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 BPT Lá Thư AHCC 

Tương lai cho Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 

Vì không có AHCC nào đứng ra nhận lãnh Lá 
Thư, sau khi khảo ý với tất cả những AHCC có 
rất nhiều kinh nghiệm làm Lá Thư AHCC trước 
đây, BPT Lá Thư chúng tôi xin chia công việc 
làm như sau: 

1) Một AHCC lo giữ quỹ Lá Thư nhận tiền, chi 
tiền in và bưu điện, trả tiền cho trang mạng 
ltahcc.com 

2) Một AHCC lo nhận tin tức, lập bản Tin Buồn 
và cập nhật danh sách AHCC, làm labels gửi LT 
đi 

3) Một AHCC nhận bài, tham khảo ý kiến về bài, 
nếu bài nhận được chấp thuận cho LT thì 
chuyển qua trình bày bài và phân phối cho các 
AHCC có trách nhiệm dò và sửa lại bài  

4) Một AHCC lo trình bày bài và sửa lại bài 

5) Một AHCC lo lập chương trình trên trang 
mạng ltahcc.com cho mỗi LT 

6) Một AHCC lo toàn thể LT và phối hiệp các 
công việc làm cho 5 AHCC lo 5 công việc trên. 

Hiện nay vì không có AHCC đứng ra nhận lãnh 
LT,  chúng tôi sẽ đứng ra nhận lãnh cho năm tới, 
năm 2022, và sẽ ra mỗi năm một Lá Thư thay 
vì hai Lá Thư như hiện nay. Sau đó sẽ chuyển 
cho BPT mới. Mong các AHCC góp thêm ý kiến. 

Chúng tôi đã lập một trang mạng riêng tư trên 
Facebook group và mang tên Lá Thư Ái Hữu 
Công Chánh. Trang này có những đặc tính sau: 

1) Riêng tư, chỉ mang tin tức AHCC, không 
mang chính trị 

2) Tin tức chuyển đi rất nhanh, sẽ được các 
AHCC trong nhóm xem và phản hồi 

3) Mỗi hội viên đều có quyền ghi, xem và phản 
hồi, không giống như AHCC nhận Lá Thư in hay 
xem trên mạng chỉ một chiều. Để trang cho hấp 
dẫn, xin các hội viên nên vô ghi những tin tức 
của nhóm địa phương, tin tức khác cho các hội 
viên của Facebook biết 

4) Còn rất nhiều công dụng của Facebook như 
ghi hình ảnh, video và phòng họp mặt trao đổi 
bằng video ngay, messages, v.v… 

5) Hoàn toàn miễn phí, các AHCC tham gia khỏi 
tốn tiền. Hôm nay sau hơn một tuần lễ (ngày 15 
tháng 3 năm 2021) mở Facebook số hội viên lên 
đến 60 người. Trong tương lai, khoảng vài tháng 
hay một năm số hội viên lên cao, có thể trên 
ngoài 100 người, nên tôi đề nghị đề cử mỗi địa 
phương một quản trị viên. Quản trị viên có thể 
giúp tôi trả lời các AHCC mới có thắc mắc về 
cách dùng trang mạng Facebook và đặc biệt loại 
bỏ những gì mà hội viên post không có tính chất 
riêng tư. Dù một người này mất thì sẽ có người 
khác thay thế. Do đó chúng tôi hy vọng sẽ sống 
thêm 20 năm nữa. 

Mong các AHCC tham gia cho thật đông. 
TxDOT Emloyee và Retiree có Facebook và con 
số hiện nay gần 3 ngàn người chỉ trong 6 tháng 
hoạt động. 

 

 AH Trần Minh Đức, K5KSCC 

Tặng các bạn già  

KHÓ 
 hó ăn, khó ngủ, lúc tuổi già; 
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 uên  uất thường xuyên, nhớ ch ng ra! 
Tứ khoái lại trở thành tứ khó! 
Ch ng biết bao giờ sẽ hoá ma!! 

*** 
Lạc  uan vui hưởng tuổi già; 
Biến khó thành khoái mới là khôn ngoan… 

Bạn già 

 AH Trần Kim Định, K14KSCC 

Họa thơ của Anh Trần Minh Đức 

KHÓ! 

 ém ăn, ít ngủ, ắt là già! 
Ngay cả người  uen, nhớ ch ng ra! 
 hoái trốn mất tăm, toàn gặp khó! 
Lắt lây ít nữa... cũng ra ma! 

***** 
Tâm an trí tịnh  uên già... 
Tục thân khang kiện h n là khôn ngoan! 

 Ban Phụ Trách 

Trang Facebook LT AHCC lập được khoảng 2 
tháng và đã được 119 AHCC tham gia (ngày 30 
tháng 4 năm 2021), ngoài sức dự định của tôi. 
Tôi chỉ mong rằng sau 1 tháng số hội viên sẽ 
được 50 người và sau 1 năm sẽ được 100 
người.  

Các hội viên tham gia nồng nhiệt, ghi những Tin 
Tức các nhóm địa phương, cũng như Tin Tức 
về trường cũ của mình. Quý vị sẽ nhận thấy Tin 
Tức sẽ đi thật nhanh và được phản hồi thật 
sống động. Như clip video Tại Mile Square Park 
in Fountain Valley City mà BPT lần đầu tiên 
được xem trong đó cố AH Ngô Hoàng Các. 

 
 AH Đoàn Đình Mạnh 

Thân gởi anh Trực và  uý anh trong Ban Phụ 
Trách LTAHCC, 

Trước hết tôi xin có lời cảm ơn và ngợi khen anh 
Trực và  uý anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư 
đã bỏ ra rất nhiều thì giờ và công sức để hoàn 
tất LT số 115 một cách tốt đẹp trong giai đoạn 
dịch CoVid-19 đang hoàng hành trên khắp thế 
giới. 

Cách đây 6 năm ở Úc anh Thông, anh Thủy và 
tôi có nhận lời Phụ Trách LT trong 2 năm liên 
tiếp và ra đủ 4 số. Anh Thông và chị Lựu, bà xã 
anh Thủy, bỏ ra nhất nhiều công sức còn phần 

tôi đóng góp không được bao nhiêu. Bây giờ 
anh Thông đã chạy làng thì coi như Úc không 
nhận Phụ Trách LT. 

