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AH Lê Khắc Thí - California

Tôi vừa nhận được “Bản Tin Thân Hữu
Điện Lực” số 24 tháng 12/2004. Mỗi năm BT
đều phát hành vào dịp trước Tết để làm quà
Mừng Xuân cho Thân hữu.
Xem qua BTTHĐL này, tầm vóc cũng
giống như LTAHCC số 83 (2004), số trang
cũng như nội dung (150 trang) gần như nhau,
chú trọng về phần tin tức, thư tín, hình ảnh
sinh hoạt THĐL. Vào cuối BT có đăng danh
sách trên 500 AH, LTAHCC cũng có đăng
danh sách trên 600 AH. Danh sách đông đảo
và giữ được liên lạc với nhau như vậy là hiếm
quý trong sinh hoạt các hội đoàn. Hình bìa
BT có đăng 2 tấm hình họp mặt TH ở Úc
Châu và Đại Hội THĐL ở Paris và Bruxelles
năm 2004. Bìa sau lại có đăng thông báo về
ĐH mùa hè 2005 tại Montreal - Canada.
THĐL tổ chức ĐH mỗi năm và khắp nơi như
vậy thật đáng hoan nghênh. Đại Hội năm
trước đã chuẩn bị cho ĐH năm sau rất là chu
đáo.
BTTHĐL ra đời sau LTAHCC; tôi nhớ hồi
đó anh Nguyễn Công Thuần, một trong
những TH phát hành BTTHĐL, nói với tôi là
BT sinh sau đẻ muộn, nếu trong tương lai có
khó nuôi dưỡng thì nhờ LTAHCC quản lý
giùm. Đến nay sau gần 30 năm BT cũng như
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LT song song tồn tại tốt đẹp, càng ngày càng
lớn mạnh thật đáng mừng, không ai nhờ ai
quản lý cả. Có điều là càng ngày càng gặp
khó khăn về nhân sự, lớp AH,TH già không
đảm đương được nữa, lớp trẻ (50-60) bận lo
công ăn việc làm, lo cháu nội, cháu ngoại…
Nói ra đây để các bạn lưu ý và vận động,
chuẩn bị những Ban
PT kế tiếp cho
LTAHCC.
Lá thư của chúng ta đã từ 4 LT mỗi năm
lúc ban đầu (1976), 10 năm sau xuống 3 số,
20 năm sau tụt xuống còn 2 số, Xuân Thu nhị
kỳ như đã tiên liệu, mong sao đợt dừng chân
này (2 LT) không còn tụt xuống nữa để anh
em khỏi mòn mỏi trông đợi.
Còn về Đại Hội AHCC tổ chức được 3 kỳ
trong 30 năm, nay sắp bước qua thập niên 40,
mong sao anh em tổ chức được một kỳ Đại
Hội đâu đó để lớp AH cao niên cũng như ở
xa khắp nơi trên thế giới được gặp nhau, có
cơ hội thăm nhau.
TB.- Trong một buổi họp mặt ngày 1112-04, một số đông AH Nam Cali (trên 30
AH) đã ký tên vào 1 tấm thiệp gởi AH Phạm
Hữu Vỉnh, chúc AH sớm bình phục sau khi
trải qua một cuộc giải phẩu có kết quả tốt tại
Montreal-Canada tháng trước. Hôm nay
21/12/04, tôi có nhận được điện thoại của Bà
PHVỉnh nói đã nhận được Thiệp Chúc ấy,
đọc xong AH Vỉnh rất cảm động và nhờ tôi
chuyển đến tất cả AH lời cám ơn chân thành
nhất của AH và xin lỗi là không thể điện đàm
trực tiếp cám ơn từng AH được.
Ngoài ra, một số AH khác có đến thăm
hoặc điện đàm thăm hỏi AH Trần Sĩ Huân.
AH Huân rất vui mừng và hiện nay tình trạng
sức khỏe của AH được tiến triễn rất khả
quan.
* BPT
1/ Xin cám ơn AH đã cho tin vui về tình
trạng sức khoẻ đang phục hồi cuả AH
PHVĩnh và AH TSHuân.
2/ Về ưu tư của AH (xem như là một
trong những AH tiên phong đặt nền tảng cho
LTCC) về tình trạng “sùi sụt” về số lượng
phát hành LT mỗi năm từ bốn lần nay chỉ còn
2 lần làm cho kẻ viết lời này nghĩ đén cái
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analogy giữa LT với việc lập Gia đình (mới
lập gia đình thì … , nay sau gần ba mươi
năm thì…), nghĩ đến quantity mà quên nhìn
đến thời gian tính cũng như quality của sự
việc. Hãy nhìn qua các chồng LT cũ lúc ban
sơ: Thông tin đến với bạn bè thì phải cần
nhanh chóng kẻo mất thời gian tính, nên bốn
số mỗi năm thật đã đáp ứng được nhu cầu
thông tin trên, vả lại số AH lúc đầu rất giới
hạn. Có Lá (Thư) chỉ lẻ loi đơn chiếc ít trang
mà vẫn được đón nhận một cách nồng nhiệt
vì đã thông tin kịp thời cho nhau biết là LT
“tuy thoi thóp nhưng vẫn còn đây”. Lúc đó
Ban Phụ Trách cứ ráng “đếm số “ và nếu gởi
được 4 số là xem như đạt “chỉ tiêu”. Qua
nhiều năm và qua tay nhiều nhóm, quality đã
bắt đầu lấn lên và quan trọng về số lượng
phát hành mỗi năm đã nhường chỗ cho số
lượng mỗi số, cũng như bài vở đã có phần lấn
lướt nhu cầu thông tin đã là mục đích chính
của LT trong buổi sơ khai. Ta cũng không
nên nghĩ là AH mình nay ít hưởng ứng đến
LT nên chỉ cần hai số một năm cũng được:
Hãy nhìn vào sự đóng góp của tập thể chúng
ta cho LT, và chúng ta có lý do phải tự hào vì
LTCC là Tập San duy nhất không có quảng
cáo trong tất cả các Tập San, Nội San, Lung
Tung San của Cọng Đồng Việt Nam trên toàn
thế giới!!! Vậy AH Thí ơi, hãy đừng lo đừng
lắng cho sự trường thọ của LT. (Xin đừng
quên đọc Mục Thư Tín phần trả lời AH
HNNgọc).
3/ Về vấn đề Đại Hội AHCC: Ban Phụ
Trách cũng như khá đông AH rất mong được
một Đại Hội thành hình trong năm 2005 để
đánh dấu 30 năm tha phương. Trong LT số
78 phát hành tháng 4/2002 AH Lê mộng
Hùng cho biết từ giữa năm 2001 đã có lời kêu
gọi tổ chức Đại Hội AHCC vào năm 2002,
rất tiếc là cho đến cuối tháng 3/2002 chỉ có
29 AH hưởng ứng tham dự Đại Hội, nên việc
tổ chức ĐH bất thành lúc đó. Vậy tại sao
Chúng ta không kêu gọi cho Đại Hội này
ngay bây giờ? Ban Phụ Trách nhận thấy là có
thể các AH trong những Vùng có nhiều AH
cư ngụ như Nam Cali, Bắc Cali, Washington
/Maryland/Virginia hay Houston chẳng hạn
nên bàn lại để Đại Hội có thể tiến hành trong

TRANG 3
năm 2005: Nếu được nhóm nào nhận đứng ra
tổ chức thì xin cho BPT LT biết để khi phát
hành LT số 85 vào tháng 8/2005 sẽ thông báo
cho Đại Hội vào khoảng cuối năm chăng?
Mong Thay!!
* AH Bà Nguyễn văn Tui - Colorado
Chồng tôi là Nguyễn văn Tui, thuộc khoá
CC 1950-1953. Lúc sinh tiền, chồng tôi làm
việc với Tổng Nha Công Chánh và Nha
Saigon Thủy Cục. Tôi vừa được đoàn tụ và
hiện sống với con tại thành phố Bromfield,
Colorado. Kính xin BPT LT AHCC chấp
nhận cho tên tôi được ghi danh vào danh sách
để được nhận LTCC.
