. Người thân đã ra đi, nhưng cái tình 
thân vẫn còn đó, trong lòng thân hữu xa gần. 
 

 AH Lê Mộng Hùng 
Thân gửi Anh Trực, 

Rất cám ơn và khâm phục anh đã đơn thân độc 
mã mà hoàn thành LT 114 với: 

- Bài vở phong phú, đa dạng 
- Tin tức đ y đủ: vui, buồn, bốn phương, 
- Trình bày trang nhã và đẹp 
- In ấn với chữ lớn rất hợp  với những người mắt 
kém 

Cũng xin gửi $30 đô để nuôi dưỡng LT. 

Lê Mộng Hùng 

 Ban Phụ Trách 
Chúng tôi rất cảm kích với nhận xét của anh. 
Anh đã nhiều lần, nhiều năm phụ trách Lá Thư 
AHCC trong quá khứ. Chúng tôi nhớ, khi không 
có ai nối tiếp phụ trách Lá Thư, đưa qua anh, thì 
anh vui vẻ nhận ngay, và hoàn tất những Lá 
Thư rất có chất lượng, đẹp. Ngay cả khi tình 
hình tài chánh của Lá Thư chỉ còn hơn 1000 
đồng do ban phụ trách trước chuyển lại, anh 
cũng không ngại, cứ nhận lãnh, và sau đó kêu 
gọi đóng góp. Trước khi chuyển qua cho ban 
phụ trách mới, anh cũng đã gắng tiêu pha tiết 
kiệm, để lại cho BPT kế tiếp một ngân khoản rất 
lớn, để yên tâm mà nhận lãnh thực hiện những 
Lá Thư kế tiếp. Chúng tôi biết anh tuy cao tuổi, 
nhưng vẫn còn khỏe mạnh, hăng hái, năm nào 
có họp mặt AHCC tại Nam California cũng vui 
vẻ từ Bắc Cali về họp mặt cùng anh chị em. Lá 
Thư AHCC đang có thể chuyển qua một giai 
đoạn khác, tùy theo tình hình sức khỏe và sự 
đóng góp công sức của các AH còn tha thiết 
đến sự sống còn của Lá Thư. Nếu mỗi AH bỏ ra 
một năm chừng vài giờ cho Lá Thư AHCC thì 
mối tình Công Chánh hy vọng còn được lâu dài 
hơn. 
 

 AH Bùi Văn Ẩn 

Cám ơn tất cả Ái Hữu phụ trách Lá Thư. Check 
$40 đô và thư này đang gửi qua bưu điện. 

Thân, Bùi Ẩn 

 Ban Phụ Trách 
Cám ơn AH đã đóng góp tài chánh nuôi dưỡng 
Lá Thư AHCC. Mong được AH đóng góp chút 
thời gian, công sức, để mong Lá Thư được lâu 
dài hơn. Trong tương lai, nếu không có ái hữu 
nào chịu nhận trách nhiệm phụ trách Lá Thư, thì 
Lá Thư sẽ chuyển qua một hình thức khác. Khi 
đó, nếu được anh góp tay, tiếp sức, một phần 
rất nhỏ thôi, để mong mối dây ái hữu còn kéo 
dài hơn. 
 

  AH Bùi Mạnh Cần 

Kính gởi anh Trực, 
 
Tôi là Bùi mạnh C n, một AHCC.  Trước đây tôi 
có nhận được Lá thư AHCC đều đặn cho đ n số 
108 là chót.  Sau đó tôi không nhận được Lá 
Thư nào nữa.  Tôi không bi t vì sao mà các Ban 
Phụ Trách ngưng gởi.  Tôi không có yêu c u 
ngưng gởi và địa chỉ của tôi không thay đổi: 
        Bùi mạnh C n 
       10200 Bolsa Ave., spc 45 
        Westminster, CA 92683 

AH Nguyễn sĩ Tuất (cùng khoá CDCC với tôi) 
vừa gởi bi u tôi LTCC số 114.  Hình bìa và toàn 
diện các trang trình bày rất đẹp.  Các bài rất súc 
tích và nhiều bài rất hữu ích chẳng hạn như bài 
về lá Lô Hội (Aloe Vera). 

Tôi thích nhứt là đọc mục thư tín, nhờ đó tôi bi t 
được tin tức của các AH quen bi t và các AH 
học CDCC sau này.  Tôi rất phục anh đã "đơn 
thân độc mã" lo toan chu đáo cho LT này.  
Bravo!!! 

