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AH Dương Kích Nhưỡng, California
(gửi AH LKThí)
Lại hôm nay 26 Dec. 09, tôi nhận đƣợc thƣ
anh gởi tấm hình chụp năm 1974 tại Bộ
CCGT. Làm sao anh còn giữ đƣợc ? Xin rất
cám ơn anh về những bài anh viết cho LTCC
…với hình của cố AH Phạm hữu Vĩnh, phi
hành gia Trịnh và các bạn khác. Đến nay cũng
đã 35 năm rồi … thỉnh thoảng tôi còn nghe
tiếng anh qua điện thoại tôi rất mừng anh còn
đó !
*LKThí: AH Dương Kích Nhưỡng trong
thư dài, nét chữ còn tốt, đề cập đến lý thuyết
các sinh vật làm nên tế bào và các cơ bắp của
con người,…Ban PT sẽ tiếp tục gửi LT đến AH
và mong nhận được bài AH viết cho LT.


AH Trần lê Quang, California
(gửi AH LKThí)
Tôi đã đọc bài viết của anh định cho đăng
vào LTCC sắp tới kê khai những AH đã giữ
chức vụ Bộ trƣởng, Tổng trƣởng CC từ năm
1954 tới năm 1975. Tôi xin xác nhận là các chi
tiết đúng từ đầu năm 1954 cho tới 1960, sau
khi tôi làm Bộ trƣởng. Từ đó về sau tôi không
rõ, nhƣng cũng vui biết đƣợc tên những AH
tiếp tục cai quản Bộ Công chánh. Xin cám ơn
anh Thí rất nhiều và chúc anh cùng quý quyến
một năm mới 2010 đầy may mắn và vui vẻ.
*LKThí: AH Trần lê Quang ngoại cửu tuần
mà nét chữ còn sắc sảo, tinh thần rất minh
mẫn, sức khỏe tốt. Xin chúc mừng AH.

 AH Nguyễn Thành Thiệt (Tu sĩ Tánh
Như), Missouri
K/g LTCC: Đã hơn 3 năm rồi, nay đƣợc đọc
lại LTCC. Cám ơn Quý vị nhiều lắm. Chúc
LTCC tồn tại lâu dài để anh chị em CC còn
gần đƣợc nhau. Kính.
*BPT: AH đã dời về lại Missouri mà sao
địa chỉ không được cập nhật nên LT vẫn được
gởi về địa chỉ cũ ở LA. May nhờ AH LKThí
thông báo tôi mới biết, nên đã gởi thêm 1 LT
về địa chỉ mới của AH và địa chỉ mới của AH
sẽ được cập nhật vào danh sách mới.
 AH Trần sĩ Huân, CA (gửi AHLKThí)
Nhân dịp gởi thiệp chúc mừng anh chị dịp
Giáng sinh và năm mới, tôi xin có mấy lời
thăm anh chị… Sau đây, tôi nhờ anh viết cho
một bài nói về cụ Đào trọng Cƣơng sang năm
đúng 100 tuổi kèm theo tấm hình Ông mới
chụp hoặc anh có để cho Ban biên tập ấn hành
….
*LKThí: Thư viết tay trái của AH Trần sĩ
Huân, chữ viết rất ngay ngắn, rõ ràng. Tôi rất
mừng cho sức khỏe của AH tiến triển tốt, tinh
thần minh mẫn, ưu tư cho LT nhiều, đóng góp
bài vở đầy đủ. Tôi đã có bài nói về Cụ ĐTC
gửi Ban biên tập. Xin cám ơn AH đã cố gắng
đóng góp ý kiến, bài vở cho LT.


AH Nguyễn xuân Đức, France (gửi
AH LKThí)
Rất vui mừng nhận đƣợc tin tức của anh
chị… Tôi cũng nhận đƣợc LTCC điều hòa.
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*LKThí: Rất vui mừng được biết AH
thường xuyên nhận LTCC để biết tin tức
AHCC khắp năm châu. Mong có dịp đón AH
ở Cali khi AH qua đây.
 AH Lê khắc Thí, California:
Lá Thƣ số 93 thật đặc sắc. Bài vở cũng
nhƣ hình ảnh trình bày rất phong phú, chuyên
nghiệp. Không biết đặc san của các hội đoàn
khác có đầy đủ những mục nhƣ LTCC: Thƣ
Tín, Sinh hoạt Điạ phƣơng với hình ảnh khắp
nơi kể cả VN, Tin tức vui buồn, Thơ văn, Triết
lý, Khoa học Kỹ thuật, v..v… Ngoài ra LT còn
có 1 danh sách gần 600 AH&TH đƣợc cập
nhật mỗi năm. Có đƣợc LT là có đƣợc bảng
danh sách bạn bè, đồng nghiệp không sót một
ai. Chúng ta hoan nghênh sự phát triển tốt đẹp
của LT trên 30 năm nay và cũng là sự đóng
góp công sức của Ban PT cũng nhƣ của tác già
các bài viết.