Theo tôi được biết thì  uý anh có tên trong BPT 
LTAHCC thì nhiều nhưng thực sự làm việc lại 
ch ng có bao nhiêu. Lấy thí dụ Ban Đại Diện địa 
phương ở Úc đọc thấy rất xôm tụ, Sydney có 2 
Ái Hữu là anh Huỳnh Thanh  uân và anh Lê 
Nguyên Tùng, Melbourne cũng có 2 Ái Hữu là 
tôi, Đoàn Đình Mạnh, và anh Vũ Đình Ngũ. 
Nhưng thực tế Úc không có Ái Hữu nào làm Đại 
Diện cả. Chỉ có tôi sau khi làm Đại Diện 
AH&THCC Melbourne được 8 năm từ năm 2004 
đến năm 2012, bằng 2 nhiệm kỳ Tổng Thống 
Mỹ, tôi từ chức nhưng không có ai chịu thay thế 
nên tôi đồng ý làm Xử Lý Thường Vụ cho đến 
khi có người thay thế thấm thoát đã được 9 
năm.  

Sở dĩ tôi nhận lời làm XLTV vì một khi tôi buông 
ra thì khi có  uý anh chị AH&THCC ở Bắc Mỹ, ở 
Âu Châu và ở Việt Nam du lịch Melbourne sẽ 
không có ai tổ chức đón tiếp cũng như LTAHCC 
sẽ không có ai phân phối. Làm Đại Diện thì mỗi 
năm tôi tổ chức Họp Mặt 2 lần, có người khen 
mà cũng có người chê. Còn làm XLTV mỗi năm 
tôi chỉ tổ chức Họp Mặt 1 lần và không có ai chê 
trách gì cả bởi vì ai cũng hiểu tôi đâu có muốn 
làm nếu ai chê tôi thì người đó nên ra làm Đại 
Diện. 

Căn cứ vào kinh nghiệm này thì một khi anh 
Trực và  uý anh trong BPT LT hiện tại mà 
buông thì LT coi như tạm ngưng. Anh Trực có 
đề nghị có thể ra mỗi năm 1 LT nghe rất có lý. 
Nếu cần thì không in ra hard copy chỉ cần digital 
copy là được. Thứ nhất đỡ tốn công, thứ hai đỡ 
tốn của. Các AH hầu như ai cũng có computer 
hoặc iPad đều có thể đọc được. Nếu không đọc 
được thì nhờ con cháu giúp. 

Tóm lại tôi xin đề nghị thay vì tạm ngưng thì 
chúng ta nên tiếp tục nhưng giản dị hóa tối đa: 
một năm ra một Lá Thư dưới dạng digital. 

Thân mến, Mạnh 
 BPT 

Nhận được thư của anh Mạnh với những lời 
khen ngợi, các anh em trong BPT LT rất lấy làm 
vui mừng. 

Cám ơn anh đã viết một lá thư dài về tình hình 
sinh hoạt của các anh chị em AHCC ở 
Úc (Sydney và Melbourne) trong mấy chục năm 
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qua. Các anh Đại diện AHCC ở Úc Châu lúc đó 
đứng ra nhận lãnh các LT AHCC đóng thùng từ 
Mỹ gửi sang rồi phân phát bằng tay hay gửi bưu 
điện tới các AH địa phương. Các anh đã sốt 
sắng rất nhiều trong mọi sinh hoạt chung. Sau 
này, quý anh ở Úc như anh Thông anh Mạnh lại 
đảm nhận phụ trách LT trong 2 năm liền, thật là 
một đóng góp lớn cho sự trường tồn của LT. 

Ngày nay BPT đương nhiệm đang tìm người kế 
tiếp mà chưa được, rất mong có người trẻ tuổi 
nào đứng ra tiếp nhận... 

Cám ơn anh Mạnh đã góp ý kiến thực tế và xây 
dựng kể trên. 
  

 AH Lê Nguyên Thông 

Cám ơn các anh trong BPT LTCC đã bỏ nhiều, 
rất nhiều công sức lo cho LTCC như vậy. 

Em chịu thua không dám phụ trách thêm như vài 
năm trước đây. Cầu chúc các anh chị BPT 
LTCC mạnh khỏe và tiếp tục hy sinh nhé. 

Lê nguyên Thông 

 
 BPT 

Cám ơn anh Thông đã thường xuyên đọc và trả 
lời LT. Trong những năm về trước, Anh đã từng 
giúp sức AH Nguyễn đức Chí khi đó cùng các 
anh Dư Thích, Từ mình Tâm... đánh máy, lên 
khuôn cho những bài trong LT AHCC; sau đó 
Anh lại đứng ra phụ trách Lá Thư trong 2 năm 
liền, tới nay... mệt rồi, cũng phải nghỉ thôi. Thư 
của anh Mạnh vừa rồi cũng cho hay, cả chị 
Thông cũng đã tham gia vác ngà voi cùng anh 
nữa, vậy là quá đủ!  Cám ơn anh chị và tất cả 
các AH, THCC tại Úc Châu đã góp sức, góp 
công để giúp cho LT được trường tồn tới hôm 
nay.  
  

 AH Đồng Sĩ Khiêm 

Xin các AHCC trẻ khắp nơi nhảy ra gánh vác 
dùm cho thế hệ già sụm hết gân. 

Như tôi có ý kiến trước đây Lá Thư có thể trở lại 
hình thức nguyên thủy tức là “Lá Thư” thay vì 
magazine Xuân Thu nhị kỳ như bây giờ.  

Riêng tui thì xin khỏi gởi  ua bưu điện đọc  ua 
mạng được rồi và cũng xin hỏi anh lại có cách gì 
lẹ làng download hết tất cả các số báo trước đây 
vô một cái USB. 

Cám ơn anh Trực và các anh chị phụ trách LT. 
 

 BPT 

Cám ơn anh Khiêm một lão tướng AHCC, vẫn 
chịu khó đọc và góp lời góp ý giúp BPT LT   giải 
quyết vấn đề “Giữ Sao Cho Còn Có Nhau”, thật 
là cảm động. Anh lại còn tham vọng gom lại tất 
cả các LT trước vào một cái USB để lâu lâu coi 
lại thì thật là một ý tưởng lớn vô cùng. 