* BPT
Thưa Chị, LTCC số này đã gởi đến Chị
theo Địa chỉ ghi trong thơ. AH Nguyễn văn
Tui là bạn đồng Khóa với các AH Tôn Thất
Ngọ và Trương Như Nguyên, các anh này
đang ở California (Anh TTNgọ ở San
Francisco, còn Anh Nguyên thì đang ở Nam
Cali), chắc sẽ liên lạc với Chị khi biết Điạ
Chỉ cuả Chị. Mừng Chị gia nhập Nhóm
AHCC.
* AH Nguyễn Quốc Bảo - California
Tôi đã nhận được Lá thư Ái-hữu CôngChánh số 83, Xin cám ơn qúy Anh nhiều.
Bây giờ tuổi cao, đã về hưu, quên lẫn hết mọi
chuyện. May nhờ Ái-hữu Ái-Văn mới chuyển
email cua Anh Nguyễn Đức-Chi, nên tôi sực
nhớ mình chưa đóng-góp cho danh-sách
Yểm-trợ! Hôm nay xin gửi $30 đến Qúy
Anh. Kính chúc Qúy Anh và Gia-đình ankhang.
* BPT
Khi nhận được Địa Chỉ của Anh qua AH
Aí Văn, chúng tôi đã gởi ngay cho AH các
LTCC 82 và 83. Được biết AH đã sang Pháp
từ năm 1965 sau khi tốt nghiệp Trường Công
Chánh năm 1964 và đã học tiếp tại Ponts et
Chaussées, Paris. Nghe nói là AH đã đi qua
nhiều quốc gia để làm việc, như Iran, Trung
Hoa, v.v., không phải đi làm công cho ai hết
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mà làm cho chính Công Ty của AH. Nhiều
AH cứ mong được học hỏi những kinh
nghiệm làm việc cuả AH khi mở những Hãng
Xưởng tại các nước ngoài. Ban Phụ Trách
LTCC còn nghe lóm được là AH không phải
mỡ Engineering Company mà mỡ Xưởng làm
Cement hay gì khác nữa. AH có thể chia cho
các AH khác những kinh nghiệm bản thân
chăng trong lãnh vực đầu tư Công nghệ
nặng? Xin cám ơn phần đóng góp yễm trợ tài
chánh.
*AH Nguyễn Kiêm Chi - Australia
Trước hết tôi xin gởi lời chào thân ái đến
tất cả AH. Lần lầu tiên nhận được hai LTCC
số 82 và 83, trình bầy rất đẹp, bài vở phong
phú, rất bổ ích để giữ cho còn có nhau. Tôi
cũng nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần sốt sắng
của các AH đứng ra gánh vác ngà voi, phụ
trách LTCC 2005.
Tôi cũng gởi theo đây bài : Bệnh phiền
não do phu nhân là Thái thị kim Chi, pháp
danh Viên An viết, để các bạn xem, nếu thấy
được thì đăng lên LTCC.
* BPT:
Nhận được Địa Chỉ của anh qua AH Aí
Văn là chúng tôi gởi ngay LTCC cho anh để
nối giây liên lạc. Anh mất liên lạc với LT từ
khi ra ngoài nước, nay thì đã nối lại được thì
mong anh ráng cọng tác cho một tay , như
viết cho LT những kinh nghiệm về đời sống
của anh, hay những kỷ niệm vui buồn trong
đời sống tỵ nạn, v.v. Cám ơn anh đã gởi bài
cuả Chị cho LTCC
* AH Nguyễn Ðắc Khoa - Texas
Trước hết tôi xin có lời gửi thăm AH Chí
và BPT LTCC vùng Hoa Thịnh Ðốn. Sau đây
, kính nhờ AH Chí check giùm xem BPT kỳ
nầy có gửi LTCC số 84 cho AH Lê Công
Minh chưa .
Trong năm 2004 AH Minh cũng có đóng
góp yễm trợ.
AH Lê Công Minh hiện có hai địa chỉ
thư tín như dưới đây :
1.- Lê Công Minh
P.Ọ Box 450505
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Garland , Tx 75045
(địa chỉ nầy là của tôi; AH Minh nhờ tôi
nhận những tạp chí hoặc thi tập hải ngoại có
đăng thơ của anh tham gia và tùy trường hợp
thích nghi mà chuyễn về VN cho anh ấy)
2 - Lê Công Minh
Hộp Thơ Bưu Ðiện số 27
Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Ðồng Nai
VIỆT NAM
Xin BPT có gửi LTCC cho AH Lê Công
Minh thì xin tùy nghi gửi thẳng về địa chỉ của
AH Minh ở VN, tôi nghĩ không có chi trỡ
ngại. Thành thật cám ơn AH Chí về sự lưu
tâm của AH cho việc chuyển báo nầy.
* BPT:
Lá Thư Công Chánh dành cho anh Lê
công Minh luôn gởi về cho anh tại địa chỉ ghi
trên Danh Sách. Mong anh sẽ lo phần chuyễn
cho LCMinh để anh có dịp nối nhịp cầu liên
lạc vẫn luôn có giữa hai anh. Thành thật cám
ơn nhiều. Mong nhận sự yễm trợ bài vở của
các anh.
* AH Lê Văn Trò - California
Nhân chuyến đi du lịch ở Spain và
Portugal trở về, thể theo lời yêu cầu của các
bạn trong nhóm KSCC 1964-1968, tôi có viết
một bài tựa đề là: Spain có gì la Tôi chỉ ghi
lại hình ảnh sự việc bên lề đời sống ở Spain
mà tôi đã chứng kiến, không biết có phù hợp
với nội dung và tôn chỉ của LTCC hay không.
Nếu được xin thầy cho đăng lên LTCC để
chia xẻ cùng qúy AH trong hội.
* BPT:
Xin cám ơn Aí Hữu đã đóng góp phần bài
vở. Rất mong nhận được sự ủng hộ dài dài
của anh. Bài này đã đăng trong Lá Thư kỳ
này.
*AH Phạm Nguyên Hanh - California
Tôi được biết quý anh đã tình nguyện
nhận phụ trách Lá Thư AHCC thêm một
nhiệm kỳ nữa. Điều đó chứng tỏ tinh thần
phục vụ cao độ cũng như sự hăng say làm
việc không mệt mỏi của quý anh, tôi rất khâm
phục. Riêng đối với Lá Thư số 83 vừa qua,
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chúng tôi phải công nhận là một thành công.
Lá Thư có một nội dung phong phú, bài vở
chọn lọc, hữu ích, in ấn kỹ lưỡng, trang trí
mỹ thuật và đặc biệt là hình ảnh rõ ràng.
Gọi là một chút đóng góp nho nhỏ cho Lá
Thư kỳ tới, tôi xin gửi đến quý anh bài đính
kèm (đây là bản in, tôi sẽ gửi bài qua internet
qua điạ chỉ của anh Chí) . Xin tùy quý anh
trong Ban Phụ Trách quyết định xem có thể
dùng được hay không. Bài này không phải là
một bài sáng tác, mà viết về một quyển sách
xuất bản năm 2003 tại Mỹ. Đề tài có liên hệ ít
nhiều đến lịch sử và địa lý, đặc biệt ngành
bản đồ học, mà một số Ái Hữu rất am tường.
Tôi lại không rành về ngành này, nên nếu có
gì sai sót, xin quý Ái Hữu vui lòng bổ khuyết.
Tôi không dám gọi bài này là bài điểm sách,
vì chỉ viết về một quyển sách, chứ không
phải viết về nhiều quyển xuất bản trong một
vài tháng vừa qua. Và gọi là giới thiệu sách
thì cũng hơi gượng, vì sách ra cũng khá lâu,
gần 2 năm rồi, và được xếp hạng best seller,
chắc nhiều Ái Hữu đã đọc rồi.