Tôi nghe nói LTCC số 113 rất đẹp và hay. Vậy 
n u không có gì trở ngại xin anh vui lòng gởi cho 
tôi LT số 113 này (và các LT tôi thi u thì càng 
hay, n u được). Tôi xin cám ơn anh trước và xin 
đóng góp $50 bằng Zelle. 

Bùi mạnh C n 
 

 Ban Phụ Trách 
Cám ơn Ái Hữu đã có thư báo tin cho BPT để 
biết tin này. Chúng tôi đã gửi LT số 113 cho AH 
liền ngay rồi. Hy vọng AH đã nhận được. Tiện 
đây chúng tôi cũng xin cám ơn AH đã yểm trợ 
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LT để BPT có thêm ngân quỹ dùng cho việc in 
ấn và phát hành LT.  
Được biết AH là bạn học đồng khoá với AH 
Nguyễn Sĩ Tuất, chúng tôi rất lấy làm ái mộ một 
đàn anh đã lớn tuổi mà vẫn được khoẻ mạnh và 
còn vui thích với các tin tức, bài vở, hình ảnh 
trong LT, thật là một điều đáng quý, giúp BPT có 
thêm phấn khởi trong lúc hoàn thành công việc. 

Chúng tôi cũng xin có lời cám ơn AH Nguyễn Sĩ 
Tuất cũng là một AH lão thành rất khoẻ mạnh và 
năng nổ trong các sinh hoạt AHCC địa phương 
vùng San Jose như đi họp, chụp hình, quay 
video, viết bài cho LT rất thường xuyên. 

 
 AH Vũ Ngọc Can 

Xin gửi anh Tr n Trung Trực chi phi u 50 USD 
để đóng góp một ph n nhỏ cho Lá Thư AHCC. 
Cám ơn anh Trực đã hy sinh rất nhiều cho Lá 
Thư CC để mọi ái hữu có cơ hội được liên lạc 
qua Lá Thư này. 

Chúc anh và gia đình sức khỏe và mọi sự an 
lành trong mùa “Covid-19” này. 

Vũ Ngọc Can, 21/Sep/2020 
 

 Ban Phụ Trách 
Cám ơn AH đã có thư liên lạc và yểm trợ nuôi 
dưỡng LT để BPT có thêm sức mạnh bước 
thêm những bước vững vàng trên con đường 
đang leo dốc… AH hiện nay cũng là một AH 
niên trưởng còn phong độ và lưu tâm với các 
sinh hoạt của LT, BPT rất lấy làm quý trọng. 

Lá Thư AHCC hiện nay cũng đang thiếu bài viết, 
rất mong AH có thể đóng góp gửi bài vở như hồi 
ký, tài liệu… về cho BPT Lá Thư để mọi người 
cùng thưởng thức trong các số sắp ra.  
 

 AH Trần Khương 
Thân gửi anh Trực, 

Tôi rất bàng hoàng, sửng sốt khi đọc đ n tin AH 
Các đã ra đi (1). Trước đây, qua hình ảnh trên 
LT và những l n điện thoại, trông anh Các rất là 
khỏe mạnh, nhất là giọng cười đặc biệt, bây giờ 
không còn nữa. 

Thành tâm chia buồn với gia đình anh Các và 
nguyện c u hương hồn Anh sớm được an lành 
nơi miền Vĩnh Cửu. 

Thành kính phân ưu với gia đình AH tiền bối 
Phan Đình Tăng và c u nguyện hương linh của 
giáo sư được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc. (2) 
Thành kính phân ưu với gia đình AH tiền bối 
Tr n Văn Quình và nguyện c u hương linh của 
tiền bối sớm về chốn Vĩnh Hằng. (3) 

Thành thật chia buồn với gia đình của AH 
Dương Đen và c u nguyện hương hồn anh sớm 
về miền Vĩnh Cửu. (4) 

Xin gởi đ n anh Trực và gia đình và toàn Ban 
Phụ Trách Lá Thư lời chúc sức khỏe và mọi điều 
như  . Nguyện c u cho toàn th  giới nói chung 
và riêng cho AH, TH và gia đình CC sớm được 
an lành và cơn dịch sớm chấn dứt. 