Mấy năm về trước, anh Luân đã mở một web 
site đưa tất cả những LTAHCC lên mạng lấy 
tên http://ltahcc.com.... và có chỉ cách vào đọc 
những bài trong đó, anh chưa vào sao? Nếu 
anh muốn download tất cả LT và bỏ vào một 
USB, xin anh download dòng cuối cùng “Đọc 
toàn bộ các bài Lá Thư…” xuống computer của 
anh. Sau đó anh chuyển qua USB của anh. 

Trong hiện tại, còn nước ta còn tát, LT kiểu 
magazine còn ra được thì ta cứ làm, còn về sau 
thì cứ.... “Liệu Cơm Gắp Mắm”, Xuân Thu nhị kỳ 
xuất hiện trên internet cũng là vui vẻ lắm rồi! 

Đa tạ ý kiến của anh. 
  

 Chị Quách Anh   

Anh Trực thân mến. Tôi,  uách Anh, có gửi kèm 
theo đây chi phiếu $100.00 để ủng hộ LT AHCC. 

Cám ơn anh. 
 

 BPT 

Đã lâu không được tin chị Quách Anh. Từ ngày 
nghỉ hưu ở Sacramento tới giờ ít thấy chị tham 
gia vào các sinh hoạt của AHCC các vùng tại 
các vùng Bắc hay Nam Cali.Cám ơn chị đã yểm 
trợ LT rất đúng lúc. Vụ đại dịch COVID-19 vừa 
rồi cũng làm cho các anh chị em AHCC khắp 
năm châu không có dịp họp mặt gặp nhau để 
sinh hoạt bình thường và ủng hộ LT. Chị nay có 
thời giờ thì xin viết cho đôi bài để đăng vào LT 
cho thêm phần khởi sắc: Hồi ký, Văn thơ, Sưu 
tầm gì cũng được; vui vẻ, cây nhà lá vườn là 
quý lắm.  

Đa tạ chị trước. 

 
 Bà Phạm Hanh Sương   

Chúc Lá Thư AHCC luôn luôn được trường tồn. 
Chúc tất cả các bạn được nhiều sức khỏe và 
mọi sự may mắn. 
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 BPT 

BPT Lá thư AHCC thành thật cám ơn chị 
Sương. Chúc chị được nhiều sức khỏe. 

Coi trong Kỷ Yếu Trưởng CĐCC năm xưa, thấy 
anh Phạm Nguyên Hanh và chị đã học và tốt 
nghiệp cùng với các anh Dương Đen, Lê văn 
Sâm tại trường CĐCC.  

Vậy chị cũng là một nữ AH thành viên của 
AHCC. BPT rất mong chị bỏ chút thì giờ viết lại 
những ký niệm xưa gửi về cho BPT giúp LT 
được  phần khởi sắc.  

Chúc chị luôn được khỏe mạnh và cám ơn chị 
đã yểm trợ và thường xuyên theo dõi Lá Thư. 
 

 AH Trần Bá Quyên   

Cám ơn anh Trực đã đóng góp rất nhiều cho 
LTAHCC. Mong anh và nhóm phụ trách cố gắng 
vác ngà voi thêm vài nhiệm kỳ nữa.  

Thân, Trần Bá  uyên 
 

 BPT 

Lâu quá nay mới lại nhận được thư anh Quyên. 
Sức khỏe của anh lúc này thế nào, cả năm vừa 
rồi nằm nhà thấy ngán quá phải không anh? Hy 
vọng Hè này anh em AHCC Bắc Cali lại tụ họp 
tại San Jose hàng tháng ăn trưa chung với nhau 
được thì thật là vui quá. Anh chị ráng giữ gìn 
sức khỏe. Cám ơn Anh đã thăm hỏi và lưu tâm 
tới Lá Thư.  
 

 Bà Phi Ngọc Huyến 

Tôi tên là Nguyễn  im Ngọc Nhung,  uả phụ Phi 
Ngọc Huyến, xin gửi $30 ủng hộ Lá Thư Công 
Chánh.  ính chúc  uý anh chị ban biên tập và 
gia đình nhiều sức khỏe.                 

Kính, Nguyễn  im Ngọc Nhung 

 
 BPT 

Thành thật cám ơn chị đã có thư thăm hỏi và 
yểm trợ tài chánh cho Lá Thư.  

Được biết khi xưa anh chị vẫn thường sinh hoạt 
văn nghệ rất vui vẻ với các anh chị em AHCC ở 
Houston. Nay xin chị tiếp tục sáng tác ít dòng 
thơ văn hay hồi ký... gửi cho BPT để đăng vào 
LT AHCC sắp tới thì thật là quý lắm. 

Xin mời chị tham gia cùng các chị khác trong LT 
này. 

 
 Bà Nguyễn Thái Hai 

Tôi xin cảm ơn các anh trong Ban Phụ Trách Lá 
Thư đã nhớ đến anh Hai. Riêng tôi bây giờ đã 
lớn tuổi, nhớ trước  uên sau, xin các anh miễn 
cho về viết bài! Lúc anh Hai sửa chính tả cho Lá 
Thư vì không giỏi Việt Văn, lúc học ở Đà Lạt 
chương trình Pháp và anh ấy là gốc người miền 
Trung nên không giỏi, sợ sai sót! Lúc về VN có 
tìm mua được  uyển sách nhỏ dạy và học 
chánh tả (dấu hỏi hoặc dấu ngã), hiện tôi còn 
giữ. Nếu các anh trẻ sau này có cần tôi xin gởi 
để các anh dùng. Xin kính chúc các anh và gia 
đình năm mới được nhiều sức khỏe và vạn sự 
như ý. Xin gởi $50 US để ủng hộ Lá Thư.    

 ính, Bà Nguyễn Thái Hai 
 

 BPT 

Thưa chị Nguyễn Thái Hai, 

Anh Hai khi còn sanh tiền thường rất sốt sắng 
trong ngành nghề Công Chánh cũng như trong 
các sinh hoạt cộng đồng AHCC địa phương. 
Anh cũng thường liên lạc thư từ cũng các AH và 
TH hải ngoại. Các anh em CC đều rất quý mến 
anh.  