Cuối cùng tôi xin đóng góp một chút tài
chánh để nuôi dưỡng Lá Thư. Một lần nữa,
xin cám ơn quý anh rất nhiều đã nhận phụ
trách Lá Thư thêm một năm nữa. Kính chúc
quý anh và gia quyến nhiều an lành và nhiều
niềm vui trong Mùa Lễ Tết cuối năm.
* BPT
Cám ơn anh đã vừa góp công vừa góp của
cho Lá Thư. Mong sẽ nhận được nhiều bài
mới của Anh.
*AH Trương Như Nguyên - California
Tôi rất lấy làm vui mừng khi nhận được
LTAHCC số 83. Tờ bìa thật rực rỡ và đầy đủ
ý nghĩa tinh thần phục vụ của tất cả AHCC
vùng thủ đô nước này. Hình ảnh tượng trưng
cho tương lai huy hoàng của tập thể công
chánh của chúng ta. Về phần tài chánh chúng
ta có trên 4 số không, nên khỏi lo.
* BPT
Xin cám ơn sự quan tâm đến tương lai
của LT. Tuy phần tài chánh gần đây có phần
“thong thả” hơn các LT trước vì đa số AH
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đều có góp phần vào, nhưng ta không nên
“ngủ quên trên chiến thắng” sở e sẽ có ngày
không khá. Ước mong nhận được nhiều bài
cho các số LT kế.
* AH Trần văn Thu - France
Tôi gởi các Anh Chị bài “Kháng cự của
Pháp tại Ðông Dương 1940-1945” để đăng
trên LT của chúng ta. Bài này do Trung Tâm
Lịch Sử Quân Sự và Nghiên Cứu Quốc
Phòng (TTLSQSNCQP) thuộc Viện Ðại Học
Montpellier đăng trong quyển nghiên cứu
hàng năm. Tác giả là Hải Quân Ðại tá hồi
hưu Jean Pierre Gomane, phó chủ tịch Viện
Thái Bình Dương (Paris) viết, người có chiến
đấu ở Việt Nam. Tôi có xin phép tác giả và
các cơ quan liên hệ trích dịch để đăng duy
nhứt trên LT của AHCC. TTLSQSNCQP là
nơi mà hầu hết thí sinh tiến sĩ trình luận án về
sử liên quan tới quốc phòng. Ða số giáo sư là
cựu tướng tá.
* BPT
Xin cảm ơn AH đã dành độc quyền bài
viết trên cho LTCC. Những tài liệu như vậy
sẽ giúp sáng tỏ nhiều chi tiết trong Lịch Sử
hiện đại. Mong sẽ nhận thêm nhiều đóng góp
của AH cho các số LT khác.
*AH Trần Lâm Thạch - Pennsylvania
Trần Lâm Thạch kính gởi anh check $40:
-$20 Niên liễm 2004 của TL Thạch
-$20 Niên liễm 2004 của anh Nguyễn
Ngọc Tài, AH mới.
Anh Tài dân Công Chánh ra trường rất
lâu cùng làm việc tại Pleiku và Nha Trang,
muốn gia nhập AHCC. Chúng tôi gặp nhau
trong Ðại hội Nha Trang tại San Jose ngày
20,21,22 tháng 8. Trong dịp này anh Tài lần
đầu tiên được thấy LTAHCC, mặc dù đã
nghe nói từ lâu nhưng không có dịp liên lạc.
Nếu anh Dương còn số 82 hay 83 xin gửi cho
anh Tài đọc để biết sinh hoạt AHCC. Trần
Lâm Thạch đã email cho các anh Dương,
Chí, Dư Thích một bài thơ buồn.
* BPT

TRANG 6
Xin ghi nhận các đóng góp của AH và
AH Nguyễn Ngọc Tài cho LTCC. AH Hoàng
Đình Khôi (trong Ban Phụ Trách LTAHCC)
có biết AH NNTÀI lúc làm viêc tại Khu
Công Chánh Nhatrang, và hình như AH TÀI
có tham dự buổi Họp Mặt Hè 2002 tại Nam
Cali (nhân dịp Kỹ niệm100 năm ngày thành
lập Trường CĐCC). Ban Phụ Trách được biết
AH Trần Lâm Thạch đang (hay đã??) cho in
Cuốn Tử Vi Đẩu Số Gia Truyền của nhà họ
Trần Lâm. Nếu đã in , xin cho LT biết để
thông báo.
* AH Tôn thất Tùng - California
Hôm trước, sau khi được Ái Văn báo tin
cụ bà thân mẫu của chị qua đời, tôi liền đăng
báo phân ưu cùng anh chị và có gởi tờ báo ấy
lên anh chị. Mong là anh chị đã nhận được.
Kèm theo đây tôi gởi bài báo viết về một phát
minh mới của ái hữu Vương xuân Ðiềm để
qúy anh xem và đăng vào LTCC kỳ tới. Tôi
viết dựa theo tài liệu của Ký giả Mỹ Denise
Covelli viết với tựa đề New Desalination
Method Reduces Energy Cost. Trước khi gởi
lên anh tôi đã đưa cho anh Ðiềm đọc và đồng
ý rồi. Thật là một niềm vui lớn cho những
người đang sống các địa phương thiếu nước
dùng trong đời sống. Một Tạp chí Việt ngữ ở
Nam Cali muốn đăng bài này nhưng tôi muốn
để dành cho LTCC đăng trước.
* BPT
Rất hân hạnh được AH dành cho LTCC
quyền ưu tiên đăng bài về Phát Minh mới của
AH VXĐiềm. Được biết AH hay viết về Lịch
Sử Triều Nguyễn, và được nhiều báo Việt
Nam ở California đăng tải. Mong sẽ nhận
nhiều bài đóng góp của AH.
* AH Phan văn Phong - Arizona
Thành thật xin cám ơn qúy ban đã gởi cho
tôi LT 83. Thật ra tôi cũng có nhiều điều để
bày tỏ cùng LT, chẳng hạn như: Cây khế ngọt
của anh Trưởng Ty Công Chánh Thừa Thiên
Huế, cái hầm của Ty Công chánh Bình Long
(anh Lê văn Phương) của mùa hè đỏ lửa An
Lộc…, nhưng mà đầu óc của tôi cứ lấn bấn
quá. Xin cám ơn Ban biên tập và xin cầu
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chúc qúy anh khoẻ để còn tiếp tục làm nhiệm
vụ cao cả: “Ngày sau sỏi đá cũng còn có
nhau”.
* BPT
Mong rằng AH sẽ có dịp ngồi lại để viết
những bài mà AH đã thai nghén như nêu trên.
Bí quyết như sau: Cứ ngồi xuống mà viết thì
thế nào cũng viết được, bởi vì không nên
Đứng mà viết, mỏi chân lắm. Đùa cho vui với
AH.
* AH Phan Ðình Tăng - Louisiana
Vừa nhận được LTAHCC số 83 đọc ngấu
nghiến thì bỗng giật mình thấy mình quên
đóng yểm trợ nên vội vàng lấy ngân phiếu ra
viết một ngân phiếu yểm trợ cho 2005 và
2004. Xin các AH bỏ qua cái tính hay quên
của tuổi già. Thấy LTAHCC số 83 đẹp đẽ và
súc tích tôi rất phục các bạn, đã có ý kiến
dùng kỹ thuật cao để bớt chi phí cho lá thơ và
làm cho LT nổi lên!
Chúc các bạn được sức khoẻ để phụ trách
LTAHCC và duy trì tình ái hữu.
