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• AH Nguyễn Khoa Long, Indiana
Tôi viết thư này để anh hoan hỷ gởi cho một
cuốn đặc san CC đến một đồng nghiệp là
Nguyễn Khoa Diệu Quỳnh, Kỹ Sư Công Chánh,
hiện đang làm việc tại Orange County Sanitary
District. Địa chỉ của cô Quỳnh: Dieu Quynh, 12
Villanova, Irvine, CA92606.
* BPT
Cám ơn anh đã phổ biến LTCC đến các AHTH
trẻ. Hy vọng cô Quỳnh đã nhận được LT90.
• AH Đòan Đình Mạnh, Australia
Em đã gửi đến thầy một bank draft US$380 là
tiền đóng góp của AH Melbourne và các tiểu
bang khác. Em cũng gửi email đến thầy bảng
danh sách đóng góp năm 2008 và bảng danh
sách cập nhật hóa.
* BPT
Hoan hô anh và Ban Đại Diện Melbourne đã tổ
chức sinh họat đều đặn cho AHTH Melbourne,
cũng như lo thâu tiền đóng góp của AHTH
Melbourne và các tiểu bang khác yểm trợ cho
LTCC.
• AH Hùynh Thanh Quân, Australia
Vài hàng xin chúc sức khỏe các AH. Chúng tôi
(AHTH Sydney) xin đính kèm Danh sách đóng
góp, và vài hình ảnh họp mặt.
* BPT
AH Quân đã tích cực họat động trong Ban Đại
Diện Sydney cũng như thường xuyên liên lạc với
Ban Phụ Trách LTCC. Anh chị đã du lịch nhiều
nơi,và không xa lạ với rất nhiều AHTH năm
châu.
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• AH Nguyễn Văn Tấn, NM
Xin cám ơn các anh đã gởi cho LTCC số 90,
mừng Xuân 2008. Lá Thư kỳ này hình bìa mầu
sắc và in bóng trông rất là đẹp làm tăng giá trị
cuốn tập san không thua gì các ấn bản của tạp
chí ngọai quốc. Luôn tiện cũng xin báo với Ban
Phụ Trách là tháng 3, 2008 gia đình tôi sẽ move
về San Jose, CA không còn ở bang New Mexico
nữa, nên xin các anh bỏ tên tôi ra khỏi danh
sách đại diện địa phương. Địa chỉ mới tạm thời
tôi có ghi trong phiếu yểm trợ. Khi nào có địa
chỉ chính thức sẽ điều chỉnh sau.Xin gởi check
đóng góp phần yểm trợ Lá Thư. Thân chúc các
Anh và gia đình luôn khang an, và cám ơn công
lao các Anh nhiều tâm huyết luôn gìn giữ Lá
Thư của chúng ta được trường tồn.
* BPT
Mừng gia đình anh đã dọn về thung lũng Điện
Tử, nơi tập trung đông đảo AHTH Công Chánh.
Từ chức Đại Diện AHCC New Mexico, anh sẽ
có dịp họat động với ban Đại diện Bắc Cali.
• AH Lê Văn Chơn, Canada
Xin thành thật cám ơn sự quan tâm về việc gởi
LT90 cho tôi. Xin bày tỏ lòng khâm phục đối
với sư tận tụy của Anh và quí Anh trong ban
phụ trách LT. Xin kính chúc Anh, Chị và quí
Anh trong ban phụ trách được nhiều sức khỏe
và may lành.
* BPT
Mong được liên lạc thường xuyên với anh.
• AH Đào Trọng Cương, Canada
Ottawa 14/4/2008. Tôi nghĩ lại, qua Lá Thư 90
mới nhận được, xin hõan gởi Lá Thư cho tôi là
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một nhầm lỗi! Vậy xin cứ tiếp tục gởi cho tôi
các LT tới. Rất cám ơn.
Tôi không nhớ đã có thư cải chính về hai ngày
năm sinh của chúng tôi chưa, nay cho tôi được
yên trí, xin nhắc lại để xin ông tùy nghi:
1/ Năm sinh của tôi: 1911
2/ Năm sinh của nhà tôi: 1915.
TB: Xin cho biết sơ qua về sức khỏe của cụ
Minh.

Leil. nr. 15
N-0183 OSLO, NORWAY
Tôi mong được địa chỉ chính xác để gởi một
chút ít ngân khỏan yểm trợ LT, cầu chúc LT
được tồn tại với thời gian.
Hiện nay tôi có một con gái, cháu theo ngành kỹ
sư như của chúng ta, cháu mong được làm hội
viên của AHCC, để tiếp tục nối bước của cha
anh. Mong tin lắm.

* BPT
LT sẽ được tiếp tục gửi đến AH.
Trên trang 95 LT số 90, AH Lê Khắc Thí ghi
đúng năm sinh của AH là 1911.
Khi AH viết thư trên cho Ban Phụ Trách LTCC
thì AH Nguyễn Văn Minh đã ra người thiên cổ.
AH Minh tạ thế ngày 6 tháng 1 năm 2008.

* BPT
Sau khi mất liên lạc với AH, Ban Phụ Trách LT
vẫn tiếp tục gửi LT tên AH đến địa chỉ anh
Nguyễn Hương Hữu cũng ở Oslo, hy vọng anh
Hữu gặp hay liên lạc để trao LT cho AH. Chúc
mừng AH đã trở về với mái nhà AHTH Công
Chánh sau mấy năm vắng bóng và lại còn đem
thêm cháu vào đại gia đình AHTHCC nữa.
Nhiều AHTH khác cũng vậy, sau bao năm bặt
tin, nay đã tìm lại vòng tay liên lạc của AHTH
Công Chánh chúng ta.