(1) Tôi không vào trang mạng của LT và của hội 
AHCC mà chỉ đọc LT AHCC nên bi t được tin 
tức rất muộn màng. 

(2) Tôi không phải là học trò chính thức của giáo 
sư Tăng, nhưng tôi vẫn quí trọng tiền bối là bậc 
th y khả kính vì tôi cũng được học với th y Tăng 
khoảng 3 tu n trong thời gian giáo sư dậy lớp 
Béton Armé đi công tác ở ngoại quốc. 

(3) Trong một dịp Xuân lúc tôi ở Ty Ki n Thi t 
Hậu Nghĩa, vợ chồng tôi có về C n Thơ, tỉnh 
Phong Dinh thăm gia đình. Cùng về với chúng 
tôi có anh Nguyễn Hùng Cường, trưởng Ty 
Công Chánh Hậu Nghĩa. AH Cường cũng về 
thăm gia đình, thân phụ anh ấy là bác Nguyễn 
Huy Ánh, lúc đó là Phó Khu Nam. AH Cường và 
tôi có đ n thăm AH tiền bối Quình. Đây là l n 
đ u tiên, cho đ n nay hơn nửa th  kỷ, và cũng 
là l n sau cùng tôi được gặp AH tiền bối Trưởng 
Khu Nam, C n Thơ. 

(4) AH Dương Đen là bạn cùng thời và là bạn 
đồng hương. 

Thân, Tr n Khương 
 

 Ban Phụ Trách 
BPT rất mừng nhận được một bức thư dài đầy 
tình nghĩa như thư của AH, thật lấy làm phấn 
khởi. Phải nói rằng năm 2020 quả là một năm 
đầy trắc trở và hoạn nạn cho khắp mọi nơi. 
Riêng gia đình AHCC, như AH đã biết tin tức 
các AH Phan Đình Tăng, Trần Văn Quình, 
Dương Đen đều đã ra đi. Cuối năm các AH 
Nguyễn Xuân Hoàn, Bửu Hiệp, Trần Gia Tường 
cũng xa lìa cõi thế.   
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Như vậy AH là bạn đồng song với AH Dương 
Đen, và AH Lê Văn Sâm. Hai anh này đều là 
những người bạn dễ mến. Mong rằng trong năm 
mới 2021 và Tân Sửu sắp tới, mọi sự sẽ được 
an bình và đất nước các nơi đều được tai qua 
nạn khỏi. 

Bức thư vừa rồi của AH chứng tỏ AH có nhiều 
lòng hoài niệm về trường lớp, bạn bè, cơ quan 
làm việc cũ…, BPT rất mong AH sẽ có những 
bức thư dài, những ghi nhận hay, những hồi ký 
vui buồn… đóng góp thành bài vở cho những LT 
AHCC tương lai… thì thật là quý hoá. 
   

 Bà Trát Quan Tiên (Anna) 
Kính gửi AHCC Trực, 
Tôi xin AH vui lòng nhận nơi đây check $40 cho 
quỹ LTCC và nhận những lời cảm tạ của chúng 
tôi. 
 
Thân gửi, bà Anna Trát 
 

 Ban Phụ Trách 
BPT Lá Thư đã nhận được thư và ngân phiếu 
của Bà và xin cảm tạ. Sự ủng hộ của Bà đã góp 
phần vào sự trường tồn của Lá Thư. BPT sẽ 
tiếp tục gửi LT về địa chỉ của Bà để giữ thông tin 
và liên lạc như thường lệ. Xin đa tạ.   
 

 AH Lâm Văn Năm  
1- Tôi đã nhận được Lá Thư Số 114. Cám ơn 
anh Trực. 
2- Ủng hộ Lá Thư gồm $20 gởi anh Thái hoàn 
lại năm rồi và $20 cho năm nay là $40 USD 
3- Vì tình hình nhân sự một ngày ít đi, để bớt 
công việc tôi đề nghị 1 năm 1 Lá Thư thay vì 2. 
Cám ơn BPT rất nhiều. 
 

 Ban Phụ Trách 
Cám ơn AH Năm đã yểm trợ tiền cho Lá Thư 
AHCC để góp vào quỹ chi tiêu cho việc in ấn, 
phát hành LT cho những số sau. 

BPT LT cũng xin cám ơn sự đóng góp ý kiến 
của AH là:  phát hành mỗi năm một Lá Thư để 
liên lạc,  “Giữ Cho Còn Có Nhau”!!!  