* BPT
Trước hết xin AH cho Ban Phụ Trách
được “ngã nón” bái phục sự dẽo dai của AH
trong việc kéo cày: Năm nay (Ất Dậu), AH
cầm tinh con Mèo có Cô Tý ngồi ở trên, đã
tròm trèm bước sang cái tuổi mà Cụ Khổng
Tử hết chữ gọi (80 tuổi), vậy mà AH vẫn còn
cứ “Sáng vác ô đi , tối vác về … với ..….vợ
”. Đã qua rồi cái “Thất thập tòng tâm sở dục,
bất du củ ” (Nhớ đừng đọc ngang ngược tới
sáu chữ rồi “le lói” rằng đã “hai lần 35” thì
tâm ưa chi --- còn ưa chi nữa hè? ---thì cũng
làm được hết: chỉ có nước… kẹt lắm lắm đa
nghe ), gần cả chục năm nay mà AH vẫn còn
phong độ ghê lắm. Bái Phục. Bái Phục. Bái
Bái phục!! (Hèn chi làm Thầy (Tăng) của kẻ
đang viết mấy giòng này, mới tròn Băm Lăm
mà tập tểnh đòi về hưu!!). Mong được AH
viết cho những Kinh nghiệm sống sao cho Vô
Sự hầu các hậu bối được học hỏi thêm.
* AH Phạm Duy Hứa - France
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Trước hết tôi xin cám ơn qúy Ban Biên
tập đã điều động gởi LT/AHCC và tôi đã
nhận được số 83 với hình bìa sách rất đẹp và
bên trong nhiều bài vở rất hay. Ðiều mà tôi
không bao giờ quên là qúy AH đã “vác ngà
voi” đem lại món ăn tinh thần qúy báu cho
tập đoàn AH và TH Công Chánh để còn có
nhau.

Bài “Gần Đất Xa Trời” (quên, cứ đọc
ngược) “ Trời Xa Đất Gần” của AH khá dài
và đã đăng trong số này. Bài này AH viết làm
sao mà một AH trong Ban Phụ Trách nói
như sau: “ Nếu tôi là Chủ Biên, và chỉ được
chọn một bài mà thôi thì tôi chọn bài này để
đăng trong LT cho dù là dài cả hơn mười
trang”.

* BPT
Xin cảm ơn AH đã khích lệ. Ban Phụ
Trách LT kỳ này là tổng hợp nhiều AH ở
những địa phương khác nhau đồng “vác”, nên
trong buổi giao thời này sẽ có nhiều sơ sót
hơn các số LTCC trước, những mong các AH
bỏ qua cho những khiếm khuyết ắt có.

* AH Phùng Duy Miễn - California
Xin chào mừng BPT LTCC 2005 đang kề
vai vác ngà voi, để phụ trách LTCC năm
2005.
Tôi là một AHCC đã lên hàng đại thượng
thọ trong làng Công Chánh, tuy không phải
dân thuần túy Công Chánh. Với lứa tuổi ấy ở
Việt Nam, có lẽ đã lê gậy trúc đi tìm bạn tri
kỷ cùng đánh một ván cờ, hay cùng nhắp một
chung rượu, gạt bỏ thế sự ra ngoài. Nhưng ở
đất Mỹ hình như tuổi già đi chậm, nên tôi còn
lưu luyến với LTCC, nên có vài dòng để
tham gia ý kiến với BPT, mục đích là yểm trợ
tinh thần cho BPT.
Lá thơ vừa rồi tôi có đọc bài thơ Le Lac
với bản dịch rất chuẩn, nhớ một quãng đời dĩ
vãng, trên ghế nhà trường đã thuộc lòng bài
thơ đó, và đã tạm dịch ra tiếng Việt bằng thể
thơ lục bát, nhưng dở quá, và đang thích thú
đọc bản dịch trên LT, dư hưởng chưa tan, lật
qua trang khác gặp một bài trộn ciment,
tưởng mình đang nhai cơm gạo nàng hương
gặp cục sạn, nên tôi nẩy ra ý kiến viết vài
dòng thắc mắc để qúy vị liệu lý.
Hội AHCC, khi cho xuất bản LTCC đã có
một quyết định được ghi rõ bằng những dòng
chữ đậm nét trên tờ bìa sau của mỗi LTCC,
đại khái là LTCC không phải là một đặc san
kỹ thuật, tôn giáo, và chính trị, chỉ là một mớ
tình cảm tinh thần còn lại giữa những đồng
nghiệp, và thân hữu tha hương, một mối dây
mong manh để “giữ cho còn có nhau”.
Tuy nhiên, có vài BPT, vì cả nể cho đăng
những bài kỹ thuật dài lê thê, để làm vui lòng
một vài cá nhân, nhưng đã vô tình đi lệch
đường lối của LTCC, và đã vô tình làm buồn
lòng đông đảo các AH khác, chỉ mong LTCC
chỉ là lá thơ, lá thơ trao đổi một mớ tình cảm
giữa những đồng nghiệp và thân hữu, trong

* AH Hoàng Như Ngọc - California
Anh Chí thân, Tôi gởi anh bài viết cùng
cái CD trong đó tôi có đính kèm VNI để anh
xử dụng nếu cần. Ngoài ra tôi cũng xin minh
xác rằng bài này để tùy nghi các anh xử dụng
nếu được thì đăng nếu không cũng chẳng sao
cả. Chín người mười ý trên xứ này tôi nghĩ
chẳng ai có thể buộc người khác nghĩ theo lối
suy nghĩ của mình. Ngoài ra tôi xin chúc anh
và ban biên tập “Thuận buồm xuôi gió”. Ðính
kèm chút tiền đóng góp cho LT. Còn sống
còn đóng. Cha chết con đóng. Gia đình CC
mong được còn sống với vài thế hệ nữa.
* BPT
Cám ơn AH đã ủng hộ cả công lẫn của
mà còn hứa hẹn “Cha chết con đóng. Gia
đình CC mong được còn sống với vài thế hệ
nữa.” thì thật không còn có chỗ nào mà thêm
được nữa. Phải mà mọi AH “dám” hứa như
AH thì LTCC của chúng ta sẽ chắc chắn là
hiện diện ít ra là thêm một thế hệ “con” nữa.
Sau đó thì để “con” nó lo cho “con” nó , chứ
chúng ta làm sao mà lo cho tới đời “cháu”
(Dĩ nhiên đang nói là nói cho LT chứ còn
mấy “Bà” AH thì “không lo cho Cháu răng
được, Ông không lo thì để “Tui” lo – coi
chừng có chuyện khi Nàng đổi pronoun từ
“Em” và “Anh” ra “Ông” với “Tui” đa nghe
Ngọc!!!) . Cám ơn. Cám ơn. CÁM ƠN.
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dòng đời tha hương biệt xứ không hơn không
kém.
* BPT
Xin cảm phục AH dù tuổi tác đã cao (AH
mới được trao tặng Bảng Đại Thượng Thọ
trong dịp Tất Niên AH Miền Nam Cali năm
qua) mà tâm hồn vẫn còn rung động “đành
đạch” với những bài thơ trữ tình như bài Le
Lac mãi cho đến nay, cho dù ngày xưa - hay
chỉ mới ngày hôm qua - đã bao phen định
dịch sang thơ lục bát bằng tiếng Việt.
Trong cuốn tiểu thuyết The Thorn Birds
(có được đóng thành Xinêma bằng môt mini
serie trong Truyền Hình chiếu cả hơn chục
năm trước), có một câu bất hủ cuả Bà “không
còn trẻ” triệu triệu phú “xaì xể ” cậu Linh
Mục khi “nàng” mê chàng mà chàng không
chịu đáp ứng: “… nhưng trái tim ta vẫn trẻ,
biết không?…” ( Kẻ viết những giòng này thì
tuy tuổi còn “ hôi sữa” nhưng đầu óc không
còn minh mẫn nên chỉ nhớ đại khaí như vậy
thôi.). Hay quá, phải mà mình cũng còn “
nhiệt” như vậy, nói nôm na là “còn lửa” khi
đạt đến tuổi Tòng tâm sở dục, nhưng mà
không chịu theo mấy chữ sau đó của Cụ
Khổng là bất du củ. Mong thay!!