• AH Nguyễn Văn Đệ, Canada
Thích mến, Anh nhờ em ghi danh anh Huỳnh
công Nhựt gia nhập AHCC, anh gặp ảnh tại nhà
Lâm văn Nam, địa chỉ của anh Huỳnh công
Nhựt 3132 Rue Desautels Montreal Quebec
H1N 3B7 số điện thoại [514] 2592478. Em còn
nhớ Anh Nhựt cùng làm việc tại Tổng Nha mình
và làm trưởng ty ĐĐ Thị xã Vũng Tàu. Nguyễn
Văn Đệ.
* BPT
Kính anh Đệ, Em rất vui khi biết anh liên lạc
được với anh Hùynh Công Nhựt. Em có khá
nhiều kỷ niệm với anh Nhựt trong những ngày
học Cán Bộ Hành Chánh Về Làng tại Trung
Tâm Huấn Luyện CBXDNT Vũng Tầu. Em sẽ
hỏi thăm anh Nhựt sau. Em sẽ chuyển ngay thư
này cho BBT LT AHCC để anh Nguyễn Đức Chí
& Khưu Tòng Giang ghi tên anh Nhựt vào Danh
Sách AHCC... Thân mến, Dư Thích.
• AH Lê Văn Ký, Norway
Tôi là Lê Văn Ký, tôi rất vui mừng nhận được
tin tức Ban Đại Diện. Từ năm 2003 tôi đã mất
liên lạc, vì tôi đã thay đổi địa chỉ nhiều lần và
không kịp báo, nên tôi không nhận được Lá Thư
nào cả từ năm đó. Hiện tại tôi đang ở địa chỉ:
Lê Văn Ký
Bernt Ankersgata_10B
c/o Mai Anh Thi Lê

• AH Đỗ Hữu Hứa, Pháp
Cô Nguyễn Thị Tuyết, cựu nhân viên Bộ Công
Chánh, xin gia nhập Hội AHCC chúng ta. Xin
qúy Anh vui lòng ghi tên cô vào Danh sách
AHCC và Thân Hữu thế giới. Cô Tuyết đã có
CD LTCC số 89 và 90. Vậy kính xin qúy Anh
gởi LTCC số 91 và các số tiếp cho cô Tuyết tới
địa chỉ như sau:
M & Mme RECOULES ( Nguyễn Thị Tuyết )
8 Cantaperdrix 34070 Montpellier France
Tel: 0467755967
*BPT
Hân hoan đón nhận AH Tuyết, sau nhiều năm,
nay đã tìm được sợi giây liên lạc với Đại Gia
đình AHTH Công Chánh chúng ta.
• AH Nguyễn Văn Phố, CA
Trước hết tôi hết sức hoan nghênh tinh thần vác
ngà voi của quý anh tiếp tục giữ gìn Lá Thư trẻ
mãi với thời gian, thật quý hóa vô cùng. Tuy
nhiên điều nầy làm tôi không khỏi bùi ngùi khi
nhìn qua danh sách quý anh phụ trách, thế hệ
vượt biên tỵ nạn “chính danh”của mình, không
làm sao trẻ mãi không già, tất cả đều phải nghĩ
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đến ngày lên đồi, không biết lúc nào và Lá Thư
phải đi theo.
Nhân đây, và cũng nhân ý kiến nêu lên ”khó
khăn biên soạn bài vở” đề cập ở trang đầu LT
90, tôi mạn phép nhắc lại ý kiến của AH Hoàng
Như Ngọc trong mục Bản Tin cách nay khá lâu,
rất tích cực và thực tế liên hệ đến “khó khăn
soạn bài”, nhưng không được hưởng ứng. AH
Ngọc góp ý đại ý “Cái quý báu, quan trọng ở
chúng ta, ở tuổi về chiều hôm nay cần thiết cho
con em hơn cả là nhận thức suy nghĩ, cái nhìn
của mình trước khi lên đồi.Ðây là hành trang vô
cùng quý giá cho con em, không lý nào chúng ta
lại mang theo lên đồi...không nên đóng kín LT
trong tôn chỉ ban đầu vậy.”
Ðúng vậy, không những con em chúng ta cần
mà chúng ta cũng cần. Mỗi chúng ta ít nhiều
cũng trả cái giá cho nhận thức hôm nay mà cũng
không chắc là đúng, cần kiểm lại đối chiếu với
cái nhìn của bạn hữu. Không như những xã hội
thanh bình ổn định lâu dài Âu Mỹ, mọi sự việc
thường dễ thấy ít có lừa đảo, con người thường
thành thật, dễ tin. Môi trường xã hội Việt Nam
triền miên chiến tranh, vô cùng nghiệt ngã đầy
dẫy dối trá lừa bịp, chủ quan là “lội” ngay.
Chúng ta không nên quá dị ứng về cái gọi là
“chính trị” mà đánh mất cái quý báu, quan
trọng. Thật sự với xã hội VN mình không có gì
là “phi chính trị hết.”
Với chủ trương cởi mở, biết đâu sẽ có sự tham
gia trao đổi với các em, tránh cho con em những
sai lầm đáng tiếc và chắc chắn giải quyết được
“nạn đói bài”.
Nhận thức kinh nghiệm cuộc đời của tập thể
Công Chánh chúng ta rất quan trọng, quý báu
không nên để nó mai một vậy.
Tuy nhiên cũng có thể tôi sai, chỉ muốn nói lên
suy nghĩ mình thôi.