Cảm ơn chị đã có lòng muốn trao tặng cuốn 
sách Chính Tả ngày xưa anh vẫn dùng, nhưng 
BPT đề nghị chị nên giữ lấy làm kỷ niệm của gia 
đình, bên này BPT cũng đã có rồi. 

Thành thật cám ơn chị. 
  

 AH Nguyễn Kim Hương Thủy 

Anh Trực thân, 

Xin gởi anh phần đóng góp nhỏ ($50 USD) đến 
Lá Thư và hết sức ngưỡng mộ những thành  uả 
và công trình anh đã và đang thực hiện ở thôn 
 uê hẻo lánh khắp vùng sông nước miền Tây, vì 
đã có dịp đi theo anh Hoàng Các về Vĩnh Bình 
mục kích những cây cầu đang thực hiện. 

 
 BPT 

Anh Thủy ơi,  

Anh đã có dịp về Vĩnh Bình cùng với anh Ngô 
Hoàng Các và dự xem việc xây cất cây cầu từ 
thiện Xẻo Ranh. Tài chánh thì do anh chị Trực 
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bỏ ra, hướng dẫn kỹ thuật thì do các anh chị CC 
bên VN giúp đỡ, công sức thì do dân làng địa 
phương đồng góp! 

Công tác đã được hoàn thành tốt đẹp. Vậy mà 
anh Các sau chuyến đi đó đã không trở về với 
các anh em AHCC chúng tôi nữa! Thật là đáng 
buồn và vô cùng thương tiếc!!! 

Cám ơn anh rất nhiều đã có hồi âm và còn yểm 
trợ tài chánh cho Lá Thư nữa! 
 

 Bà Cao Thị Báu   

Ủng hộ Lá Thư Ái Hữu Công Chánh. Cám ơn 
anh chị rất nhiều.  

Thân kính, Cao Thị Báu 
 

 BPT 

Xin chân thành cám ơn bà đã không quản ngại 
tuổi cao, vẫn ưu ái lo việc thư từ và yểm trợ tài 
chánh cho Lá Thư. BPT rất lấy làm cảm động. 

Chúc bà thân tâm an lạc và thường xuyên theo 
dõi LT. 
  

 Bà Nguyễn Thu Hoa 

Xin kính gửi $30.00 đến Ban Phụ Trách như một 
chút ủng hộ của tôi.                             

 ính cám ơn, Thu Hoa 

 
 BPT 

Cám ơn chị đã đóng góp bài viết, và ủng hộ tài 
chánh cho Lá Thư AHCC. Điện Lực VN cũng là 
trong gia đình Công Chánh. Có nhiều anh chị 
Điện Lực đã sinh hoạt với nhóm AHCC từ mấy 
chục năm nay, điển hình là AH Nguyễn Hữu 
Minh, Hồ Tấn Phát và rất nhiều AH khác nữa. 
Chúng tôi đã ghi tên chị vào bản danh sách 
AHCC. Có càng nhiều AH sinh hoạt càng vui, 
nhất là sau hơn 40 năm tan tác, đã có nhiều AH 
đã về Trời vì tuổi tác, người còn sống, thì cũng 
đã quá mệt mỏi vì năm tháng dài, vì sức yếu, vì 
bênh tật. Còn có nhau ngày nào là quý ngày đó, 
và trân trọng giữ gìn cho càng dài lâu càng tốt. 
Biết đâu một ngày nào đó, cuộc thế đổi thay, 
không còn ranh giới hải ngoại hay quốc nội nữa. 
Có đầy đủ tự do, thôi kiềm chế bó buộc nghi 
ngờ. Các AH trong quốc nội mạnh dạn tham gia, 
các AH hải ngoại không còn e dè, và Lá Thư 
AHCC sẽ được tiếp tục mãi lâu dài. 

Xin chị tiếp tục đóng góp bài viết cho Lá Thư để 
thêm khởi sắc thêm hương. 
 

 AH Hà Thúc Tầm 

Tôi xin gửi anh Trực $20.00 USD để ủng hộ LT 
AHCC. Cám ơn tấm lòng "Để Giữ Cho Còn Có 
Nhau" của anh.  

 ý tên, Hà Thúc Tầm 
 

 BPT 

Cám ơn anh luôn luôn chịu đọc Lá Thư, đã có 
hồi âm lại thêm tiền yểm trợ cho ngân quỹ, thật 
quý hoá vô cùng.  

Sau nhiều năm làm việc đầy kinh nghiệm, nay 
đã về hưu, anh có thì giờ thì xin viết lại đôi điều 
để chia sẻ với các AH khác cho LT được khởi 
sắc và thêm phần bổ ích.  

Cám ơn anh nhiều. 
 

 AH Nguyễn Quang Bê 

Xin gửi cho Trực $50.00 đóng góp cho LT 
AHCC. Xin bái phục bạn xây dựng Lá Thư.  hó 
có ai thay thế được bạn.                       

Thân, Bê 
  

 BPT 

Cám ơn anh đã có lời khen lại còn yểm trợ tài 
chánh cho Lá Thư. Thật là quý hoá.  

Chắc anh cũng biết, sau 2 lần in ấn và phát 
hành các lá thư 114, 115, ngân quỹ Lá Thư kém 
sút, lại vì COVID-19 hoành hành trong suốt năm 
qua, các nhóm AHCC khắp năm châu chẳng 
họp hành gì được cả, tin tức, tiền bạc đóng góp 
của anh em rất thưa thớt nên sự yểm trợ của 
các anh chị trong lúc này rất là quý báu. Hy 
vọng qua mùa Xuân này, mọi sinh hoạt sẽ trở lại 
bình thường. 

Trong mấy tháng trước, các anh em Công 
Chánh được biết tin sức khỏe của anh đang có 
vấn đề, mọi người rất lo, nhưng chỉ 2 tháng sau 
đã được tin sức khỏe anh đã được phục hồi 
hoàn toàn. Mọi người đều rất vui mừng và mong 
có dịp gặp mặt lại anh chị một lần cho thỏa lòng 
mong ước....  