AH hồi trước ở Việt Nam làm Hành
Chánh ở Hỏa Xa với AH TMChâu, nay là
Đại Đức Thích Châu Văn, còn Chị nhà sang
đây có làm tại Hãng Parsons ở Cali chung với
NDChí và kẻ viết mấy giòng trả lời này để
biết là THÂN lắm mới viết như thế này:
Có nhiều bài thơ, bài viết hoặc bài “tạp
lục tùm lum tà la“ đối với người này thấy hay
nhưng lại không hay đối với kẻ khác. Mà LT
của chúng ta là “cho” chúng ta. Không nhất
thiết phải là một Tập San nặng về văn
chương hay kỹ thuật hay là gì gì.. Ngoài ra,
không phải bài nào đăng trong những Tập
San thương mại (do chính mình đã chọn mua
hằng tháng đi chăng nữa) mình cũng đọc hết
và ưa thích đọc, huống hồ là các bài viết
trong LT của chúng ta? Bài vở trong Lá Thư
là “của” chúng ta. Đóng góp bài vở là
“chuyện” của chúng ta. Hay hoặc dở cũng là
chúng
ta.
Mong nhận được các bài viết của AH cho dù
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chỉnh hay không chỉnh đối với chính AH, AH
cũng nên gởi cho LT để đóng góp. Bài vở gởi
đến đều được chuyển cho tất cả các AH trong
Ban Phụ Trách để đọc và đề nghị cho đăng
hay không chứ không phải là “vì cả nể cho
đăng những bài kỹ thuật dài lê thê, để làm vui
lòng một vài cá nhân, nhưng đã vô tình đi
lệch đường lối của LTCC” như AH nghĩ.
*AH Hoa Trường Xuân - France
Anh Chí, Tôi đã gởi đi tất cả 34/39 LTCC
83 cho các AH vùng Pháp hai tuần nay rồi
mà không thấy bị hoàn trả lại LT nào cả. 5
LT còn lại tôi giao cho anh Hứa để tặng bạn
và thân hữu. Tôi cũng thông báo BPT hay là
vợ AH Võ Hữu Hiền đã mất trước AH Võ
Hữu Hiền. Trong năm LT trên, ba không có
tên, một đề tên Bà Võ Hữu Hiền và một đề
tên tôi, như vậy có hai LT gửi tên tôi. Tôi
mới trang bị chơi internet 4 tháng nay, cho
nên đọc cái CD mà BBT gởi cho AH Hứa có
chút chậm chạp. Anh em vùng Pháp phục tài
BBT năm 2004.
* BPT
Cám ơn AH đã góp phần trong việc phân
phối LT . Ban Phụ Trách thấy đây là một
trong các phương tiện để tiết kiệm. Kỳ vừa
qua AH có sang Mỹ thăm bạn bè không biết
có dịp nào ngồi lại để ghi những điều vui
điều lạ cho các AH khác theo dõi không?
Mong sẽ nhận được bài vở đóng góp của AH
trong các số tới.
* AH Bùi Duy Tú - California
Mỗi lần nhận được LTCC vẫn phát hành
liên tục tôi rất cảm động tri ân tất cả các qúy
AH trong Ban Phụ trách LTAHCC đã kiên trì
góp công sức biên tập những bài viết và thơ
văn rất có giá trị.
* BPT
Xin cảm ơn sự ưu ái của AH đối với LT.
Ước mong sẽ nhận được sự đóng góp của AH
hầu LT của chúng ta vẫn mãi hiện diện. Đóng
góp Bài vở để cho nội dung LT thêm phong
phú. Đóng góp tài chính để cho Ban Phụ
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Trách có phương tiện ấn loát và gởi đến các
AH.
* AH Bửu Hiệp - California
Tôi là Bửu Hiệp, khi trước làm ở Ðô
Thành Saigon; nay tôi làm ở Caltrans. Tôi có
gởi cho anh Chí một email về việc anh Huân,
song email không đến được. Tôi có viết email
cho anh Khôi, để nhờ anh Khôi nhắn với hai
anh nên hủy bỏ bản tin tôi viết về anh Huân
mà anh Khôi đã gởi lên cho hai anh cách đây
cả tháng. Nay tôi nhận được email của anh
Tôn Thất Ngọ vừa cho hay tình trạng sức
khoẻ của anh Huân đính kèm nơi đây do chị
Huân gởi thư cho anh Ngọ biết, và anh Ngọ
đã gọi cho một số anh em. Vậy tôi đề nghị
với anh xin hủy bản tin của tôi về anh Huân,
vì tin của chị Huân sốt dẻo và mới mẻ hơn.
Có lẽ anh Khôi cũng đồng ý với tôi v/v này.
Thân gởi quý anh, Tôi có nhận được
thư của chị Huân gởi kèm, thông-báo
bệnh-trạng của anh Huân hiện nay. Xin
chuyển đến quý anh để mừng cho anh chị
Huân và gia- đình. Nếu quý anh có được
tin này rồi thì xem như thư này không có.
Cám ơn quý anh. Thân, TT Ngọ.
*BPT
Xin cám ơn tin của AH về việc sức khỏe
của AH TSHuân. Theo chỗ Ban Phụ Trách
được biết thì AH TSHuân nay đã khá bình
phục, và đã về nhà hơn tháng nay sau mấy
tháng nằm trong Bệnh Viện. AH HĐKhôi và
LĐKỳ (cả hai đều là em rễ của AH TSHuân)
có cho biết là AH TSHuân đã nói khá ngon
lành, chỉ hơi yếu chút ít nơi chân và tay nên
CHƯA lái xe hơi đi chơi một mình được.
Ban Phụ Trách còn biết AH BHiệp tuy
sắp vào tuổi bát tuần mà tuần nào cũng đi
đánh Tennis sau khi cả tuần vẫn đi làm Full
time Job!! Nhất AH rồi đa: Nhớ mới ngày
nào Bửu ta là Phụ Tá Đô Trưởng Saìgon Chợ
Lớn, lâu lâu dẫn anh em bạn bè đi ăn đi nhậu
trong các Nhà Đỏ Nhà Tím, nay sang đây
cũng bắt anh em chạy theo cú lốp, cú chặt
Tennis của AH đến trặt chân, té bò lăn bò la.
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Xin hỏi nhỏ AH nghe: Khi nào mới về
Hưu - Sở và sau đó bao nhiêu năm sau nữa
mới về Hưu - Nhà. Thấy mấy Mệ như Mệ
Hiệp, Mệ Tăng mà thấy đường về Hưu sao
mà xa vời vợi. Bề nào thì cũng phải ráng
chạy theo chân mấy Mệ, cho đến khi nào …
Ôi không có sức thì đừng có bày đặt!! (Tiếng
Tơ Đồng réo rắt rách lỗ tai bên trái rồi).
*AH Ðào Trọng Cương - Canada
Thưa qúy ban, Trong bài phi lộ của LT83,
qúy ban muốn rằng “qúy AH đàn anh cao
niên, dù đã quy ẩn cũng xin lên tiếng để đàn
em trong gia đình Công Chánh…”(sic), tôi là
một trong số đó, có phận sự đáp lời.
Nói về LT, thì từ khởi đầu cho tới nay, sự
tiến hoá vẫn được liên tục từ nội dung cho tới
cách trình bầy, nhất là về mấy số sau cùng (số
82 và 83) vượt trên sự mong đợi của riêng
tôi.
Riêng khi nói về Phật giáo tại đầu trang
80, số 83, nói là được truyền bá sang nước ta
vào đời nhà Ðường. thì là một nhầm lẫn nên
được chữa lại. Nhiều tài liệu tôi đã đọc cho
biết Phật Giáo du nhập vào nước ta lần đầu
tiên từ Ấn Ðộ trong thế kỷ thứ nhất, và từ
Trung Hoa vào thế kỷ thứ hai; sự du nhập này
còn trước Trung Hoa vào một thế kỷ.
Sự sai biệt thời gian như vậy là tới hơn
600 năm! Vài dòng bộc bạch mong được các
AH thông cảm.