*BPT: Xin cám ơn các nhận xét và lời cổ
động, khuyến khích của AH. LT trường tồn cho
đến ngày nay là nhờ sự nuôi dưỡng, tự nguyện
đóng góp công sức và bài vở của tất cả các
AH&THCC. Đặc biệt, AH là người đã khai
sanh ra LT, đã luôn luôn ưu tư theo dõi, đóng
góp ý kiến và bài vở cho LT được luôn vững
mạnh và phát triển tốt đẹp.
 AH Nguyễn văn Thành, California
Anh Nguyễn Việt Cƣờng nhờ tôi liên lạc
với anh về Lá Thƣ AHCC. Tôi sẽ gởi anh
$40.00 về phần đóng góp vào LT (Anh Cƣờng
$20.00 và tôi $20.00). Anh Cƣờng mong nhận
đƣợc LT qua địa chỉ của anh nhƣ sau:
7759 Yolanda Avenue, Reseda, CA 91335
Phone: 818-345-9522 (H); 818-374-4625 (W)
Email: cucuong@hotmail.com. Cám ơn anh.
*BPT: Tôi đã gởi LT cho anh Cường như
anh đã dặn. Anh cứ gởi check yềm trợ về địa
chỉ của tôi trong LT93.
Hân hoan chào mừng anh Cường gia nhập đại
gia đình AHCC. Tên và điạ chỉ của anh sẽ
được bổ túc vào Danh sách AH&THCC.


AH Nguyễn Việt Cường, California

TRANG 3
Cám ơn anh Duật nhiều. Thân chúc anh
Duật và gia đình đƣợc nhiều sức khỏe và hạnh
phúc. Thân ái. NVC, P.E.
 AH Nguyễn Xuân Mộng, California
Thân kính gởi anh Duật,
Trƣa hôm nay (9-29-09), anh Nguyễn văn
Chi đã giao cho tôi LTAHCC số 93. Thành
thật cám ơn anh cùng anh Chi. Anh Chi cho
biết buổi họp mặt với anh chị Chí rất vui vẻ từ
Maryland qua và còn cho biết trông rất khỏe
mạnh và căn bệnh ngặt nghèo đã qua đƣợc.
Thật là một điều rất mừng. Xin nhờ anh
chuyển lời cám ơn tất cả các AH đã bỏ hết
công sức lo cho LT93 đƣợc hoàn thành tốt đẹp
và cầu mong anh Chí sớm trở lại bình thƣờng
nhƣ xƣa. Thân ái chào anh và xin gởi lời thăm
chị.
*BPT: Cám ơn anh Mộng đã luôn quan
tâm và khuyến khích BPT LTAHCC từ trước
đến nay, và cũng luôn nhớ anh và anh THDục
đã bỏ công sức hoàn thành tập Kỷ Yếu Trường
CĐCC trước đây. Tôi sẽ chuyển lời anh đến
tất cả AH BPT LTAHCC. Đúng như anh Chi
nói, buổi họp mặt rất thân tình và vui vẻ được
gặp lại anh chị Chí và các bạn AH khác lâu
ngày chưa được gặp lại. Nhất là thấy anh Chí
sức khỏe đã hồi phục khỏe mạnh hơn trước
nhiều. Mến thăm anh chị nhiều sức khoẻ.
Thân ái, NĐDuật.
 AH Nguyễn Văn Thái, California
Anh Duật,
LTAHCC 93 vừa rồi không tới tay một vài
AH trong District 8, Caltrans. Đó là AH Trịnh
Thành (mong anh cập nhật hoá địa chỉ anh
Thành vì anh dọn qua nhà mới - liên lạc với
anh Thành bằng email Caltrans), AH Phạm
Thành, Nguyễn minh Tuấn và tôi Nguyễn văn
Thái. Rất mong nhận đƣợc LTAHCC 93 gửi
đến. Thành thật cám ơn anh và kính chúc anh
có đƣợc một ngày làm việc vui vẻ. Thái
(16/11/09).
*BPT: Rất tiếc các anh đã không nhận
được LT93, vì tôi đã gởi đi cho tất cả từ cuối
tháng 9, đầu tháng 10/09. Dầu sao, các anh cứ
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yên tâm, tôi sẽ gởi lại cho các anh và cập nhật
điạ chỉ mới của anh Trịnh Thành. Hy vọng kỳ
này US Post Office sẽ làm việc đàng hoàng
hơn. Thân mến.
 AH Đào hữu Dinh, California
Anh Duật thân,
Mới nhận đƣợc LTAHCC số 93 hôm nay.