hỏang cách đây 10 năm; sau đó AHCC đã đưa
ra tôn chỉ cho Lá Thư, nhờ vậy mà LT còn tồn
tại được đến ngày hôm nay.
Chúng ta vẫn có thể viết những tình cảnh éo le
hay những khó khăn mình hay người thân, bạn
bè đã trải qua khi còn ở trong nước cũng như
khi ở hải ngọai. Thí dụ như một anh bạn cùng
lớp trung học của tôi, di cư sang Mỹ cách đây
hơn mười năm, vì hòan cảnh đặc biệt đã trở lại
VN sau 2 năm sống ở Mỹ. Anh vừa du lịch sang
thăm Mỹ và cách đây mấy tuần có nói với tôi là
ai muốn ở VN thì phải chấp nhận tệ nạn hối lộ
thì mới sống được. Anh và một bạn thời trung
học cách đây gần mười năm cùng xin xây nhà.
Vì anh chấp nhận hối lộ, tổng cộng mất 250
dollars, anh đã xây xong nhà gần mười năm
nay. Trái lại ông bạn kia, cậy thế bà con với
thành ủy, không chịu hối lộ, thưa kiện các cơ
quan cấp phát giấy phép xây cất, sau cùng đã
thắng kiện được phép xây nhà cách đây vài
tháng, nhưng bây giờ anh ta bỏ ý định xây nhà.
Nếu như AHTH nào muốn đưa lên LT những
trường hợp với những dữ kiện xác đáng như
trên, LT sẽ hoan hỉ đăng những bài đó.

* BPT
Ý kiến của AH và AH Ngọc rất xác đáng và xây
dựng. Tuy nhiên trên thực tế thì rất khó thực
hiện được. Kinh nghiệm cho biết là không ít
những tạp chí, đặc san, tuần báo tiếng Việt ở
hải ngọai một khi đã bị ràng buộc vào ý thức hệ,
nhận thức chính trị, dễ bị lôi cuốn vào cơn lốc
tranh luận chia rẽ, và đi đến tan rã. Không biết
AH có còn nhớ LTCC đã vượt qua được khủng

* BPT
Cám ơn anh Thích đã tìm liên lạc được nhiều
bạn bè trở về với gia đình Công Chánh.

• AH Dư Thích, MD
Tôi cũng có tìm liên lạc được với anh Nguyễn
Văn Phước, bạn cùng khóa CCĐĐ65, mà lâu
nay không liên lạc được, hiện cư ngụ tại
Chicago:
Nguyễn văn Phước
4859 West Strong St.
Chicago, IL 60630
ĐT: 773 725-1718
Xin các anh cho ghi tên gia nhập Danh sách
AHCC 2008, LT91 sẽ phát hành kỳ tới, để có
dịp tìm liên lạc với các AH/TH, bạn cùng
khóa khắp nơi...

• AH Nguyễn Văn Sang, Việt Nam
Tôi có dịp đi Hoa Kỳ đưa một đứa cháu sang
học tại Trinity University, San Antonio,TX và
sẽ có mặt tại các nơi sau:
1. Santa Ana từ 15 đến 20 Aug 2008:
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2226 Arden, Santa Ana CA 92706
Phone 714 531 2694
2. San Antonio 20-22 Aug 2008
3. Houston: 22-28 Aug 2008
(ở tại nhà anh Khương Hùng Chấn, có lẽ anh
Chí biết anh Chấn trước làm Quốc Gia Thủy
Cục chung với tôi)
4. Sau đó có lẽ tôi sẽ đi Seattle ở tại:
10513 SE 232nd Pl, KENT,WA 98031,USA
Home : (206) 852 9725 .
Tôi mong gặp các anh chị em Công Chánh tại
các nơi trên. Nếu anh Chí có thì giờ, tìm giúp
một số địa chỉ điện thọai để tôi liên lạc thăm hỏi
bạn bè xưa khi đến Hoa Kỳ, nhất là các anh em
cùng khóa với tôi: Lê Phát Tân, Lâm Thao, Lâm
Đốc Thượng, Nguyễn Thái Hai. .
* BPT
Tôi đã thông báo cho anh Hai và Thao biết là
anh sẽ làm một chuyến Mỹ du. Ngòai ra tôi đã
gửi priority mail LT 89 và 90 đến địa chỉ ở
Santa Ana cho anh để anh có danh sách địa chỉ
và điện thọai AHCC, nhưng tiếc rằng anh cho
biết đã không nhận được. Bưu điện Mỹ bây giờ
làm ăn bết quá, hay làm thất lạc LT lắm.
Như vậy là anh đã du Mỹ lần thứ hai, trước đây
hãng Nhật anh làm đã cử anh sang Mỹ năm
1997, nhưng không xuất đầu lộ diện gặp anh em
CC, chưa kể những chuyến đi thương vụ tại
Nga, Nhật, Úc, v.v..
Tôi rất mừng đã có mặt ở Houston để có dịp
cùng Chấn ra phi trường đón anh, hàn huyên và
ăn cơm tối ở nhà anh chị Chấn. Vì tôi mới bị
thông tim, cám ơn chị Chấn đã phải sửa sọan
những món ăn đặc biệt không có thịt hay chiên
xào cho tôi.
Tôi phải tri ân các anh chị AHTH Houston đã
tổ chức Họp mặt tiếp mừng anh Sang, và theo
lời AH Đại Diện Phi Ngọc Huyến là tiếp cả
Chấn và tôi nữa, vì Chấn đi ngọai quốc và đã
vắng mặt không đi họp CC mấy năm nay, còn
tôi vẫn bị coi là khách dù rằng tôi đã khởi
xướng buổi họp mặt này.
• AH Nguyễn Xuân Mộng, CA
Trưa nay đi tập thể dục (lớp yoga) về, nhận
được LTCC số 90 xin tin anh biết. Thành thật
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cám ơn anh và tất cả các anh trong Ban Phụ
Trách.
* BPT
Mừng anh ở tuổi này vẫn còn dẻo dai để tập
được những thế của Hatha Yoga.
• AH Trương Như Nguyên, CA
Chúng tôi đã nhận được Lá Thư AHCC số 90.
Xin cám ơn các Ái Hữu trong Ban Biên Tập.
Cũng như các lần trước, Lá Thư nầy bài vở thật
sung túc, trình bày đẹp đẽ không khác gì nhà
nghề. Sở dĩ được như vậy là do sự đóng góp tích
cực của toàn thể Ái Hữu khắp nơi, một điều
đáng ghi nhận. Tiện đây tôi xin gởi chi phiếu
$20 để đóng góp vào việc nuôi dưỡng Lá Thư.
Xin cầu chúc quý Ái Hữu luôn luôn sức mạnh
để giúp Lá thư được trường tồn.
* BPT
Cám ơn AH luôn khích lệ và yểm trợ tinh thần
cũng như tài chánh cho LT.