Nếu có thể, mong anh thừa thắng xông lên viết 
cho một đôi bài để đăng vào Lá Thư AHCC, góp 
mặt với anh em vui hưởng tuổi già...!!! 
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 AH Nguyễn Đăng Thịnh 

Cám ơn anh Trực và BPT nhiều. Mến chúc anh 
và gia đình luôn luôn vui mạnh.            

Nguyễn Đăng Thịnh, tháng Ba 2021 
 

 BPT 

Anh chị đã được chích ngừa chưa, mọi sự đều 
được bình yên chứ? Anh Thịnh chắc cũng cỡ 
tuổi anh Lê văn Phương hay Trần bá Quyên mà 
sức khỏe còn ngon lành như vậy thật là quý 
hiếm.  

Cám ơn các anh vấn thường xuyên theo dõi và 
ủng hộ Lá Thư. 
 

 TH Nguyễn Tư Thị Điềm 

 ính gửi chú Trực, 

Cháu đã nhận được Lá Thư AHCC số 115. Từ 
hình thức đến nội dung thật xuất sắc, cháu chưa 
thấy một đặc san nào đẹp như vậy. Cha cháu là 
Nguyễn Tư Tùng cùng khóa với bác Nguyễn 
Hữu Tuân và bác Tạ Huyến. Cha cháu mất đã 
16 năm nhưng với cháu Lá Thư AHCC là niềm 
vui và là nguồn an ủi của cháu với cuộc sống cô 
đơn khi tuổi về chiều. Để theo yêu cầu của các 
chú trong ban phụ trách Lá Thư AHCC, Cháu 
xin gửi bài "10 loại thức phẩm rất tốt cho những 
người bị mất ngủ nên sử dụng".  

Địa chỉ của cháu không có gì thay đổi, chỉ có số 
phone mới của cháu là: 408-515-5519. Cháu đã 
gửi chi phiếu số 1278 đề ngày 3/18/2021 để 
yểm trợ Lá Thư AHCC về địa chỉ chú Trần Đức 
Thuần.  

 ính chúc chú và  uý  uyến an khang. Cho 
cháu gửi lời cảm tạ tất cả các chú trong ban phụ 
trách Lá Thư.  

Cháu, Nguyễn Tư Thị Điềm 

 
 BPT 

BPT LT rất cảm động vui mừng nhận được 
bài "10 loại thức phẩm rất tốt cho những người 
bị mất ngủ nên sử dụng” của cô. Bài viết rất 

công phu bổ ích và thực dụng cho những người 
cao tuổi. Bài sẽ được đăng vào LT AHCC số 
117. Cám ơn cô Điềm cũng đã không quên yểm 
trợ tài chánh cho LT. Về địa chỉ và điện thoại 
mới của cô, BPT cũng đã cập nhật ngay trong 
số này.  

BPT chúc cô Điềm luôn được khỏe mạnh và sẽ 
hoan hỷ tiếp tay có  bài  đăng trong LT AHCC để 
cho mọi người cùng được thưởng thức.  

Đa tạ cô Điềm. 
 

 AH Lý Đãi 

Thân gửi anh Trực và các bạn trong ban biên 
tập Lá Thư Ái Hữu Công Chánh. Tôi nhận được 
Lá Thư AHCC số 115 của các anh chị hơn một 
tuần nay và đang nghiền ngẫm đọc trong thời 
gian bị cầm tù dài hạn tại nhà vì nạn Cúm Tàu.   

Tôi nhận thấy LT càng ngày càng hoàn thiện, 
hình bìa ngoài với tượng thần Tự Do mời gọi 
nên hàng trăm ngàn dân Nam Mỹ đang nối đuôi 
nhau vào biên giới Mỹ mỗi tuần với J. Biden và 
mặt sau với nhành hoa mai giữ hương vị Tết 
Tân Sửu trình bày đẹp đẽ và giấy láng vượt  uá 
tiêu chuẩn của một Tập san. 

Nội dung thì  uả phong phú và đầy đủ với các 
mục thư tín trao đổi giữa các AH và ban biên 
tập. Bài vở rất đặc sắc và hợp thời thế vì lúc này 
chúng ta đang tưởng niệm biến cố ngày mất 
nước 30-4-1975. "Những ngày tù đày không 
thể quên" của tác giả Thanh Thương Hoàng, 
"Đà Lạt trời mưa" của Phạm Tín An Ninh, 
"Chuyện 40 năm trước" của AH Trịnh Hảo 
Tâm. "Con tàu chỉ một người" của Phạm Xuân 
Sinh.  "Lần vượt biển cuối cùng" của AH Ngô 
Hoàng Các, "Đi Nam Mỹ chơi" của AH Từ Minh 
Tâm... "Ngỡ lòng mình là rừng" của Tiến sĩ 
nông nghiệp Thái Công Tụng, bậc đàn anh cùng 
 uê với tôi và là nhà thơ chỉ muốn sống với tôn 
chỉ bảo vệ môi trường và nhiều tiết mục khác 
nữa.                                               

Bài "Đọc lại Lá Thư cũ số 54" và các LT khác 
cũng là một ý kiến rất hay để ghi lại tâm tư muốn 
trở về xây dựng nước của các AH đàn anh, v.v.., 
các bài viết khác đều là "mỗi người một vẻ 
mười phân vẹn mười" như Thúy  iều và Thúy 
Vân trong tập thơ truyện  im Vân  iều vậy.    

Tôi chỉ vắn tắt một chữ "Tuyệt Vời" để khen các 
anh chị trong ban biên tập đầy đủ tài nghệ và 
chuyên môn và rất mong LT trường tồn để 
chúng ta còn có nhau trong một thời gian dài 
nữa.                                                  

Tôi xin kèm theo đây check $50 để đóng góp 
vào chi phí Lá Thư AHCC. 

Thân ái, Lý Đãi. 
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 BPT 

Cám ơn anh đã hết sức khen ngợi LT AHCC Số 
115 vừa qua với những lời những ý thật dồi dào 
tươi đẹp làm các anh chị viết bài cũng như anh 
chủ biên phụ trách trình bầy ấn loát cảm thấy rất 
phấn khởi. Anh lại cũng không quên yểm trợ Lá 
Thư được trường tồn... Thành thật cám ơn Anh 
cũng như quý anh chị TH AHCC khác đã thăm 
hỏi và lì xì yểm trợ Lá Thư. 