Cám ơn ý kiến cuả AH. 
 

 AH Lưu Văn Tích 
Cám ơn anh Trực rất nhiều, đã bỏ nhiều công 
sức gửi LTCC đ n ái hữu Công Chánh, trong lúc 
dịch bệnh Covid-19 lan lây. 

Thân kính, Tích Lưu 

 Ban Phụ Trách 

Cám ơn AH Tích đã có lòng nghĩ tới sự cô đơn 
của người phụ trách LT trong những ngày vắng 
vẻ ở trong nhà, loanh quanh lo nghĩ: sắp sẵn bài 
vở, lên khuôn, in ấn… sao cho số LT AHCC sắp 
tới sẽ phát hành theo đúng những lời đã hứa… 

Thật cũng là một tấm lòng ưu ái đáng tôn trọng.  
Cúm Covid-19 rồi cũng đi qua. Nguời xưa có nói 
“Không có gì tự tạo, không có gì tự diệt”…  

Vậy AHCC chúng ta vẫn cứ vững chí lên 
đường.!!!  Cám ơn AH. 

 
 Chị Nguyễn Tư Điềm 

Cháu đã gửi tiền ủng hộ Lá Thư AHCC. Chi 
phi u số 1246, số tiền $40.00 (bốn mươi đồng 
chẵn). Cháu rất muốn cộng tác với các chú 
nhưng cháu dốt không bi t sử dụng computer 
nên không thể làm gì được. Cháu rất buồn n u 
Lá Thư phải tạm ngưng. Theo thiển ý của cháu 
các chú có thể đăng lại những bài Lá Thư cũ vì 
có nhiều bác, chú chưa có dịp đọc những bài 
này. Cháu xin kính chúc các chú trong Ban Phụ 
Trách Lá Thư dồi dào sức khỏe để hướng dẫn 
hậu sinh và Lá Thư mãi mãi trường tồn. 

Cháu, Nguyễn Điềm 

 Ban Phụ Trách 
Cám ơn cô Điềm đã gửi thư và ngân phiếu ủng 
hộ Lá Thư AHCC. Sự chân tình của cô thật 
đáng quý. Nếu cô có thể viết những bài viết về 
hồi ký, thơ, hay về ẩm thực để góp vào những 
trang văn nghệ… thì cứ gửi, BPT sẽ có người 
đánh máy và chuyển vào computer… trước khi 
in…. 
 

 AH Cao Minh Lý 
Lá Thư tuyệt đẹp từ hình thức lẫn nội dung. Xin 
tỏ lòng ngưỡng mộ và chúc sức khỏe các anh. 

Lý Cao 
 

 Ban Phụ Trách  
Cám ơn AH đã có lời khen ngợi LT, thật là cảm 
động. Với bản tính vui vẻ và năng động của anh, 
(như ngày còn trai trẻ), rất mong anh bỏ chút 
thời giờ viết bài giúp vui trong các số tới, cho LT 
thêm phần khởi sắc. Được như vậy thì thật là 
một sự vui mừng cho BPT lắm thay! 
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 Bà Lê Văn Trương 

Kính gửi anh Trực, 
Tôi xin gửi $30.00 USD đ n anh để giúp ủng hộ 
Lá Thư Công Chánh và kính chúc anh và toàn 
thể các anh trong ban biên tập được nhiều sức 
khỏe và tránh qua cơn đại dịch Covid-19 và ti p 
tục lo Lá Thư hoàn thành tốt đẹp trong những 
l n k  ti p. 

Kính anh, bà Lê Văn Trương (Lê Thanh Vân) 

 Ban Phụ Trách 
Ban Phụ Trách đã nhận được thư và xin cám ơn 
sự ủng hộ Lá Thư AHCC của Bà.  

Đầu năm mới, xin chúc sức khoẻ và mọi sự an 
khang tới Bà và toàn thể gia đình.  
 

 AH Nguyễn Thanh Toàn 
Xin hoan hô anh Trực đã tận tâm với Lá Thư 
AHCC. Tôi xin đóng $60 để góp ph n vào chi 
phí cho Lá Thư được trường tồn. Cũng xin chúc 
anh Trực được sớm phục hồi sức khỏe để ti p 
tục hy sinh cho Lá Thư và để còn có dịp họp mặt 
với anh em CC Austin khi nạn Covid-19 này qua 
khỏi. 