Cám ơn anh Duật. Chỉ mới đọc trang đầu thấy
tình trạng anh Chí khả quan, rất mừng. Mình
sẽ e-mail anh ấy sau. Trƣớc nhất mình mấy lần
định gửi tiền đóng góp tờ báo, mà cứ quên
hoài, và thời gian qua mau quá. Mình cảm thấy
guilty quá. Sau khi e-mail cho anh, mình sẽ
gửi tiền đóng góp đến anh. Thành thật khen
ngợi công sức của các anh em trong ban phụ
trách. Tờ báo này là nguồn an ủi của các anh
chị em Trƣờng CĐCC sau mấy chục năm xa
trƣờng. Mong rằng tờ báo này sẽ mãi mãi
trƣờng tồn. Xin gửi lời cám ơn tất cả anh chị
em trong ban phụ trách và mến chúc các bạn
luôn luôn khoẻ mạnh.
*BPT: Anh Dinh thân,
Rất mừng được lại tin anh. Đã lâu lắm,
hình như từ 8/68 Quang trung đến nay phải
không? Còn việc đóng góp yểm trợ LTAHCC
thì anh khỏi có lo guilty gì cả, cứ gởi tiền yểm
trợ nhân lên với số lần quên là được rồi và
nhớ đóng góp thêm bài vở cho LT nói về
Trường cũ, bạn bè và kinh nghiệm nghề
nghiệp và đời sống sau khi về hưu, v.v...
Xin ghi nhận lời cám ơn và khen ngợi của anh
cho BPT LT để tiếp tục ăn cơm nhà vác ngà
voi làm niềm vui.
Chúc anh được nhiều sức khoẻ và bình an.
Thân mến, NĐDuật
 AH Đào Hữu Dinh, California
Xin gởi anh $40 tiền đóng góp vào LTCC nhƣ
đã email anh. Mấy lần tôi nói chuyện với
Hoàng nhƣ Ngọc nhờ anh ấy gửi phụ nhƣng vì
ở xa nên bất tiện. Thăm và chúc anh chị cùng
gia đình vui mạnh. Thân mến.
*BPT: Cám ơn anh đã gởi tiền yểm trợ
LTCC. Kể từ khi chúng mình khăn gói 9 tuần
tập huấn ở Quang Trung, năm 1968 sau đó lên

Thủ đức đến nay mà đã 42 năm rồi. Thời gian
bay vèo, mau thật, như bóng câu qua cửa sổ.
Chớp mắt đã nửa đời người !
 AH Nguyễn Xuân Hiếu, California
Kg quý Aí Hữu,
Chúng tôi đã nhận đƣợc LT số 93. Xin gởi
theo đây chi phiếu để góp phần yểm trợ LT và
cảm ơn quý ái hữu trong ban biên tập. Bài vở
ngày một thêm phong phú và bổ ích. NXHiếu
& Thảo.
*BPT: Xin cám ơn AH đã yểm trợ LT. Cầu
chúc AH và quý quyến luôn dồi dào sức khoẻ.


Bà AH Lâm Mỹ Bạch Tuyết ( Mrs.
Tuyết Lâm), California
Thân gửi anh Duật,
Tôi rất vui khi nhận đƣợc LTCC 93. Cám ơn
các anh đã tiếp tục gởi trong khi ông nhà tôi đã
qua đời. Nhà tôi ra trƣờng Khoá 3 Hà nội,
cùng khóa với anh Tạ Huyến, Nguyễn Hữu
Tuân. Tôi không biết xƣng hô thế nào cho
đúng. Tôi xin gửi chi phiếu yểm trợ. Thân ái
chúc anh và quý quyến đƣợc an vui, hạnh
phúc. Hảo Lâm.
*BPT: Kính gởi chị Tuyết,
LTAHCC rất hân hoan được tiếp tục làm
mối dây liên lạc, thông tin với các chị. Xin chị
vẫn giữ mối dây liên lạc quý hoá này và rất
cám ơn chị đã luôn yểm trợ tài chánh và bài
vở nữa cho LT. Mến chúc chị được luôn dồi
dào sức khỏe và an lạc.
 TH Nguyễn Tư Thị Điềm, California
Kính thƣa Chú,
Cháu đã nhận đƣợc đặc san “LTAHCC”
số 93, cháu xin thành thật cám ơn Chú. Trƣớc
đây Mẹ cháu là bà quả phụ Nguyễn Tƣ Tùng ở
với em cháu ở Washington State nên cháu
thƣờng yểm trợ 40.00 (bốn mƣơi đồng). Hiện
nay mẹ cháu về ở hẳn với cháu ở San Jose, xin
Chú chỉ gởi 1 quyển cho cháu ở San Jose thôi.
Còn địa chỉ : 1923- 23rd Way SE, Olympia,
WA 98513, xin Chú ngƣng gởi để gởi cho bác
hay chú nào mới gia nhập đại gia đình CC.
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Một lần nữa cháu xin cám ơn Chú. Kính chúc
Chú và quý quyến an khang. Cháu.