Thấy anh viết thư vui quá, BPT nhờ anh mời chị 
nhà cũng như các anh chị ở vùng Sông Hương 
Núi Ngự có tài năng văn chương thi phú, nhân 
dịp thừa nhàn lánh nạn “Cô Vi” sáng tác đôi bài 
như Huế đẹp,  Huế  thơ, thì chắc hẳn sẽ gây 
được nhiều cảm hứng cho người đọc LT lắm.  

Cám ơn anh Lý Đãi rất nhiều. 
 

 Bà Trát Quan Tiên  

LTCC số 115 rất đẹp, hình bìa và bài vở rất hay 
và nhiều. Xin các AH ráng giữ cho LT còn dài 
lâu thêm. Xin gửi chi phiếu theo đây để phụ 
thêm chi phí điều hành. Rất đa tạ các AH. 
  

 BPT 

Cám ơn bà đã quan tâm theo dõi, phê bình và 
khen tặng LT 115 vừa qua. BPT LT rất lấy làm 
cảm kích bà tuổi hạc đã cao, nay vẫn còn chịu 
khó yểm trợ, giúp cho LT có thêm phương tiện 
để trường tồn. 

Xin đa tạ. 
  

 AH Nguyễn Văn Mơ 

Anh Trực thân,                                    

Tôi xin gửi theo đây $25 để đóng góp vào  uỹ 
yểm trợ tài chánh LT AHCC. Anh chị cùng gia 
đình vẫn mạnh khỏe? Đã chích ngừa Corona 
Virus chưa? Vợ chồng tôi đã đi chích ngừa 
tháng trước rồi.  hông biết bao giờ AHCC họp 
mặt gặp nhau trở lại. Thân chúc anh chị được 
sức khỏe và mọi sự bình an.  

 ý tên, Mơ Nguyễn 

  
 BPT 

Cám ơn anh đã gửi lời thăm sức khỏe và đã sốt 
sắng yểm trợ tài chánh nuôi dưỡng LT. Vấn đề 
chích ngừa COVID-19 hiện nay tại Mỹ đang 
được tiến hành một cách nhanh chóng và toàn 

diện. Tình trạng lây lan và nguy hiểm cũng giảm 
dần. Hy vọng các AHCC chúng ta sẽ trở lại sinh 
hoạt bình thường như xưa. 

Xin chúc anh chị được sức khỏe dồi dào, thân 
tâm an lạc. 
  

 AH Nguyễn Xuân Mộng 

Cám ơn  uý AH đã phụ trách LTCC để giữ cho 
LT còn tồn tại mãi. Thân ái mến chúc  uý AH và 
gia đình được vạn sự như ý.  

Nguyễn Xuân Mộng 
  

 BPT 

Cám ơn AH đã có thư thăm hỏi và cầu chúc cho 
gia đình và BPT LT được vạn sự như ý. Cho tới 
nay thì sức khỏe và sinh hoạt trong gia đình và 
BPT vẫn được bình thường. Tuy nhiên vấn đề 
tìm người thay thế đứng ra  đảm trách LT là 
đang gập khó khăn. Rất mong các AHCC của 
các khóa trẻ sau sẽ giúp vào  một tay... 
  

 AH Nguyễn Văn Hoa 

 ính anh Trực, 

Xin cám ơn anh đứng ra thu góp cho  uỹ LT 
AHCC. Xin đóng góp $30 và chi phiếu đính kèm. 
Xin chúc anh chị và  uý  uyến mọi sự an lành. 

Kính, Hoa 
  

 BPT 

Cám ơn anh Hoa. Kỳ phát hành nào nhận được 
Lá Thư, anh Hoa cũng gửi tiền yểm trợ cho BPT 
LT. Trong mùa COVID-19 vừa qua, anh chị và 
gia đình đều được bình an, khỏe mạnh và đã 
chích ngừa xong rồi chứ? Năm nay anh có dự 
trù xuất bản hồi ký hay tập truyện nào mới nữa 
không? 

Cám ơn anh. 
 

 AH Mai Trọng Lý 

Thân gửi anh Thuần,                                      

Xin đính kèm chi phiếu để ủng hộ Lá Thư CC 
của chúng ta. Cảm ơn anh đã đảm nhiệm chức 
vụ Thủ  uỹ mà không có tiền trong  uỹ.       

Chúc anh chị vui mạnh trong kỳ đại dịch. Hẹn 
gặp lại nhau sau mùa cúm Vũ Hán tận thế. 

Mai Trọng Lý. 
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 BPT 

Xin cảm ơn anh Lý. Cũng nhờ những AH rất sốt 
sắng như anh nên Lá Thư mới được trường tồn 
cho đến ngày hôm nay. Cũng phải xin tuyên 
dương anh vì anh thường xuyên tham dự 
những buổi họp mặt Công Chánh hàng tháng tại 
Nam California. Mỗi lần có anh là bữa tiệc họp 
mặt thêm "xôm tụ" vì luôn luôn được anh tiếp tế 
rượu chát để buổi họp mặt thêm phần hào 
hứng.                

Hy vọng cơn đại dịch sớm qua mau để có dịp 
gặp lại.  
 

 AH Bùi Minh Tâm 

Đáp lời kêu gọi, tôi xin gửi đến ban phụ trách LT 
AHCC $ 50.00 để nuôi dưỡng Lá Thư Công 
Chánh "Giữ Cho Còn Có Nhau".            

Rất  uý và cảm ơn sự hi sinh và lòng nhiệt tình 
của  uý anh.  

Bùi Minh Tâm 
 

 BPT 

Cám ơn anh Tâm đã rộng rãi yểm trợ tài chánh 
cho LT AHCC. Sự trường tồn của LT có thể có 
được là nhờ cái tinh thần “Giữ Cho Còn Có 
Nhau” và cái tính hào sảng sẵn sàng đóng góp 
của các anh em AH và TH khắp năm châu. 

Chúc anh luôn được sức khỏe. 
 

 AH Nguyễn Như Bá 

Anh Trực và các anh em phụ trách LTAHCC 
thân,                                                              

Xin cảm ơn  uý anh đã nhiệt tình gánh vác,  ua 
đó chúng ta còn có nhau. Xin cố gắng hy sinh 
thêm một ít thời gian nữa.  