• AH Từ Minh Tâm, CA
AHCC Nam Cali chân thành cảm ơn qúy AH
Nguyễn Đức Chí, Dư Thích, Lê Nguyên Thông,
Trần Duy Chương, Khưu Tòng Giang đã đến
chung vui trong buổi picnic ngày 5/7/2008. Hy
vọng trong tương lai sẽ có những buổi họp mặt
thật vui vẻ như ngày hôm nay. Trong dịp này
AH Lê Lương Tứ có cho mượn một tấm hình
chụp kỷ niệm ở TCKL. Tôi scan gởi kèm theo
thư này, nhờ anh Giang hỏi xem ai là người
trong hình và chú thích dùm. Trong hình có AH
Tôn Thất Ngọ, Trần Bá Quyên, Lê Lương Tứ,
Lê Tòan Trung,..
* BPT
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Thật là hy hữu không hẹn mà có đến sáu AH
Tâm, Chí, Thích, Thông, Chương, Giang trong
Ban Phụ Trách LTCC đã có dịp gặp AHTH
Công Chánh và gặp nhau trong buổi picnic
Nam Cali.
Tôi rất mừng được gặp lại nhiều bạn cùng lớp
hay không cùng lớp sau hơn 30 hay 40 năm,
cũng như nhiều AH đã liên lạc qua email hay
thư từ nhưng chưa một lần gặp nhau.
• AH Nguyễn Văn Ngà, TX
Tôi vừa nhận được LTCC 90 hôm nay Aug
9,2008. Thành thật cám ơn các AH rất nhiều vì
đã sốt sắng gửi LTCC đến tôi thật nhanh. Có lẽ
lần trước LTCC 90 đã thất lạc ở Bưu Điện. Thân
chúc các AH nhiều sức khỏe và vạn sự như ý.
* BPT
Hy vọng Bưu Điện phục vụ tốt hơn, nhưng kinh
nghiệm cho biết là khó lắm. AH và các AH khác
hãy liên lạc ngay với Ban Phụ Trách LT nếu đến
giữa tháng 5 cho LT mùa Xuân hay giữa tháng
10 cho LT mùa Thu, mà vẫn chưa nhận được
LT.
• AH Hùynh Ánh Đăng, Canada
Xin kèm theo đây một money order $90 USD
cho 3 hội viên ở Montreal, Canada: AH Hùynh
Kim ($30), Dương Mai Hương ($30), Hùynh
Ánh Đăng ($30). Cám ơn quí anh rất nhiều
trong suốt nhiều năm qua đã giúp hòan thành
nhiều Lá Thư AHCC. Lá Thư được trình bầy rất
đẹp, bài vở rất hấp dẫn. Nhất là được biết tin,
sinh họat của các AH Công Chánh tòan thế giới.
* BPT
Cám ơn AH, và mong AH đại diện thêm nhiều
hội viên nữa. Nếu các hội viên có dịp gặp nhau
thường xuyên thì Ban Phụ Trách LT sẽ sắp xếp
gửi một thùng thay vì lẻ tẻ từng LT một.
• AH Nguyễn Minh Đọc, CA
Kính thầy, Hôm trước trong bữa tiệc thân hữu
của Gia Đình Công Chánh tổ chức ở Little
Saigon cũng khá đông, em có để ý ngóng xem
có thầy không nhưng vì khỏang 300 khách và
cũng quá lâu không gặp lại nên cũng không
nhận ra được nhiều. Nếu có thật sự gặp thầy
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chắc cũng khó nhận ra hồi thầy còn trẻ dạy học
ở trường Công Chánh.
Kính chúc thầy cô và các em cùng gia quyến
được mọi sự an khang nhất là thầy vẫn dồi dào
sức khỏe, hướng dẫn tụi em và Trường Công
Chánh vẫn còn các thầy các anh chị khóa đàn
anh của chúng em luôn lưu tâm đến trường xưa.
Em xin gửi đóng góp cho Lá Thư Công Chánh
($50). Thật sự em cũng không biết là bao nhiêu,
nếu thiếu hụt nhiều thì cho em biết, em xin gởi
thêm.
* BPT
Rất tiếc là tôi không có dịp đi dự buổi Họp mặt
tất niên Nam Cali để được gặp anh. Tôi vừa mới
dự picnic hè AHTH Nam Cali tháng 7/2008,
nhưng anh lại không có mặt hôm đó. Lần tới
đến Cali tôi sẽ liên lạc với anh và chúng ta sẽ
gặp nhau hàn huyên.
Anh đóng góp cho LT như thế là quá đủ, cho
đến nay thông thường thì AH trong nước Mỹ
yểm trợ $20 một năm là đủ. Khi nào phí tổn in
ấn và bưu điện tăng, Ban Phụ Trách LT sẽ
thông báo để AHTH biết.
• AH Phạm Ngọc Xuyên, Canada
Xin cám ơn anh về Lá Thư Công Chánh số 90,
và nhờ anh cho cập nhật giùm địa chỉ mới của
chúng tôi.
* BPT
BPT đã cập nhật địa chỉ mới của AH. LT 91 này
có Danh Sách AHTH ở cuối LT.
• AH Nguyễn Cửu Đạt, SC
Chúng tôi đã nhận được Lá Thư AHCC số 90.
Xin chân thành cảm tạ anh và Ban Phụ Trách Lá
Thư. Để yểm trợ Lá Thư, chúng tôi xin gởi kèm
theo đây chi phiếu $30.
* BPT
Cám ơn AH đã yểm trợ tài chánh cho LT.
• AH Mai Trọng Lý, CA
Thân gửi Anh Chí và các Anh trong Ban Phụ
Trách LTCC. Nhìn những số báo “Lá Thư Công
Chánh” do quí Anh phụ trách đến bây giờ, mỗi
ngày một sáng sủa vì do quí anh để nhiều nhiệt
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huyết và với sự hỗ trợ của kỹ thuật điện tóan. Lá
Thư đã qua thời kỳ lá thư và trở thành một
nguyệt san trên văn đàn hải ngọai này. Rất
mong quí Ái Hữu sau khi hưu trí đóng góp
nhiều bài vở kể lại những kinh nghiệm đi làm
trên xứ định cư để cùng ôn lại những ngày đổi
đời “lên và xuống” đã qua.
Một lần nữa xin chúc Anh, quí Ban Phụ trách và
Bửu quyến một sức khỏe tốt, một tinh thần bất
vụ lợi, cho chúng tôi được đọc những số báo
đều từ quí vị!