*BPT: Cháu Điềm, Cám ơn cháu đã thông
báo và thường xuyên yểm trợ LTAHCC. Chú
sẽ ngưng gửi LT về WA. như cháu đã dặn. Nay
cháu được dịp săn sóc, phụng dưỡng mẹ,
BPTLT cầu chúc mẹ cháu, cháu và gia đình
được luôn nhiều sức khỏe và an lạc.
 AH Đoàn đình Mạnh, Melbourne
Kính gởi quý Anh,
BĐD AH&THCC Melbourne xin thông
báo là ngày hôm qua 9 tháng 10 chúng tôi
cũng đã nhận đƣợc 2 bƣu kiện LTAHCC. Thật
là vừa khéo, vì chiều tối hôm nay chúng tôi sẽ
tổ chức Họp Mặt Mùa Xuân năm 2009.
LTAHCC đƣợc gởi đi vào Thứ Bảy tuần rồi
bên Mỹ tức Chủ Nhật bên Úc mà chỉ 5 ngày là
nhận đƣợc thật không ngờ.
Xin chúc quý anh luôn an mạnh. Và cũng cầu
chúc cho LTAHCC đƣợc trƣờng thọ.
Thân, Đoàn Đình Mạnh.
*BPT: Đó là nhờ bưu điện Úc làm việc sốt
sắng như các anh. Chúng tôi luôn ghi nhận sự
sốt sắng đóng góp nuôi dưỡng LT của AH Úc
châu.
 AH Huỳnh thanh Quân, Sydney
Kinh gởi Các Anh,
Ngày hôm qua 09 Oct 2009, chúng tôi vừa
nhận đƣợc 2 thùng LTCC. LT càng ngày càng
Đẹp và Phong Phú và nhiều tin tức của gia
đình CC, lại thêm vào tin tức ở VN. Xin Cám
ơn tất cả Các Anh. Huỳnh Thanh Quân
*BPT: Cảm ơn các anh đã khen và yểm trợ
tốt cho LT.
 AH Nguyễn đức Chí, Maryland
Nhân dịp AH&TH CC gặp mặt Mùa Xuân
ở Melbourne, tôi xin gửi lời thăm hỏi đến toàn
thể anh em bên đó.
 AH Đoàn đình Mạnh, Melbourne
Kính Thầy,

TRANG 5
Em sẽ chuyển lời hỏi thăm của Thầy đến
tất cả anh em AH&THCC Melbourne. Anh em
Melbourne gặp em hoặc điện thoại cho em vẫn
hỏi thăm em về tình hình sức khoẻ của Thầy,
nhất là Thầy Nguyễn Ngọc Thịnh.
*BPT: BPT vui mừng thông báo cho
AHTH CC hay là CT Scan tháng 12-2009 cho
thấy cục bướu trong phổi AH Nguyễn Đức Chí
đã thành sẹo.
 AH Nguyễn văn Độ, Houston
Kính gửi AH Nguyễn Đình Duật BPT LTCC
năm 2010, Trân trọng kính gửi tới AH những
tài liệu sau đây:
Chi phiếu $320.00 số 1024 của AHCC
Houston đóng góp Yểm Trợ LTCC
Danh sách các AHCC Houston yểm trợ
LTCC năm 2010
Bản cập nhật Danh sách AHCC Houston
năm 2010
Hình lƣu niệm và bản tƣờng trinh của buổi
sinh hoạt cuối năm 2009 (sẽ gửi sau)
Kính chúc quý BPT và quý quyến một năm
mới “VẠN SỰ NHƢ Ý”.
Trân Trọng,
*BPT: Kính gởi anh Độ,
Xin báo anh biết là tôi đã nhận được sáng
nay 1/20/2010 thư và check $320 của AHCC
Houston đóng góp cho LTAHCC 2010. Xin
cám ơn tất cả anh chị em AHCC Houston và
BPT LTAHCC mến chúc tất cả AH&TH
Houston một Năm Mới 2010 Canh Dần đầy
sức khỏe và an lạc.
Nhân tiện, xin anh cho biết tình trạng sức
khỏe của AH HVĐáng đã tiến triển ra sao để
nếu có thể thì sẽ thông báo vào LT 94 tới. BPT
LT và xin cầu chúc AH Đáng mau bình phục
tốt đẹp. Cám ơn anh.
Thân mến,
 AH Trần Sĩ Huân, California
Anh Duật thân mến,
Vừa rồi tôi có nói chuyện với anh NguyễnThanh-Tùng ở số 3945 Tall Pines Drive, New
Orleans, LA 70131, điện thoại nhà số 504723-3509, đƣợc biết anh ấy chƣa nhận đƣợc số
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báo 93 AHCC nên rất muốn nhận đƣợc báo
này. Vậy xin anh xét coi lại sổ sách và xin gởi
cho anh ấy một cuốn số 93 và tiếp tục các số
sau. Anh ấy thua tôi một giáp vào khoảng độ
67 tuổi sau khi bi bão Katrina thì phiêu bạt lên
với mấy đứa con ở New York, cũng không
kiếm đƣợc việc làm, sau trở về lại New
Orleans và anh xin lại việc làm cho đến nay.