Thân, N.N. Bá 

 BPT 

Cám ơn anh Bá đã có lời thăm hỏi khuyến khích 
anh em trong BPT làm việc thêm một thời gian 
nữa để “Giữ Cho Còn Có Nhau”. 

BPT vẫn đang cố giữ một thời gian nữa và vẫn 
mong có những anh em trẻ khác tiếp tay kế 
nhiệm để giữ cho LT được trường tồn. 

BPT đương nhiệm nhận thấy anh Bá nay đã 
nghỉ hưu, là người trầm tĩnh và mực thước nên 

rất mong anh cùng các anh em AHCC khác 
đứng ra hỗ trợ...!!! 
 

 AH Nguyễn Xuân Mộng 

Mến gửi anh Trực, 

Xin gửi tiếp lần 2 yểm trợ LTAHCC chi phiếu 
$20 Mỹ kim.  

Thân, Nguyễn X. Mộng 
 

 BPT 

Cám ơn anh Mộng đã có thư đầu khen tặng lại 
có thư sau gửi tiền yểm trợ LT nữa. 

Như anh đã thấy, BPT mới trong LT này đa số 
vẫn là các AH cũ đã từng làm việc trước nhưng 
nay được sắp xếp lại, với anh Trực vẫn là 
người lãnh đạo LT. Anh Trực được tín nhiệm vì 
anh ấy có tinh thần hăng hái, luôn được chị 
Trực yểm trợ và có biệt tài về sắp xếp bài vở, 
lên khuôn LT trên computer vừa nhanh vừa 
đẹp.... 

Với sự sắp xếp như vậy, BPT hy vọng sẽ thực 
hiện được vài LT nữa, chờ đợi sẽ có một nhóm 
AHCC trẻ đứng ra “cứu bồ” tiếp sức. 
  

 AH Tôn Thất Ngọ 

Thân gửi  uý anh trong BPT LT AHCC,  

Sinh hoạt Ái Hữu Công Chánh chúng ta khắp 
nơi gần hai năm nay đã bị ngưng lại vì nạn đại 
dịch lan tràn khắp nơi, cho đến nay vẫn chưa 
dứt h n. Việc đóng góp tài chánh nuôi dưỡng Lá 
Thư do đó đã bị ảnh hưởng không ít đến  uỹ 
điều hành LT đang thiếu hụt trầm trọng khiến 
các anh lo lắng cho sự tồn vong của LT là phải. 
Tôi nghĩ tình trạng khó khăn này xảy đến với 
chúng ta chỉ là tạm thời mà thôi, mong rằng biến 
cố này sẽ được giải  uyết khi đời sống chúng ta 
trở lại bình thường như cũ vào đầu năm Nhâm 
Dần 2022. 

Hôm nay sắp đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 
mở trang nhà LTAHCC, nhìn lại 45 năm  ua, tôi 
liên tưởng đến một thời khi hai anh Lê  hắc Thí 
và Lê Thành Trang trên đường di tản đã mang 
theo hạt giống LTAH từ  uê hương mình sang 
Mỹ, để chúng ta vun trồng từ trứng nước cho 
đến bây giờ. Lá Thư đã được BPT khắp nơi thay 
phiên nhau yêu thương và nuôi dưỡng nó đến 
ngày nay đã "đẻ" ra được 115 LT AHCC. Đấy 
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cũng là nhờ BPT tiền nhiệm làm việc không biết 
mệt mỏi và nhất là BPT đương nhiệm có tinh 
thần "online teamwork" chung sức mỗi người 
một việc. Do đó LT hàng năm liên tục được cải 
tiến. Đến nay LT đã trưởng thành từ nội dung 
đến hình thức như một tập san chuyên nghiệp. 
Suốt mấy năm  ua không ai phủ nhận công sức 
bất vụ lợi đó của các anh. Tôi tin rằng các bạn 
sẽ ủng hộ LT hết mình.  

Tôi thiết nghĩ, nếu tinh thần ái hữu của chúng ta 
còn, thì Lá Thư của chúng ta sẽ còn. Xin các 
bạn AH & Thân Hữu hãy tiếp tục nuôi dưỡng LT 
đừng để nó chết non ở tuổi 45 tội nghiệp lắm. 

Các bạn trẻ hậu duệ của những ái hữu Công 
Chánh đang làm việc cho các cơ  uan chuyên 
môn ở hải ngoại nghĩ sao về sự sống còn của Lá 
Thư chúng ta. Nếu bạn có lòng thì hãy tham gia 
ngay phụ giúp BPT LT đương nhiệm để tiếp nối 
việc làm của đàn anh để lại. Đây là di sản  uý 
giá của tập thể AHCC của chúng ta cần bảo 
 uản, tiếp tục thương yêu đừng để LT bị mai 
một. Mong thay!                                      

Viết thêm một chút để nhắc lại giờ phút buồn 
những giờ di tản bất thành và những ngày vượt 
biên lênh đênh trên biển Đông đầy nguy hiểm có 
một không hai. Và cũng để tưởng nhớ đồng 
nghiệp và thân nhân không may đã bỏ mình 
trong lòng đại dương. Xin nguyện cầu hương 
linh Quý Bạn chưa siêu thoát thì sớm siêu thoát. 

Thân chúc anh Trực cùng các anh BPT LT cùng 
gia đình nhiều sức khỏe để luôn luôn được bình 
an trong cuộc sống hiện nay đang lo lắng vì dịch 
bệnh.  

Thân chào - Tôn Thất Ngọ.                             

PS. Tôi gửi kèm theo đây số tiền đóng góp nuôi 
dưỡng LT AHCC định kỳ hai năm (2020-2021) 
mà tôi nợ Ban Phụ Trách. Tôi cũng đóng thêm 
một kỳ cho đầu năm tới trong trường hợp sinh 
hoạt của AHCC miền Bắc California chưa được 
mở cửa vào đầu năm 2022. 
 

 BPT 

Các anh em và BPT LT rất vui mừng nhận được 
bức thư dài của anh Ngọ với các lời lẽ rõ ràng 
mình bạch, tình nghĩa đậm đà.  