Nguyễn Thanh Toàn 

 Ban Phụ Trách 
Cám ơn anh Toàn đã hồi âm, khen ngợi và yểm 
trợ nuôi dưỡng LT rất hào sảng, cầu mong cho 
LT được trường tồn. Các anh em trong BPT 
cũng nhân dịp đầu năm này chúc sức khoẻ anh 
và gia quyến, mong sang Năm Mới đại dịch 
Covid-19 sẽ sớm tàn lụi để mọi người trên khắp 
năm châu được trở lại cuộc sống bình thường, 
an cư lạc nghiệp. Khi đó các AHCC địa phương 
đều lại có dịp xum họp hội hè thăm hỏi nhau và 
rất có thể một Đại hội AHCC lần 3 sẽ được tổ 
chức tưng bừng vui vẻ. Mong lắm thay. 
 

 AH Nguyễn Ngọc Ẩn 
Kính gởi Ban Phụ Trách LT AHCC, 

Tôi kính tặng Ban Phụ Trách LT AHCC và các 
Ái Hữu Công Chánh bức ảnh rất đặc biệt “Tàn 
Nhang Kỳ Diệu” mà tôi được thấy và có được 
sau hơn 70 năm thắp nhang trên bàn thờ ông 
bà, cha mẹ và vào tối đêm giao thừa hàng năm. 
Bức ảnh mà tôi tin chắc là trong tương lai tôi sẽ 
không có hy vọng được thấy lại hiện tượng này 
còn xảy ra l n thứ 2, nhất là vào đ u năm 2021 
tôi sẽ thọ được 94 tuổi. 

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, sau khi thắp nhang 
c u nguyện cho gia đình tôi, cho các bạn thân 
m n, các Ái Hữu Công Chánh và mọi người 
được bình an qua cơn dịch bệnh Covid-19, 
không còn phải mang khẩu trang khi ra đường 
và khỏi phải đứng cách xa 2 mét khi ti p xúc với 
nhau và để các “Ái Hữu Công Chánh chúng ta 
còn gặp lại nhau”. 

Tôi chỉ mong tàn nhang thay vì chỉ đứng độ 2 
cm thì rớt xuống như thông thường, sẽ cong 
xuống một đoạn dài độ 5 – 6 cm để tôi được 
thấy lời c u nguyện của tôi linh ứng hay được 
chấp thuận. Tôi c m máy ảnh đứng chờ và theo 
dõi cho đ n khi tàn nhang sắp h t để chụp được 
ảnh “Tàn Nhang Kỳ Diệu” này. 

 

Tôi rất mong bức ảnh ‘tàn nhang không rớt 
thẳng xuống từng đoạn ngắn mà lại cong xuống 
đ n thật thấp, rồi uốn cong ngược lại và hướng 
thẳng lên cao, giữ trọn tàn của cây nhang” này, 
được lưu lại trên Lá Thư AHCC Số 115 sắp đ n 
để nhiều AHCC được nhìn thấy. 

Tôi kính chúc tất cả AHCC từ nay đ n h t năm 
mới 2021 luôn được khỏe mạnh, bình an, vui vẻ 
và hạnh phúc. 

Ký tên, Nguyễn Ngọc Ẩn 
 

 Ban Phụ Trách 
Kính chào Niên trưởng AH Nguyễn ngọc Ẩn, 

Nhân dịp đầu năm 2021 và Tân Sửu sắp tới, 
các anh em BPT Lá Thư xin cầu chúc AH sức 
khoẻ  được an khang và cám ơn AH đã gửi cho 
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coi một bức hình về “tàn nhang kỳ diệu” mà AH 
đã chụp được trong một buổi lễ “Cầu An” trước 
ban thờ nhà. 
        Được biết AH nay đã 94 tuổi đời mà còn 
minh mẫn, chăm lo lễ lạc, chụp hình tinh tế, chữ 
viết rõ ràng, thật là đáng khâm phục, đúng là 
“người cũ, xưa nay hiếm”. Tấm hình AH chụp 
được cũng rất là rõ ràng và hy hữu. Xin đa tạ 
AH đã chia sẻ với các AHCC khắp năm châu. 
            