Kính chào anh.
*BPT: Kính anh Huân,
Tôi sẽ gởi LT93 cho anh Tùng. Tên anh
Tùng có trong Danh sách AHCC LT93. Anh
Tùng trước đây ở cùng đảo tỵ nạn Air Raya,
Indo với tôi, anh Hoàn, Giảng và Hợp năm
1979. Cám ơn anh đã thông báo. Kính thăm
anh chị và các cháu.


AH Phạm Nguyên Hanh, California

Thƣa Quý Ái Hữu trong Ban PT LTCC,
Bức hình bìa của LT93 với một rừng tre
xanh mang đến cho tôi một cảm xúc tƣơi mát,
gần gủi với thiên nhiên. Tôi rất vui mừng
và khâm phục BPT đã hoàn thành lá thƣ nầy
với nội dung rất phong phú. Lá thƣ không bị
chậm trể, đƣợc phát hành mà không bị một
chút ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế. Hoàn
cảnh kinh tế khó khăn trong hơn một năm qua
đã làm nhiều tạp chí in ấn có uy tín phải đình
bản Tạp chí Kinh Tế Viễn Đông, xuất bản đã
hơn 60 năm qua nay phải đình bản. Các tạp chí
lớn ở Mỹ nhƣ TIME, NEWSWEEK đều phải
giảm thiểu số trang. Lá thƣ vừa qua có nhiều
bài vở hữu ích và đặc sắc. Riêng tôi, tôi rất
thích "Những vần thơ dịch và họa" của AH
Tôn thất Thiều. AH Thiều đã sƣu tập thơ của
một số nhân vật lịch sử VN cận đại và đã bỏ
công sức dịch và họa lại (ngoài 2 bài thơ của
Lý Bạch).
Nhân dịp cuối năm, tôi xin chúc quý AH
cùng quý quyến một Năm Mới 2010 vạn sự an
lành và Lá Thƣ AHCC luôn vững mạnh.
Kính.
TB: Tôi cũng xin góp một chút vào quỹ LT
AHCC.
*BPT: Cám ơn các lời khen của AH. BPT
LT luôn cố gắng để không phụ lòng mong đợi

của các AH&TH. Sang năm mới, BPT LT mến
chúc AH và gia quyến được an khang, hạnh
phúc.


AH Nguyễn đình Duật, California

Anh Tâm,
Tôi vừa đƣợc anh Lê nghiêm Hùng báo tin
AHCC, anh Nguyễn Thanh Hùng ở Richarson,
Texas vừa mới qua đời 12 giờ đêm hôm qua
11/25/12009. Anh Hùng ra trƣờng Khoá 2
KSCC năm 1964, cùng khóa với các anh
Thiệp, Dục, LNHùng, HTTâm, ....Xin anh cho
đăng thông báo vào trang mạng của AHCC.
Cám ơn anh.
*BPT: Tôi đã cho đăng vào Trang Nhà
AHCC
 AH Trình hữu Dục, California
Thƣa các Bạn,
Sáng hôm qua tôi có đƣợc bạn Nghiêm
Hùng điện thoại báo tin buồn: bạn Nguyễn
Thanh Hùng, khoá 60-64 đã từ trần tại Dallas,
TX. Tôi đã điện thoại liên lạc với bạn Nguyễn
Thiệp để thông tin và bàn chuyện đặt vòng hoa
phúng điếu cho TH. Tôi có điện thoại và nói
chuyện đƣợc với bà Thanh Hùng ở Dallas
để chia buồn và hỏi thăm tin tức về Thanh
Hùng lúc lâm chung. Bà Hùng cho hay là:
Thanh Hùng lâu nay đã bị bịnh "không kiểm
soát đƣợc nƣớc tiểu", phải mặc tã, đi lại khó
khăn... Mới đây anh lại từ chối BS Tây Y, nên
đã tự chữa bịnh lấy bằng cách uống thuốc
Đông Y. Có thể vì bị công phạt thuốc (?) nên
TH bị ra máu bao tử, phải đƣa vào bịnh viện ở
Dallas. Tại đây TH bị khó thở phải dùng ống
và máy móc hỗ trợ. Bà Hùng có mời Sƣ vào
tụng niệm cho TH và có thể tình trạng sức
khoẻ của TH bị suy sụp nhiều nên bà và con
trai lớn đã xin BS "rút ống" để TH thanh thản
ra đi, tránh khỏi cuộc sống khổ đau bịnh
hoạn. Thanh Hùng đã trút hơi thở cuối cùng
vào lúc 12 giờ đêm hôm 25-11-2009. Về việc
mai táng bà Hùng cho hay là Thanh Hùng sẽ
đƣợc hỏa táng, và tang lễ sẽ đƣợc làm đơn
giản trong gia đình, không nhận phúng điếu,
vòng hoa .... Bà Hùng cũng cho hay là một lễ
Tƣởng Niệm do bà BS Nguyệt, cháu của
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Thanh Hùng, tức ca sĩ Thu Hà trong ban tam
ca Đông Phƣơng, (408-268-3703), sẽ thực hiện
ở San Jose, và một lễ Truy điệu khác do Đinh
Quang Anh Thái cũng sẽ đƣợc tổ chức tại
Westminster để vinh danh cho Thanh Hùng.
Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1932 (tuổi
Nhâm Thân), đã ra đi ngày 25-11-2009, hƣởng
thọ 78 tuổi.
Sau đây là một số kỷ niệm và hiểu biết của
tôi về bạn Thanh Hùng:
Thanh Hùng, là bạn cùng khóa với tôi ở
trƣờng CĐ Công Chánh. Anh đƣợc nhận vào
học năm thứ hai vào ban Công Chánh tháng
9 năm 1961, cùng với 2 bạn khác là Nguyễn
ngọc Cƣơng (có Chứng chỉ MPC, Đại học
Khoa học), Trƣờng Công Chánh, và Nguyễn
trung Hiếu (Chứng chỉ MPC, Đại học Khoa
học) Trƣờng Điện. Thanh Hùng là sinh viên
vƣợt tuyến, từ Bắc vào Nam sau Hiệp định
Genève 1954. Trƣớc khi vƣợt tuyến, anh đang
học kỹ sƣ hoá học năm thứ ba ở Hà nội thì bỏ
học vào Nam... So về tuổi tác thì Thanh Hùng
là ngƣời lớn tuổi nhất lớp, nhƣng rất vui tính,
chuyên nói chuyện tiếu lâm, hay ngâm vịnh
thơ Kiều với những lời, những ý rất ... bậy bạ.
Sau khi vào học trong Phú thọ, Thanh Hùng
đƣợc chính phủ Ngô đình Diệm cử làm đại
diện sinh viên đi Đài Loan dự Hội Nghị chống
Cộng Sản ở Đài Bắc (thời Tổng Thống Lý
Thừa Vãn), sau đó anh trở về học lại. Anh
cũng là ngƣời đứng lên kêu gọi anh em SV CC
bãi khóa chống đàn áp, bắt bớ sƣ sãi ở chùa Xá
Lợi ...Anh có giọng tốt, ca hát rất hay, ngâm
thơ Hồ Trƣờng nghe rất hào sảng. Anh có sinh
hoạt văn nghệ với ban Tao Đàn, bạn thân với
Nguyễn đình Nghĩa chuyên thổi sáo. Sau này
qua Mỹ anh định cƣ ở vùng Houston, Dallas
và có hành nghề về Công Chánh một thời gian
ngắn, rồi bị té ngã, cụp xƣơng sống, trở thành
tàn tật... Những chuyện xƣa cũ anh nhớ rất
nhiều, bạn bè xa gần anh kể tên tuổi vanh
vách. Các anh NThiệp, NQ Bảo, và tôi vẫn
thƣờng điện thoại qua lại với anh và vẫn đƣợc
nghe anh nhắc lại nhiều chuyện ngày xƣa… rất
cảm động. Nay thì mọi sự đã xong rồi ....
Nguyện cầu hƣơng linh Nguyễn Thanh
Hùng sớm đƣợc siêu sinh miền Cực Lạc.
Thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Thanh
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Hùng, khuê danh Lƣu Kim Loan và 3 cháu
Nguyễn Thanh Việt, Nguyễn Bách Việt và
Jason Nguyễn quang Việt cùng tang quyến.
Xin cám ơn các Bạn.
 AH Ái Văn, California
Các Anh:
Xin đính chính một vài chi tiết:
Nguyễn Thanh Hùng ra trƣờng năm 1964, tức
khoá 3, đồng khoá với N Thiệp, NQ Bảo, LN
Hùng, NG Cƣơng (mới mất), HM Tuyên, và
căn cứ theo Kỷ Yếu trƣờng CĐCC, chứ không
phải khoá 2.
Nouveau régime: nếu kể khoá 1962 là khoá
1: gồm những tên quen nhƣ TN Răng, PL An,
NT Toàn, KH Chấn, HN Ngọc, LN Mai, N
Hạnh v.v.
Khoá 2 là Khoá của Nguyễn đức Chí, Lƣu
hữu Dũng, Nguyễn Đình Duật, v.v.