Tôi rất làm hân hạnh được là hội viên AHCC và
rất qúy công trình tuyệt hảo của anh em CC tiếp
gót anh Lê Khắc Thí. Tôi thì đã già 83 tuổi
(1925) và nhà tôi là bà Bích Tòan cũng phục vụ
Bộ CC suốt đời. Tôi là Thomas Văn Quảng
Trương và bà xã là Mary Trương. Vì chưa có
tên đóng góp cho công tác qúy anh đã làm rất
xuất sắc, nên cũng mong được có tên trên Tập
san CC và có đủ bộ, nên xin gửi anh Chí lá thư
này.
Đính hậu: Money order cho tờ báo tới.

* BPT
BPT trông đợi AH với những kinh nghiệm
trường đời, sẽ đóng góp những bài xúc tích cho
LT.

*BPT
BPT đã ghi tên AH vào Danh sách AHTH Công
Chánh. Cám ơn AH đã yểm trợ LT.

• AH Nguyễn Tư Thị Diễm, CA
Cháu đã nhận được Lá Thư AHCC số 90 đã hơi
lâu, đáng lẽ cháu phải gửi Phiếu xác nhận địa
chỉ và tiền yểm trợ Lá Thư ngay khi cháu nhận
được đặc san. Nhưng vì quá bận nên mãi đến
hôm nay cháu mới gửi chi phiếu đến chú, mong
chú thông cảm và tiếp tục gửi cho cháu Lá Thư
AHCC số 91 khi nào có.Cháu xin thành thực
cám ơn chú.
* BPT
Cám ơn cháu đã lo lắng đóng góp tài chánh cho
LT. Cho đến nay chỉ cần mỗi AH trong nước Mỹ
yểm trợ đều đều $20 một năm thì BPT có đủ tiền
chi phí phát hành LT.

• AH Hùynh Long Trị, Netherlands
Tôi gởi theo 50 dollars để đóng góp vào Lá Thư.
Tôi đã nhận được LT 90 và đã đọc được nhiều
bài khá hay. Hy vọng sẽ viết bài cho LT 92.
* BPT
BPT luôn trông đợi bài của AH.

• AH Trương Đình Huân, CA
Tôi xin phép được gởi kèm theo đây ấn bản
phiếu yểm trợ Lá thư nhận cùng với LT số 90.
Tôi xin phép giải thích sự việc như sau: Khi nhờ
AH Tâm chuyển chi phiếu $50 cho qũy Lá Thư,
tôi đã quên không nói rõ rằng số tiền đó là để
đóng góp cho 2 năm (2007 và 2008). Vậy xin
xác nhận như trên.

• AH Lê Nghiêm Hùng, CA
Ông Chí ơi. Vạn sự giai không nhưng Lá Thư
CC “không” thể “không có” tiền để tồn tại. Xin
gởi ông $20 để góp phần cho nó “thở”.

* BPT
Cám ơn AH đã đều đặn đóng góp tài chánh cho
LT.

• AH Tôn Thất Tùng, CA
Tôi rất vui khi nhận được LT số 90. Vui nhiều
là vì thấy bài Núi Ngự Sông Hương của mình đã
được Ban Biên Tập đồng ý đăng trong Lá Thư.
Kèm theo Lá Thư có Phiếu xác nhận địa chỉ, thì
hôm nay tôi gởi trở lại với số điện thọai mới.