 AH Lê Văn Trò 
Ấn loát càng ngày càng đẹp thêm. Cám ơn công 
sức của quý ái hữu trong ban phụ trách, biên 
tập, ấn loát cũng như qu  ái hữu khác đã gửi bài 
về làm cho Lá Thư càng phong phú và nhiều 
m u sắc thêm, “Giữ Cho Còn Có Nhau”. 
 
K  tên, Lê Văn Trò 
 

 Ban Phụ Trách 
Rất mừng đã nhận được thư anh với những lời 
khích lệ gửi tới các anh em trong các ban phụ 
trách, biên tập, ấn loát và các anh chị em AHCC 
đã góp bài vở để hoàn thành các Lá Thư vừa 
qua. Xin đa tạ lòng ưu ái của anh. Rất mong anh 
trong những ngày nghỉ hưu dưỡng lão, bỏ chút 
thì giờ vui thú viết cho ít dòng… thơ, nhạc, hồi 
ký… để góp vào vườn thông tin, văn nghệ của 
Lá Thư AHCC thì thật là “tuyệt vời!”  

 AH Lê Văn Phương 
Anh Trực thân, 
 
Xin gửi anh chi phi u $30 đô la yểm trợ LT 
AHCC. Xin anh gửi tôi Lá Thư AHCC 2 số chót 
sau cùng. Cám ơn anh, tôi đã 89 tuổi rồi. 
 
Tôi quen với anh Nguyễn Nam Ti n. Cũng quen 
và làm Caltrans chung với anh Nguyễn Quang 
Bê. Bên VN tôi làm ở Tổng Nha Kiều Lộ từ 1957 
đ n 1975. Anh Bê khen anh Trực nhiều lắm.  
 
Lá Thư nào anh Trực trình bày rất đẹp và có 
nhiều bày hay.Chúc anh chị và gia đình được 
sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và vạn sự như 
ý. 
Thân, Lê Văn Phương 
 

 Ban Phụ Trách 
Cám ơn AH Tiền Bối. Anh Bê và anh Tiến cùng 

khóa với tôi. Làm Lá Thư AHCC, tôi ráng mang 

hết sức lực mà làm. Trước hồi sinh viên, tôi rất 

thích những môn khoa học và toán và lười đọc 

và viết lách. Làm LT tôi phải học hỏi lại nhiều. 

 

Thông Báo Cho Toàn AHCC 

Hiện BPT còn những Lá Thư sau: 

Lá Thư Số còn lại 

LT AHCC số 76 1 

LT AHCC số 100 1 

LT AHCC số 109 5 

LT AHCC số 110 95 

LT AHCC số 111 25 

LT AHCC số 112 4 

LT AHCC số 113 49 

 

Những AHCC nào muốn có những LT cũ trên, 

xin vui lòng ở Mỹ gửi $5/1 LT, nước ngoài $10 

/1 LT về cho anh Trần Đức Thuần, thủ quỹ LT. 

Ưu tiên người gửi tiền về trước. 

 

 

Yểm Trợ Qua Internet 

Vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, hàng chục 

triệu người đã bị nhiễm và có lẽ gần triệu 

người  bị chết, nên tất cả AH/TH ở nhà không 

ra ngoài, trừ những việc làm cần thiết. Do đó, 

BPT thiết nghĩ quý AH/TH trên nước Mỹ hay 

Canada có thể đóng góp tài chánh cho quỹ LT 

bằng Zelle qua account của quý AH/TH bằng 

cách: 

1) Sign in account của quý vị ở nhà bank 

2) Click Pay & Transfer và click Pay Bills & 

QuickPay with Zelle 

3) Xin chọn trả tiền cho Trần Đức Thuần với 

email thac53@comcast.net  với số tiền quý vị 

đóng góp cho quỹ LT 

4) Sau đó quý vị click và chuyển đi 

Quý vị làm chỉ tốn vài phút và chuyển đi 

không phải trả chi phí gì hết, đỡ tốn khoảng 

50 cents stamp và chắc chắn đến tận tay anh 

Thuần không bị thất lạc.  

Trừ khi quý AH có thay đổi địa chỉ, điện thoại, 

email hay góp ý thì dùng Phiếu Hồi Ý. Tuy 

nhiên, quý vị có thể download xuống và 

chuyển qua email cho BPT nhanh và tiện lợi 

hơn. 

Cám ơn tất cả AH/THCC 
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