Anh Hùng vốn là một nghệ sĩ chuyên
nghiệp còn KSCC là cái nghề tay trái --nghiệp
dƣ-- mà thôi. Anh Hùng ngâm thơ với tên là
Nguyễn Thanh (Hồ Điệp hay với các ngâm sĩ
khác). Ra trƣờng cho vui vì chƣa một lần hành
nghề kỹ sƣ. Làm cho Bộ Công Dân Vụ. anh là
một sinh viên VƢỢT TUYẾN vào Nam và
đƣợc đặc cách (của Cụ NĐD ???) vào học
Công Chánh ngay khỏi phải qua thủ tục nhƣ
các bạn.
Tôi có gặp NT Hùng cách đây hơn mƣơi
năm tại Dallas. Anh đã nghỉ hƣu vì bị đau lƣng
(Back Pain), vẫn còn hăng say với Lý Đông A
và còn ngâm bài thơ của Nguyễn bá Trác rất
hùng tráng.
Xin gởi tớí các bạn những gì tôi biết về
một NGHỆ SĨ tài hoa của nhóm Công Chánh
chúng ta nhƣ là một lời CHIA BUỒN. Văn
*BPT: Rất cám ơn AH Trình hữu Dục và
AH Ái Văn đã cho biết nhiều tin tức về AH
Thanh Hùng, nhất là AH Dục là bạn học cùng
khóa với AH Hùng. AH Dục cũng còn cho biết
thêm như sau:
Thanh Hùng đã tốt nghiệp KSCC tại Việt
Nam niên khóa (1960-1964). Sau khi tốt
nghiệp, anh đã từng làm việc ở Nha Nghiên
Cứu Dự Án Điện Lực Đa Nhim, Bộ Thông Tin
Văn Hóa, Bộ Công Dân Vụ,... Sau 1975 ra hải
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ngoại, anh có làm việc về kỹ thuật tại Texas
một thời gian, sau đó bị tai nạn phải về hưu
sớm. Thanh Hùng có khiếu về văn nghệ từ khi
còn trẻ, nên anh rất thích tham gia vào những
sinh hoạt văn nghệ và cộng đồng. Do đó anh
có rất nhiều bạn bè văn nghệ sĩ quen biết và
thương mến. Bài viết “Thương Tiếc Nghệ Sĩ
Thanh Hùng” của nhà thơ Lê quang Sinh ở
Dallas đã nói lên điều đó.
 AH Nguyễn đức Chí, Maryland
Có vài AH đề nghị đăng danh sách các vị
Bộ trƣởng, Tổng trƣởng Bộ Công chánh, liên
tiếp từ 1954 đến 1975 để AHTH biết các trào
bộ Công chánh dƣới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị
Cộng Hoà. Xin các anh cho biết ý kiến, và nếu
đồng ý thì BPT phải sƣu tầm tên các bộ trƣởng
CC. Chí
*BPT: Tôi thấy nên làm và không có gì
trở ngại. Nếu cần tôi sẽ nhờ anh Lê khắc Thí,
cựu Giám đốc Nhân Viên Bộ CC, sưu tầm và
lập danh sách
K/G anh Khôi, anh Thí, Cám ơn anh Thí
rất nhiều đã lập, ghi lại trong một thời gian
ngắn danh sách các cựu Tổng trưởng/ Ủy viên
CC trước 1975 và sơ lược lịch sử và hoạt động
LTAHCC theo lời yêu cầu của tôi và anh Chí.
Xin chuyển cho các anh BBT trình bày để
đăng vào LT94 sắp tới. Duật
 AH Đỗ hữu Hứa, Paris
Chị Loan ơi,
Chị ở VN mà đã đọc đƣợc LTCC số 93
rồi mà tôi chƣa có LT đó để đọc! ngƣời ta đã
quan tâm đến bạn bè phƣơng xa nhƣ rứa đó !
Chị có xem bài tƣờng thuật về cuộc họp mặt
AHCC Pháp ngày 8-03-09 chƣa?, trong đó tôi
có thuyết trình sơ sơ về "Chúc cẩm hồi văn "
của Tô Huệ. Sau khi đọc các bài thơ xƣớng
hoạ ...Chị thấy sao, có vui không? xin cho biết
ý kiến ...Paris nay có thêm nhiều thân
hữu Công chánh lắm ...Nhiều ngƣời muốn ban
ĐDCC Pháp tổ chức nhiều buổi họp mặt nhƣ
hôm 8-03-09 để có thêm dịp gặp gỡ nhau cho
vui lúc tuổi già. Rất tiếc là BĐD AHCC
Pháp không có dƣ Lá Thƣ CC nào để biếu tặng
các TH...Thân ái.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
 AH Nguyễn đình Duật, California
Thân gửi anh Hứa và anh Xuân,
Hy vọng nay các anh đã nhận đƣợc LT93.
Tôi gởi 2 thùng có 30 số. Nếu cần thêm LT
cho TH, tôi có thể gởi thêm cho các anh để
biếu.