Anh đã nhắc nhở tới công sức của các AHCC 
tiền bối như Lê Khắc Thí, Lê Thành Trang đã 

sáng lập và thực hiện LT và các AH tiền nhiệm 
khác đã tiếp tay gìn giữ LT cho đến tận nay. 

Cám ơn anh đã có lời kêu gọi gửi tới các anh 
em trẻ đứng ra lập BPT mới để tiếp sức kéo dài 
tuổi thọ cho LT. 

Cuối thư anh cũng không quên yểm trợ và lì xì 
thêm cho LT một năm tới nữa. Cám ơn anh 
nhiều. 

Vấn đề bài vở cho LT hiện nay cũng khan hiếm 
lắm, thấy anh có nhắc nhở về những kỷ niệm 
năm xưa ở biển Đông, xin anh viết bài hoặc nếu 
anh đã có hồi ký nào về chuyện vượt biển năm 
xưa thì xin anh gửi về cho BPT để đăng vào LT 
sắp tới. Được như vậy thì thật là vui lắm. 
 

 AH Trần Đình Thọ 

Trực thân,    

Mình gửi kèm theo đây $50 để đóng góp vào 
 uỹ LTCC. Cảm ơn bạn rất nhiều vào việc giúp 
Lá Thư được sinh tồn trong lúc khó khăn này. 
Mình cũng gửi theo đây lời chào chị Thuận và 
gia đình - Trần Đình Thọ 
 

 BPT 

Cám ơn anh Thọ đã có thư thăm hỏi gia đình 
mình và tiền yểm trợ cho LT AHCC. 

BPT rất mừng là sau số báo này, ngân quỹ điều 
hành LT sẽ được tăng trưởng khả quan. Đại 
dịch Covid-19 trong thời gian qua đã là một khó 
khăn cho khắp mọi nơi, các nhóm AHCC đều 
không họp hành được làm cho việc đóng góp 
chung không thể xảy ra. Cũng may tình hình nay 
đã nhẹ đi, anh và các AH & TH khác lại có lòng 
nhớ tới LT và yểm trợ cho, thật là đáng quý. 

BPT xin cám ơn tất cả. 

 
 Bà Lê Văn Trương   

 ính gửi anh Trực và ban biên tập, 
Tôi là Lê Thanh Vân,  uả phụ Lê Văn Trương, 
xin ủng hộ Lá Thư Công Chánh $40.00 USD, 
mong rằng với sự tận tụy của các anh thì Lá 
Thư sẽ được trường tồn mãi mãi.                 

 ính chúc anh và toàn thể ban biên tập nhiều 
sức khỏe.  

 ính thư, bà Lê Văn Trương 
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 BPT 

Xin thành thật cám ơn bà Thanh Vân đã yểm trợ 
tài chánh và cầu chúc cho Lá Thư được trường 
tồn. Được biết bà vẫn thường xuyên theo dõi 
LT nên BPT rất phấn khởi làm việc để giữ vững 
niềm tin của các AH và TH CC xa gần. Chúc bà 
luôn được khỏe mạnh bình an, thân tâm thường 
lạc. 
  

 AH Vũ Thành Nam 

Cám ơn các anh trong ban phụ trách đã nỗ lực 
để chúng tôi có được những tâm sự  uý giá để 
đời.  

Thân chúc BPT vạn điều tốt đẹp.  

 ý tên Vũ Thành Nam 
  

 BPT 

Cám ơn anh Nam đã có thư thăm hỏi và khuyến 
khích BPT nỗ lực kéo dài tuổi thọ cho Lá Thư 
được trường tồn. BPT hiện thời cũng cố gắng 
sắp xếp và phân chia công việc trong nội bộ để 
mọi người đều được nhẹ nhàng thoải mái hơn, 
hy vọng nhờ đó sẽ giảm được stress cho một 
vài anh quá mẫn cảm. Mong rằng tương lai sẽ 
có một nhóm AHCC trẻ có nhiệt tình và sáng 
kiến sẽ đứng ra gánh vác tiếp. Được như vậy thì 
thật là vạn phúc. 
  

 AH Trương Quang Tịnh 

Lá Thư  uá hay, đẹp và đa dạng. Xin tán thán 
công sức của các bạn. Cố tiếp tục để mình còn 
có nhau.  

Thân kính, Tịnh 
  

 BPT 
Những lời khen ngợi của anh Tịnh vừa rồi đã 
làm các anh em trong và ngoài BPT đều rất vui 
mừng. Anh Tịnh xưa nay là người rất tích cực, 
nhiều sáng tạo, BPT mong anh nếu có thể sáng 
tác hay ghi lại một vài hồi ức xa xưa khi còn làm 
việc ở trong nước hay hải ngoại, giúp cho LT có 
phần nào kỷ niệm, hồi âm để nhớ về một thuở 
đã xa rồi.... 

Rất cám ơn anh. 

  
 AH Bùi Văn Thìn 

 ính gửi anh Thuần, 

Vài lời hỏi thăm sức khỏe anh và gia đình. Thứ 
đến tui xin gửi cái check $30 để ủng hộ tài 
chánh cho LTCC. 

Tui cũng nhận được Lá Thư Công Chánh số 
115, và cũng xin anh "activate" dùm tên tôi tiếp 
tục nhận tập san trong Danh Sách Ái Hữu Công 
Chánh.  

Thành thật cảm ơn anh. Thìn 

 
 BPT 

Xin thành thực cảm ơn lời thăm hỏi cùng sự 
đóng góp tài chánh của anh để nuôi dưỡng Lá 
Thư. Chúng tôi cũng đã chuyển tên anh từ danh 
sách không nhận báo ra danh sách nhận báo. 
Kể từ nay anh sẽ thường xuyên nhận tập san Lá 
Thư Ái Hữu Công Chánh.  

Thân mến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

LT AHCC số 114 50 

LT AHCC Số 115 50 

 
Vì trong tương lai Lá Thư AHCC sẽ 
không in nữa, những AHCC nào muốn 
có những LT cũ trên để làm kỷ niệm hay 
biếu bạn bè, xin vui lòng cho biết LT nào 
và bao nhiêu bản, 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. 
 