•

AH Trương Văn Quảng, Canada

* BPT
Không biết toa có áp dụng chữ Không trong bài
moa viết vào câu trên, trong thư của toa không?
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Vậy nhờ anh cập nhật hóa cho. Xin gởi chi
phiếu $50 để đóng góp tiền chi phí cho LTCC.
* BPT
Xin AH tiếp tục viết những bài về xứ Huế thơ
mộng.
• AH Đào Hữu Dinh, CA
Xin gửi $30 tiền yểm trợ LTCC. Rất vui thỉnh
thỏang nhận được LT để biết tin tức Ái Hữu ở
khắp Năm Châu. Cũng thành thật khen ngợi các
AH đã góp công sức để giữ bền LTCC.
* BPT
BPT rất cảm kích về những lời ban khen của
AH.
• AH Nguyễn Đình Viễn, OK
Anh Chí ơi, lâu lắm mới lại được thấy anh trong
số báo Ái Hữu Công Chánh mới nhất gần đây.
Mới thọat nhìn qua bức hình, tôi cũng nhận
ngay ra anh tuy mầu sắc có hơi thay đổi qua mái
tóc bạc trắng của anh cũng như của tôi. Tôi vẫn
nhớ hồi còn học cùng lớp với anh ở trung học,
và thật là nhanh quá cuộc đời người ta đi qua rất
mau. Tôi cũng thấy trong báo, anh Phạm Lương
An, người cùng lớp Công Chánh với tôi, mới về
hưu tháng 11 năm ngóai. Còn tôi, nay cũng đã
về hưu được gần một năm, khỏang 4 tháng
trước anh An, sau 27 năm làm việc liên tục tại
tiểu bang Oklahoma. Về hưu, tôi cảm thấy thỏai
mái hơn nhiều nếu so sánh với khi đi làm lúc
trước. Hiện nay thì hai chân tôi đã yếu, phải
dùng walker, và tay phải thì khó cử động, và dơ
cao lên không được, nên tuy ở nhà vẫn phải có
thư ký riêng để giúp đỡ. Thư ký riêng (Bà xã)
của tôi còn điểm báo dùm tôi và cũng đọc báo
cho tôi nghe khi cần. Nhân tiện, gửi anh một
chút dành cho LTAHCC. Chúc anh mạnh giỏi
để lo lắng hơn nữa cho LTAHCC được tồn tại
mãi.
* BPT
Rất mừng được đọc những dòng thư trên của
anh. Khi còn đi học trung học, ngồi cạnh anh,
tôi còn nhớ nhiều lần còn đang lay hoay tìm
cách giải những bài tóan chưa đi đến đâu thì
anh đã xong rồi. Anh sang thật, khi đi làm cũng
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có thư ký riêng, nay về hưu cũng lại có thư ký
riêng. Xin hỏi nhỏ, bà xã có biết là anh có THƯ
KÝ không?
• AH Chu Bá Tường, AZ
Đầu mùa chắc cũng đến dịp các Anh Chị họp
mặt, nên cũng có chút ít góp vào Ái Hữu Công
Chánh nhờ anh đóng dùm. Xin cám ơn lắm lắm.
Tên của anh, làm tôi hồi tưởng lúc mới ra
trường 1956 có dịp làm chung và dưới quyền
anh Nguyễn Văn Chi và anh Nguyễn Văn Đức ở
Nha Thủy Vận phụ trách đốt đèn các hải đăng
dọc duyên hải VN và thiết lập hải đồ với hải
quân Pháp, trong sở Thủy Đạo và Thủy Hiệu.
* BPT
Không biết AH Nguyễn Văn Đức anh đề cập
trong thư có phải là thầy giậy vẽ công chánh
của tôi không? Còn AH Nguyễn Văn Chi tốt
nghiệp Công Chánh năm 1933. Anh vẫn ở bang
Arizona, bao giờ trở lại vùng DC?
• AH Tôn Thất Ngọ, CA
Xin gửi đến anh chi phiếu đóng góp nuôi dưỡng
LT. Cám ơn qúy anh đã tiếp tục lo cho LT được
trường tồn chưa đến nỗi phải mai một. Rất tiếc
là tôi không giúp gì cho quí anh được vì lý do
sức khỏe.
* BPT
BPT LTCC luôn nhớ ơn anh đã kết hợp được
một hội AHTH Công Chánh Bắc Cali khá đòan
kết và hăng hái tham dự những buổi sinh họat
do Ban Đại Diện tổ chức. Với tinh thần họat
động đó nhiều AH Bắc Cali đã tham gia đắc lực
vào Ban Phụ Trách Lá Thư.
• AH Trần Duy Chương, CA
Cháu xin gởi chú $20 để yểm trợ LTCC. Bạn
của cháu, Đinh Đức Chinh, cũng nhờ cháu gởi
kèm theo $20, cho nên cháu xin gởi chung một
tấm check cho tiện.
* BPT
Không những cháu đã họat động hăng say cho
LT và Trang Nhà, cháu lại còn giới thiệu bạn
gia nhập hội AHTHCC. Cám ơn cháu và Chinh
đã yểm trợ tài chánh cho LT. Có dịp nói chuyện
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với cháu hôm picnic hè Nam Cali, chú lại biết
chúng ta còn có thêm tình thân gia đình nữa.

Mong AH mau phục hồi sức khỏe để tham dự
những buổi họp mặt Công Chánh của chúng ta.

• AH Đỗ Trung Tuấn, CA
Hôm nay lục lọi trong garage, tìm được thêm ít
hình ngày xưa nên gửi tới anh để anh tùy nghi
xử dụng. Hôm nọ ăn tiệc tất niên hội họp Ái
Hữu Công Chánh đông quá gần 500 người. Thật
là vui! Mà vì đông nghẹt nên không tìm được
mấy ông bạn ngày xưa. Thật tiếc quá! Lần sau,
tôi phải lên xin cho nói micro để tìm các bạn cũ
mới được.

• AH Nguyễn Thiệp, CA
Như đã nói chuyện trong điện thọai, tôi xin gởi
đến Anh một hộp tập truyện “Hương Tóc Cố
Nhân”, để tiêu thụ trong giới bạn bè. Tập này
mới lấy từ nhà in về hai tuần, mà tôi cũng tiêu
thụ được mấy trăm cuốn rồi. Đa số là độc giả ở
xa, nơi vắng vẻ, thích đọc sách mà không có.
Tôi gởi đến tận nơi, liên lạc qua internet. Cám
ơn Anh giúp tôi, với sự giúp đỡ của bạn bè như
thế này, thì hy vọng năm tới, tôi sẽ xuất bản
thêm một cuốn nữa. Tập mới sẽ đặc biệt hơn ba
tập cũ. Nhiều người khen anh điều hành Lá Thư
rất hay. Bài vở súc tích và tài chánh dồi dào.