*BPT
Trước hết xin cảm ơn sự ưu ái cuả AH đã
đóng góp sửa sai cho sự nhầm lẫn của bài
đăng trong số 83, về dữ kiện Lịch Sử Phật
Giáo Truyền bá vào nước Việt ta.
Xin được đóng góp chung cho các AH
khác về Phật Học (vì chắc là AH đã biết rồi)
là có một tài liệu rất chi tiết về việc này: Việt
Nam Phật Giáo Sử Luận cuả Nguyễn Lang
(Nguyễn Lang là một trong nhiều bút hiệu
cuả Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh).Vị trí
nước ta nằm giữa đường biển của hai xứ
Trung Hoa và Ấn Độ, nên thuyền của mấy vị
Đại Sư Ấn Độ đã phải đáp vào nước ta trên
đường qua Trung Quốc truyền bá Phật pháp.
Hơn nữa, ta lại được hưởng sớm -- nói theo
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ngôn ngữ Phật là do Nghịch Duyên-- tinh
hoa của Trung Hoa như Khổng Học, Lão
Học, mà dân ta “bị” hấp thụ do cả ngàn năm
bị đô hộ của Trung Hoa. Khi nào cũng vậy:
trong cái rủi lại có cái may!! Ngoài ra nói đến
Phật pháp mà quên không nhắc là Lục Tổ
Huệ Năng cũng là người nước Việt Nam ta
thì e không được chỉnh. Muốn đọc thêm về
Lục Tổ thì nên đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, đọc
thêm về Địa Lý rồi xem bản dịch ra Việt ngữ
cuả Thượng Tọa Thích Mãn Giác thì biết hơn
nhiều.
AH dạo này có còn hay Coong Xuyên
Phình Phẹt, Tổng Thùng Sọt Màn không?
*AH Ðào Hữu Dinh – California
Cám ơn đã nhận được LT AHCC 83.
Nhìn tờ báo trình bày đẹp, nghĩ đến công phu
và cố gắng của các anh em trong BPT. Thành
thật khen ngợi sự đóng góp của các AHCC và
mong LT được trường tồn.
* BPT
Ban Phụ Trách xin cám ơn sự khích lệ
của AH. Được biết năm qua AH đã có dâu
hiền, không biết AH đã có Đích Tôn chưa?
Xin báo cho các AH đồng khóa như
HNNgọc, TNRăng, NTToàn, LNMai , LBinh
v.v. biết để tham dự Tiệc Mừng. Không lý có
Đích tôn mà nỡ nào làm thinh?? Trong dịp
tham dự đám cưới Trưởng Nam của AH Lê
khắc Thí hồi trung tuần tháng 12 , chắc AH
có nghe AH Thí (82 tuổi) khoe là muốn biết
bí quyết thì phải liên lạc với AH Thí. Bí
quyết gì thì phải hỏi đương sự. Mong nhận
được sự ủng hộ của AH mãi.
* AH Đồng Sĩ Khiêm - Texas
Tôi rất mừng khi thấy các anh chịu nhận
làm LT thêm một lần nửa và dùng kỹ thuật
mới dùng điện thư để nhận bài vở do các AH
đóng góp. Tôi nhớ cách đây trên 10 năm khi
các anh CC miền Nam Cali đang đăm nhận
LT, tôi đề nghị để tránh cảnh LT phải chạy
quanh tìm người đăm nhiệm, các anh CC Cali
miền Nam nhận giữ tờ báo và yêu cầu các
anh đóng góp bài bằng cách đánh máy vào

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Floppy disk rồi gởi bài cho người phụ trách
LT. Lúc đó điện thư chưa có và nhu liệu về
tiếng Việt cũng khá hiếm hoi. Đề nghị này
không thưc hiện được vì nhiều lý do. Bây giờ
điện thư dùng dễ dàng và nhu liệu tiếng Việt
dồi dào vậy các anh ráng giữ LT tại chỗ và
yêu cầu các AH khắp 5 Châu viết bài theo
một format nào đó (ví dụ trang giấy dùng 2
cột hoặc 3 cột) để cho công việc layout có
phần dễ dàng và tờ LT có một format đồng
nhất.
Nhân dịp này tôi cũng xin gởi lại phần kết
luân cuả bài tôi viết về Hệ Thống Đồng Nai
để xin các anh dùng trám chổ trong LT sắp
tới nếu được.
TB1: Địa Chỉ của Thân Hữu CC: Mindy
Cao, 2993 Braxton Wood Ct., Fairfax, VA
22031
TB2: Bài viết Kết Luận Hệ Thống Đồng
Nai (HTDN) sẽ gởi sau, vào tuần tới. Lẽ tất
nhiên tôi sẽ đóng góp bài vở cho LT84. Sẽ có
bài: Bèo Dạt Mây Trôi (tiếp theo), bài về
HTDN và một bài nào đó chưa có ý.
* BPT
Cám ơn AH đã đồng ý phương thức Phụ
Trách LT, cũng như 10 năm trước AH đã có
ý kiến tương tự. Bài về Hệ Thống Đồng Nai
đã có Kết Luận trong số này. Vẫn mong có sự
tiếp theo của Bèo Dạt Hoa Trôi, à quên Bèo
Dạt Mây Trời, cho có trước có sau, gọi là có
hậu.
Địa Chỉ của Mindy Cao đã ghi vào Danh
Sách LT. Chúng tôi tạm xem như là Thân
Hữu trong Danh Sách. Chỉ muốn hỏi thêm “
Mindy có phải nguyên danh chữ Việt là Mặt
Trăng không?”
* AH Lê Thành Trinh - Louisiana
Tôi vừa nhận được Lá Thư số 83, trình
baỳ đẹp và có nhiều bài thật hay. Ðiều đáng
chú ý là anh đã đề nghị tập hợp những AH ở
những vùng khác nhau để lập Ban Phụ trách
LTAHCC. Các ban viên sẽ liên lạc với nhau
bằng máy vi tính và như vậy chỉ cần có vài
AH ở gần nhau làm Bộ Tổng chỉ huy để phối
hợp công việc của các AH khác. Ðây là một
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phương thức thật hay vì số AH lớn tuổi càng
ngaỳ càng ít đi, nên rất khó mà lập được Ban
Phụ trách tại mỗi vùng như chúng ta vẫn làm
cho tới nay. Với phương thức này, hy vọng
Lá Thư của chúng ta còn tồn tại khá lâu nữa.
Tôi gởi kèm đây bài Những tiến bộ kỹ
thuật về thép để tiếp theo baì Những tiến bộ
kỹ thuật về bêtông đã đăng ở LT vưà qua. Bài
này cũng có tính chất phổ thông như bàì
trước nên có thể gây nhàm chán cho những
AH am hiểu về vấn đề naỳ. Nếu các anh thấy
đăng được thì xin sửa lời văn cho trơn tru
trước khi đăng.
* BPT
Cám ơn AH đã có ý kiến tán đồng về
phương thức phối hợp nhiều thành viên tại
nhiều địa phương khác nhau để tiếp tục Phụ
Trách LT. Bài viết về Bêtông của AH đã
đăng trong số LT 83, còn bài về Thép của AH
đã được đăng ngay trong số này. Mong vẫn
nhận thêm các bài cuả AH cho những LT
tiếp.