* BPT
Hôm dự picnic Nam Cali, chúng ta được gặp
nhau nói chuyện thỏai mái, đâu có khó khăn
như anh và AH Nguyễn Minh Đọc đã than là
buổi Họp mặt tân niên Nam Cali quá đông nên
muốn tìm kiếm bạn lâu ngày chưa gặp cũng
đành chịu. Tiếc một điều là số người tham dự
picnic quá ít.
Tôi sẽ gửi hòan trả anh những bức hình anh cho
mượn sau khi đăng lên LT.
• AH Bùi Duy Tu, CA
Tôi đã nhận được LTCC số 90. Xin cám ơn qúy
Anh Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC.
* BPT
Cám ơn AH đã cho BPT hay là AH đã nhận
được LT 90.
• AH Lê Thị Thạnh, MD
Tôi rất mừng nhận được LTCC số 90. Xin chân
thành cảm tạ tất cả qúy anh, chị đã chịu khó bỏ
bao công sức để thực hiện LT vừa hấp dẫn, vừa
chu đáo. Xin cho phép tôi gởi đến văn phòng
$20 để đóng góp vào việc trang trải mọi chi phí.
* BPT
Cám ơn chị đã gửi lời ban khen đến BPT.
• AH Nguyễn Long Tiết, VA
Tôi xin gửi theo đây chi phiếu $40 để ủng hộ
LTCC. Vì lý do sức khỏe, tôi rất tiếc không đến
được trong buổi “Họp Mặt Xuân 2008”.
* BPT