* AH Hà Phước Trường - Việt Nam
Tôi vừa nhận được email của AH Hà
Phước Truờng (KSCC 1968) ở VN nhờ
chuyển lời thăm AH Châu Thành Phước đang
bị bệnh. Tôi xin chuyển đến qúy AH để nhờ
chuyển giùm hoặc tùy nghi đăng trên LT kỳ
tới. Thân kính, Võ Ngọc Khôi
Các bạn thân mến, Khôi Hu và Trường C.
thân mến,
Tao đã nhận được "Lá thư AHCC" số 83
do Khôi Hu gửi về. Đang đọc ngấu nghiến
đây. Cũng may, phim chưởng trên truyền
hình đã chấm dứt rồi, bây giờ tao đang xoay
ra đọc "Lá thư" đây, nhưng thật tình mà nói,
ngoài bài viết của Trần Giác Hoa ra tao thấy
không có bài nào hấp dẫn so với quyễn "Lá
thư" kỳ trước. Tuy nhiên đây là một tập hợp
các thông tin rất quý về toàn thể quý thầy và
anh em bè bạn của tụi mình đang sinh sống ở
hải ngoại trên khắp thế giới. Ngoài ra, tao rất
xúc động khi được biết Anh Châu Thành
Phước, một đàn anh của tụi mình, trước làm
việc chung với tao ở Khu Công Chánh Cần
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Thơ, rồi vào khoảng năm 1989 lại gặp anh ở
Sài Gòn, tuy đang bị bệnh tay rung không
nặng lắm, thế mà hiện giờ đang vướng phải
trọng bệnh phải ngồi xe lăn suốt mấy năm
nay. Nếu có dịp gặp anh Phước, nhờ các bạn
nhắn hộ rằng, Hà Phước Trường và Hà Đức
Trường xin có lời thăm hỏi gửi đến bậc đàn
anh rất gần gủi của tụi này, đồng thời xin cầu
chúc cho anh sớm được điều trị khỏi căn
bệnh quái ác.
Trường C., mày thông cảm cho tao, gì
chớ cái vụ ngoại ngữ thì trình độ của tao cứ
hạ dần theo năm tháng, ngay chính cái bệnh
tay rung rung giật giật của anh Phước, trước
đây tao còn biết tên tiếng Anh của nó thế mà
bây giờ lục lọi mãi vẫn không nhớ được là
tên gì viết ra làm sao, mày làm ơn làm phước
nhắc giùm. Ngoài ra, các ảnh mà mày gửi về
gửi qua meo, cũng làm ơn chỉ cách làm sao
cho nó hiện lên giùm ông bạn mình ơi, tao
nóng ruột xem ảnh của Từ Bộ Hiếu lắm đó.
Hiện nay, bạn bè của mình, nhiều tên vẫn còn
vui sống trên cỏi đời này, mà sao vẫn bặt tin
biền biệt, không biết còn có dịp hàn huyên
với nhau được không, tối thiểu cũng là trên
mạng!
Qua meo được biết bạn Thu cũng đang
bệnh phải nhập viện, thay mặt bạn bè trong
nước chúc bạn chóng khỏi để điều hành, cập
nhật trang Web của lớp mình được luôn luôn
đầy đủ thông tin liên quan đến chúng mình.
Còn Ông Công Tử Gò Công, ở khít bên
nhau mà phải qua mạng tớ mới biết được tin
vui của gia đình bạn để có lời chúc mừng
muộn màng này. Mừng Công tử có con học
giõi và chúc cháu Xuân Thanh thành đạt để
về góp công xây dựng quê hương.
Còn về cuộc họp mặt trong dịp đón thầy
Võ Thế Hào, những học trò của thày còn ở lại
Việt Nam cũng không bỏ qua dịp này để xin
gửi đến thày lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các
bạn chuyễn đến thày hộ bọn mình. Bây giờ,
xin tạm dừng nơi đây. Chúc tất cả các bạn
cùng gia đình dồi dào sức khoẻ. Thân mến.
* BPT
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Được một tin thơ từ một AH ở Việt Nam
là một khích lệ cho LT. Tin tức về các anh
em AH trong hay ngoài nước qua những thư
tín này vẫn là phần chính trong “lý do tồn
tại” của Lá Thư.
LT số này khi đến tay AH Châu Thành
Phước chắc AH Phước sẽ thích lắm khi nhận
được những lời hỏi thăm chí tình của AH.
AH nói là không nhớ tên ngoại ngữ của bệnh
rung tay và nghĩ rằng “ngoại ngữ thì trình độ
của tao cứ hạ dần theo năm tháng”, thật ra thì
khi nào “không còn trẻ” như số đông các AH
thì “quên” hay “lững” là chuyện đương nhiên
cho tất cả.
Xin gởi tới AH tin về việc đón Giáo Sư
VTHào trong dịp GS sang Mỹ: GS vẫn còn
trẻ so với số tuổi đã Thất thập (như trong bài
thơ cuả Hoàng Cầm: “Nếu Anh - đúng ra tác
giả phải viết là Em - còn trẻ như năm cũ,
Quyết đón Em về sống với Anh”). Đón tiếp
GS khoảng hơn 25 AH và vài “cái đuôi”.
Không khí rất vui vẻ, cởi mỡ và thân mật.
* AH Hoàng Như Giao - Canada
Tôi có bài sau dây dóng góp vào LT/
AHCC theo kêu gọi của Ban Biên Tập.Tuy
nhiên tôi có băn khoăn, bài viết về Chuyện
HẬU SỰ mà đi vào số đầu năm, không biết
qúy AH tiền bối có ... e-ngại không. Xin Ban
Biên Tập "tùy nghi" vậy.
* BPT
Có những chuyện ai ai cũng sẽ đến mà
nói ra cho rõ nếu mình có kinh nghiệm thì lại
là giúp nhau chứ có gì đâu mà AH ngại
ngùng. Xin cám ơn AH đã chịu khó truyền lại
cho các AH những điều nên biết về chuyện ắt
phải đến cho mọi gia đình. Trong số trước có
đăng bài “Ngộ Đạo Đất Trời” của AH Tràm
Cà Mau cũng liên quan đến việc hậu sự này
dưới một cái nhìn theo một giác độ khác. Ban
Phụ Trách được nghe là sau khi đọc bài đó ,
có một số khá nhiều AH đã đổi ý định “ nằm
với Đất” để “chơi với Lửa”, cũng là một cái
thay đổi quan niệm vì đọc qua các kinh
nghiệm của người khác.
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* TH Nguyễn Tư Thị Điềm (Ái Nữ của
Cố AH Nguyễn Tư Tùng) - CA
Kính thưa các Bác, các Chú, Cháu đã
nhận được LTAHCC số 83. Cháu xin cám ơn
các bác các chú trong BPT LTCC nói riêng
và tất cả các bác các chú trong đại gia đình
công chánh. Khi bố cháu còn sinh tiền và ở
Việt Nam bố cháu có làm bài thơ thất ngôn,
tứ tuyệt, nay bố cháu đã vĩnh viễn ra đi, để
tưởng nhớ đến người cha kính yêu, cháu xin
viết lên đây để các bác các chú thấy có thể
đăng được vào LTCC số 84, cháu xin cám ơn
các bác các chú….
… Kính chúc các bác dồi dào sức khoẻ để
đảm nhận việc “vác ngà voi” cho thế hệ
chúng cháu được hưởng những tinh hoa của
các bậc tiền bối. Nguyễn Tư Thị Ðiềm
* BPT
Thời gian thấm thoắt qua mau, mới đó mà
ngày 1-1-2005 vừa qua đã là ngày Tiểu
Tường của ông cụ. (tính theo dương lịch).
Bốn câu thơ rất hay về vần điệu và ý tưởng.
Chúng tôi đã email cho nhau trong lớp AH
cao niên để thưởng thức, nhưng không đăng
vào LT, vì LT có gởi về cho AH ở quê nhà.
Chắc cô thông cảm. Trong LT số 83 mà cô
nhận được có đầy đủ địa chỉ cập nhật của
AHCC hải ngoại, nhưng lứa tuổi của ông cụ,
ra trường từ năm 1942 thì chẵng còn mấy ai!
Chúng tôi rất hoan hỉ thấy thế hệ kế tiếp của
gia đình Công Chánh vẫn liên lạc mật thiết
với tập thể chúng tôi, và rất mong nhận được
những văn phẩm của thế hệ nầy gởi về LT.
“Tre tàn măng mọc” mà! Thân ái chúc cô và
qúy quyến Một Năm Ất Dậu được An lành.