* BPT
Lời văn dí dỏm và yêu đời lạc quan trong những
truyện của “Hương Tóc Cố Nhân” đã làm tôi
say mê theo dõi từ trang đầu đến trang cuối, và
mong còn nữa để đọc tiếp. Xin hân hoan giới
thiệu “Hương Tóc Cố Nhân” dày 293 trang
của AH Nguyễn Thiệp đến các AHTH Công
Chánh.
• AH Quách Huệ Lai, FL
Rất hoan nghênh tinh thần tổ chức của anh. Về
việc tổ chức Đại Hội anh em cựu sinh viên
Công Chánh và Thân Hữu thì tôi xin góp ý kiến
như sau: Các cựu sinh viên Nữ Hộ Sinh Saigon
và Huế đã tổ chức rất thành công vì có nữ sinh
viên Hộ Sinh người Huế đã liên lạc được với
ông Trần Đình Trường chủ nhân khách sạn
Carter có cả ngàn phòng và nhà Mạnh thường
quân này đã giúp cho khỏang 200 phòng ngủ
free. Vì chương trình họp mặt và đi chơi trong
vòng một tuần tại New York và đi Canada,
thưởng ngọan thác Niagara, xem tượng Liberty
và đi chơi xa tại New York. Vì hiếu kỳ đi New
York và được hotel free thành người tham dự
đông đảo. Thành phần tham dự ngòai người
tham dự chánh còn cả ông bà cha mẹ, con cháu
và bạn bè nữa miễn sao tất cả phải đóng tiền
họp mặt, một buổi ăn tối và tiền đi chơi Canada
cùng một đêm ngủ tại Canada. Cũng nên biết
ông Trần Đình Trường là người đã giúp nạn
nhân 9/11 hai triệu dollars và các đòan thể biểu
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tình tại New York phòng ngủ free. Đây là gợi ý
và mong nhà tổ chức tài ba trẻ tuổi (nghĩa là
dưới 70) liên lạc với ông Trường để giúp anh
em cựu sinh viên Công Chánh và Thân Hữu thế
giới có cuộc họp mặt tại New York trong năm
2009. Tiện đây cũng xin gởi check $20 để yểm
trợ LTCC.
* BPT
Chúng tôi đã cố gắng tổ chức một Họp Mặt
AHTH Công Chánh ít nhất vài ba ngày, nhưng
đành phải hủy bỏ vì số người tham dự quá ít so
với dự trù. Nếu như tổ chức gặp mặt địa phương
trong một buổi thì tương đối dễ hơn. Hy vọng có
một vài AH xung phong đứng ra tổ chức Đại
Hội Công Chánh theo như đề nghị của AH Lai.
• AH Phùng Duy Miễn, CA
Thân kính gửi AH Nguyễn Đức Chí, BPT
LTAHCC. Nhân tiết Xuân sang, vợ chồng
chúng tôi xin có lời chúc AH cùng qúy quyến
được vạn sự như ý. Sau đây chúng tôi xin gửi
đến AH tấm ngân phiếu $20 tiền yểm trợ LTCC
cho năm 2008.
Trong một mục trả lời thư tín, AH có cho hay là
có biết bà xã tôi đã làm việc tại sở Parsons cách
đây 30 năm về trước, chúng tôi rất ngạc nhiên
và thích thú, vì gia đình chúng tôi vô danh tiểu
tốt được một nhà thờ Mormon bảo lãnh đến một
nơi ở vùng rừng núi không có một bóng người
VN, thế mà có một người VN biết đến, xin cám
ơn AH.
Chúng tôi đã nhận được LT số 90, thật là tuyệt
vời, nội dung hình thức đều đáng khen cả, đặc
biệt là Ban Phụ Trách, mỗi người ở một tiểu
bang, mà công việc điều hành trôi chảy, đẹp đẽ.
Nhưng chúng tôi cũng đóan biết công việc cũng
mệt nhọc, đã chiếm một số thì giờ qúy báu của
các qúy AH, chứ đâu có phải búng ngón tay một
cái mà hóa ra Lá Thư “hòanh tráng” như vậy.
Chúng tôi vẫn e ngại ngày nào đó, qúy vị sẽ
tuyên bố “chúng tôi cũng đã thấm mệt rồi, xin
nhường cho Ban Phụ Trách mới. Khi ấy không
biết số phận Lá Thư sẽ ra sao? Chúng tôi thiết
nghĩ nếu phát hành LT “Xuân Thu nhị kỳ”
chiếm mất quá nhiều thì giờ của qúy vị, thì xin
phát hành một kỳ báo Xuân cũng đủ, miễn là LT
sẽ tồn tại lâu dài.
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LT nhận được hơn một tuần rồi, mà vẫn chưa
đọc xong, vì chúng tôi áp dụng chính sách đọc
“nhin nhín” để có thể đọc dài dài, chứ không
đọc như các tạp chí khác, đọc một hồi là xong
rồi ném đi. Bài tôi đọc đầu tiên trong LT 90 là
bài Sông Hương Núi Ngự xứ Huế, tôi có một sự
ngạc nhiên khi đọc đọan “Buổi chiều chèo đò
giữa sông Hương, bên bờ thì có những chàng
trai ngồi câu cá trước bến Vân Lâu mà cụ Ưng
Bình Thúc Giạ đã làm mấy câu thơ:
Chiều chiều trước bến Vân Lâu,
Ai ngồi ai câu, ai sầu ai tham?
Ai thương, ai cảm ,ai nhớ ai trông?
Thuyền ai thấp thóang bên sông?
Đưa câu mái đẩy, chạnh lòng nước non!
Dân Huế đều biết “Ai ngồi ai câu, không phải
chàng trai ngồi câu bên bờ sông” mà là hình
ảnh vua Duy Tân giả dạng người đi câu, để tiếp
xúc với nhà cách mạng Thai Phiên, hòng lật đổ
thực dân Pháp. Đại sự không thành, vị vua mới
16 tuổi, bị Pháp truất phế đầy qua đảo Réunion,
còn nhà cách mạng bị chém cổ bêu đầu, để lại
cho bao nhiêu người thương tâm, nhớ trông
chạnh lòng cho non sông đất nước. Cụ Thúc
Giạ, hậu duệ của ngài miên trưởng Tuy Lý
Vương, đã làm những câu hò mái nhì, đưa cho
những cô lái đò ngang dọc trên sông Hương, rồi
đêm đêm tiếng hò do cụ sọan vang vọng trên
sông nước, nghe thật não nùng. Xin mở một dấu
ngoặc: Vua Duy Tân là cậu ruột bà xã tôi. Hàng
năm con trai trưởng vua Duy Tân, một công
chức Pháp đã về hưu, cùng vợ qua quận Cam để
dự lễ của Hòang tộc, sau đó ở lại nhà cô em bà
xã tôi cả tháng vì rất mê xứ này. Cũng xin thêm
rằng tập san Bulletin des amis du Vieux Hue
cũng không phải là của nhân viên tòa Khâm Sứ
Trung Kỳ xuất bản. Ngồi rảnh, viết hơi dài, xin
chúc qúy AH trong BPT vui mạnh, và khẩn thiết
xin đừng trả lời trên mục Thư Tín AHCC.
* BPT
Trong LT số 84 một AH trong Ban Biên Tập phụ
trách mục Thư tín có viết “còn Chị nhà sang
đây có làm tại hãng Parsons ở Cali chung với
NĐChí”, rất tiếc là trong thời gian đó tôi, Chí,
không có dịp được gặp chị Hồng Vân. Tháng 2
năm ngóai 2007 chúng tôi về VN có đi thăm
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Huế, và được anh Bảo Hiền và chị Thu Hoa
hướng dẫn đưa đi thăm Lăng vua Duy Tân.
Dưới đây là một vài tài liệu về Bulletin des amis
du vieux Hue. Đồng ý với AH là toà Khâm Sứ
Trung Kỳ không xuất bản BAVH.
Số 2 năm 1928
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• AH Lê Lương Tứ, CA
Thân Gửi anh Chí. Hôm trước anh có hỏi tại sao
tôi mổ ở bụng. Năm 2002 tôi bị mổ ở bụng phía
trái để kéo ruột lên và lót vào đó một miếng
plastic, vì mỡ chài bị rách và ruột trực tràng bị
xa xuống. Năm 2004 tôi bị mổ ở phía bên phải
giống như bên trái. Thường sau 5 năm ruột lại
sa trở lại, vì vậy năm 2008 tôi lại bị mổ để sửa
chữa miếng plastic, không biết sau này tôi có bị
mổ lại phía bên phải không.
* BPT
Với cái tuổi đã quá Thất thập cổ lai hy, anh và
một số không ít AHTH Công Chánh chẳng nên
nuối tiếc hay ưu phiền với dĩ vãng, cũng như lo
nghĩ cho ngày mai, mà chỉ nên tập trung tư
tưởng vào Hiện Tại sao cho cái Tâm được thỏai
mái. Xin mời các AHTH tìm đọc cuốn The
Power of Now tác giả Eckhart Tolle đã được
dịch sang rất nhiều thứ tiếng kể cả tiếng Việt.
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• AH Lê Văn Ký, Norway
Tôi đã nhận được hai LT AHCC số 89 & 90.
Tôi xin cám ơn anh và BPT LT đã gửi đến cho
gia đình tôi. Thật là điều rất qúy hoá, và niềm
vui vô cùng, khi tôi đọc các bản tin các AHCC
và những bài đăng tải hữu ích trong hai LT trên.
Sau hơn ba năm gia đình tôi gặp nhiều biến
động, phải thay đổi nhiều chỗ ở, kể cả các công
việc sinh hoạt hàng ngày, nên tôi đã mất đi một
thời gian không liên lạc được với BPT Lá Thư.
Tôi xin gửi kèm thư, US $50 để yểm trợ LT.
Rất mong được nhận các LT tiếp, cầu mong LT
được phát huy sống mãi với thời gian.
* BPT
BPT vui mừng tìm được liên lạc lại với AH sau
mấy năm bặt tin.
• AH Lê Văn Châu, Canada
Dạo này cũng lu bu quá nên hôm nay mới gởi
cho anh được tiền yểm trợ LT của AHCC
Toronto 2008. Tổng số tiền là US $220.00.
* BPT
BPT cám ơn anh đã đảm trách thu góp và gửi
tiền yểm trợ của AHCC Toronto cho LTCC.
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