*AH Nguyễn Xuân Mộng - California
Rất cám ơn Quý Anh đã hoàn tất hai
LTAHCC số 82 và 83 thật xuất sắc. Tôi xin
gởi kem` chi phiếu 30 Mỹ Kim để góp phần
nhỏ trong việc thực hiện các LTCC sắp tới.
Chúng tôi rất hoan nghênh phương thức
giải quyết của Quý Anh như đã nêu trong bài
"PHỤ TRÁCH LÁ THƯ 2005" tại các trang
33-35 của LTCC số 83 và hy vọng với
phương thức giải quyết như đã nêu, chắc sẽ
có nhiều AH ở khắp các nơi sẵn lòng góp tay
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vào, và LT sẽ được tồn tại mãi giúp các AH
khắp năm châu được biết tin tức nhau cũng
như giữ cho còn có nhau như một AH đã nói
trước đây. Tập thể AHCC Sacramento đã có
AH Trình Hữu Dục xung phong vào ban Phụ
Trách LT 2005, xin thành thật cám ơn Anh
Trình Hữu Dục. Riêng tôi nếu Quý Anh thấy
tôi có thể Góp tay với Quý Anh trong khả
năng và tuổi tác của tôi hiện nay, xin cho
biết, tôi không bao giờ tư chối.
Nhân tiện xin gởi Quý Anh một số
"HÌNH ẢNH" sinh hoạt của một số AHCC
miền Bắc Cali…..
Thân ái chào Quý Anh. Nguyễn Xuân
Mộng
* BPT
Xin cám ơn AH đã có lời khen BPT
Wash. D.C nhiệm kỳ 2004 và đã gởi về LT
các tin tức và “hình ảnh sinh-hoạt” của
AHCC miền Bắc Cali, cùng bài thơ “ Tết
hoài hương” của đại lão AH Nguyễn Mạnh
Hoàn. Tất cả những tài liệu qúy trên đều
được đăng trong số nàỵ.
Ban Phụ Trách LT rất hân hoan có thêm
một chiến tướng xung phong vào việc “vác
ngà voi”. Thật đúng là tình nghĩa AHCC và
tinh thần Huynh-Trưởng Hướng Đạo. Như đã
trình bày trong LT ngỏ này là “… thành viên
trong BPT gồm AH từ nhiều nơi cọng tác,
luân phiên thay đổi để đem thêm sinh khí mới
cho LT”. Hẹn cùng nhau gánh vác LT Mùa
Thu 2005. Thân ái.
* AH Phạm Bá Đường - California
Tháng 10 vừa qua, nhân dịp về thăm VN,
tôi đã có cơ hội gặp lại được một số AH đã
học trường Công Chánh từ 1955 đến 1971 mà
hầu hết các bạn này phục vụ ngành Điền Địa
trước 1975.
Kèm theo là vài hình ảnh ghi nhận buổi
họp mặt tại Saigon ngày 01 Nov 2004.
Xin gửi đến qúy Ah để tùy nghi xử dụng,
và nếu có thể được xin đề nghị qúy AH cho
in trên LT AHCC sắp tới để một số các AH
sống ở hải ngoại nhận diện lại bạn bè xưa của
mình sau 30 năm “tạm vắng” quê hương.

TRANG 13
Tôi cũng được biết qua chị Nguyễn Kế
“trong tiếng nói nghẹn ngào xúc động” là AH
Nguyễn Kế mới qua đời sau cơn bạo bệnh
gần hai tháng trước, hưởng thọ 69 tuổi.
* BPT
Cám ơn AH đã giúp anh em Công Chánh,
đặc biệt là các AH đồng khóa trường CĐCC
hay đồng sở TNĐĐ được thăm lại bạn cũ qua
hình ảnh. Phong sương của cuộc đời đã thay
đổi đôi phần hình dáng, nhưng nét mặt thì
chắc chắn ai cũng có thể nhận ra bạn cũ của
một thời.
Tuy đã muộn, BPT cũng như toàn thể
AHCC xin chia buồn cùng chị Nguyễn Kế và
gia đình, và cầu nguyện hương linh bạn hiền
sớm được về miền vình cữu.
* AH Mã Minh - Texas
Thí mến, Hôm nay tôi nhận được thiệp
của Quỳ, mới biết là Thí dự trù vợ chồng tôi
sẽ dự Tất Niên AHCC ở Orange county, CA
năm nay.
Thật ra chuyến đi này vợ chồng tôi không
thể đi đuợc vì cả hai đều không được khỏe.
Hôm trước con gái tôi có hỏi tôi: “bác Thí có
nói AHCC định tặng Bảng Chúc Thọ Ba, vậy
Ba có nhận không?”. Sau một lúc suy nghĩ tôi
trả lời thuận. Việc chúc Thọ tôi cũng không
quan tâm lắm, định bàn lại với Thí và chỉ xin
Thí gởi Bảng Chúc Thọ đến cho tôi thôi, vì
tôi không thể đi được, mà việc anh em đến
chúc thật rất mất công và bận rộn cho anh
em.
Vậy tôi xin Thí xét lại vấn đề: một là dời
việc này lại đến lúc tôi có thể đi được, hai là
Thí chỉ gởi Bảng Chúc Thọ đến cho tôi là
được rồi.
It hàng tin Thí biết về việc Chúc Thọ. Tôi
xin Thí thông cảm, vì tuổi già có nhiều việc
xảy ra không thể nào lường trước được.
Tôi có lời chúc Thí và anh em AHCC một
mùa Giáng Sinh vui tươi và một năm mới
nhiều sức khỏe và mọi sự như ý. Ông Bà Mã
Minh.
* Ban Đặc Trách Bảng ĐTT

TRANG 14
Lâu lắm không liên lạc được với Anh qua
điện đàm, nay được thư Anh, nét chữ cũng
như lời văn làm tôi nhớ lại hình ảnh của Anh
trên 30 năm chưa gặp lại. Ban Đặc Trách
Bảng ĐTT rất vui mừng được Anh nhận lời
đề nghị trao tặng Bảng ĐTT để chúc mừng
Anh. Tiếc là Anh không qua Cali, hay nhận
lời Ban Đại Diện AHCC Texas đến trao tặng.
Ban Đặc Trách sẽ xin gởi Bảng ĐTT đến

Mộng Tình
Gặp em chiều hôm đó
Trên chuyến đò sang sông ;
Tóc em đùa trong gió
Giữa sông nước mênh mông .
Tiếng dằm trên mặt nước
Êm ái đẩy thuyền trôi ;
Tiếng lòng đang náo nức
Trong tim kẻ đơn côi .
Con đò khi đến bến,
Có ai đợi em kkông ?
Anh mong đò chẳng đến,
Cho thuyền mộng xuôi dòng .
Để tình vưà chớm nở
Được bày tỏ cùng ai ;
Lòng anh đang hớn hở
Như kẻ đã gặp may
Triền miên trên sông nước ,
Lặng lẽ con đò trôi .
Gió chiều đang lả lướt
Trên tà áo xanh tươi .
Bóng hình người duyên dáng
In dấu trên trời cao .
Trong ánh chiều lai láng,
Lòng bỗng thấy nao nao .

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Anh trước Tết để gia đình con cháu chúc Thọ
Anh trong dịp này.
Xin cám ơn những lời chúc Giáng Sinh
và Năm Mới của Anh gởi đến cho anh em
AHCC. Anh em mong có một dịp nào Anh
Chị qua Cali để gặp và thăm nhau sau nhiều
năm xa cách.
Kính Anh,
Lê Khắc Thí.
***
Ô ki à !
Con đò đà cập bến ,
Trên bến ai vẫy tay .
Một thoáng mừng hiện lên
Trên đôi má đỏ hây .
***
Mộng tình vưà tan vỡ
Nơi bến đậu đò ngang .
Một thoáng buồn dang dở
Trong tim kẻ lang thang .
Tô Văn
( 01-09-2001)