Ngoài ra, LT93 đã post lên website của
khoá 6 KSCC, k6kscc.net thì phải, nên các AH
& THCC có thể vào đọc đƣợc. Trong LT93,
bài tƣờng thuật buổi họp mặt AHCC Pháp
3/09 rất đặc biệt hơn mọi nơi vì có thuyết trình
về thơ văn cổ và đọc các bài thơ xƣớng hoạ rất
hay và lý thú. Tuổi già rất cần các cuộc họp
nhƣ vậy. Bên này gọi là "social interaction &
mental stimulation"! Xin nồng nhiệt hoan hô
chị Cẩm Thƣờng, anh Hứa và các TH& AHCC
Paris. Thân mến, NĐDuật.
 AH Đỗ hữu Hứa, Paris
Anh Duật thân,
Cám ơn anh đã nồng nhiệt khen tụi này.
Đúng nhƣ anh nói, tuổi già rất cần các cuộc
họp vui nhộn...nhƣ vậy. Âu cũng là nhờ chị
Cẩm Thƣờng đã sáng tác nhiều bài thơ hợp
tình hợp cảnh và xuất sắc nữa nên cuộc họp
mặt ngày 8-03-09 đã để lại nhiều kỷ
niệm đẹp và vui mà anh đã nhiệt liệt khen hay
và lý thú. Nhƣ anh đã ngỏ lời, BĐD Pháp xin
anh từ nay vui lòng gởi cho thêm 2 hoặc
3 LT93, vài LT để biếu cho các TH rất thích
họp mặt với tụi này. Xin anh cứ gởi về nhƣ
mọi khi. Xin cám ơn anh.
Hôm nay tôi nhận thêm đƣợc 2 LT93, tôi
sẽ gởi biếu các bạn Thân Hữu CC. Xin cám ơn
anh rất nhiều. Kinh thăm anh và tất cả các anh
trong ban Phụ trách BPT LTCC. Cầu chúc các
anh Chị và gia đình đƣợc bình an hạnh phúc
luôn luôn...Thân áiThƣa các anh các chị, Anh
em CC Pháp chân thành mời quý anh quý chị
viếng thăm PARIS thành phố hoa lệ... kinh đô
ánh sáng ! có dịp đến PARIS xin vui lòng cho
tụi này biêt để anh em Công Chánh Pháp đƣợc
dịp tiếp đón quý ANH CHỊ. Thân mến,
Thƣa anh KTGiang và quý Anh trong Ban
Biên Tập Lá Thƣ AHCC,
Tôi vừa gởi anh KT Giang bài "CỌP NHÀ
BÈ " của cụ HƢƠNG GIANG Thái văn
Kiểm,bằng Bƣu Điện do chị Cẩm Thƣờng sƣu
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tầm. Tác giả bài viết là Tiến Sỉ Quôc Gia Văn
Chƣơng. Tôi thấy câu chuyện có thật.. rất hay,
cảm động và nhiều ý nghĩa ....(Ông Hai Cọp,
cha nuôi con cọp Nhà Bè là cháu nội của cụ
Tôn thất Thuyết phò Vua Hàm Nghi...Cần
Vƣơng. ...) Kính xin quý anh xem, nếu đƣợc
thì cho đăng lên Lá Thƣ AHCC, nếu kịp đăng
vào LT 94 (Số Tết Canh Dần ) thì đẹp vô cùng
vì đúng thời… năm Dần nói chuyện CỌP.
Nhân dịp cuối năm, Ban Đại Diện AHCC
Pháp kính chúc Quý Anh trong Ban Biên Tập
LTCC và gia quyến một năm mới 2010 (Canh
Dần) dồi dào sức khoẻ, bình an hạnh phúc,
thành đạt trong mọi lãnh vực và đƣợc vạn sự
nhƣ ý sở cầu. Nhận đƣợc email này xin cho
biết. Thân ái.
*BPT: Thưa anh Hứa,
Tôi đã nhận được bài“Cọp Nhà Bè”qua
Bưu điện do chị Cẩm Thường sưu tầm. Rất
tiếc là LTCC không thể đăng được vì những
bài trích đăng cần có sự cho phép của tác giả.
Mong AH Hứa thông cảm và xin chuyển lời
cám ơn đến chị Cẩm Thường đã có lòng gởi
bài. Giang
 AH Trương đình Huân, California
Thân gởi anh Khƣu tòng Giang,
Đáp ứng lời kêu gọi của BPT LT93, tôi xin
gởi anh bài "Bảo Vệ Sức Khoẻ và sống
Trƣờng Thọ" mà một ngƣời bà con, y sĩ và
nguyên Tổng Trƣởng Y Tế VNCH đã gởi cho
tôi. Ông ta hiện còn khoẻ mạnh, đạt tuổi 90 mà
mỗi ngày vẫn đi bộ lối 3.5 dặm, cũng nhƣ tập
thể dục. Tôi thấy tài liệu rất đa dạng, thiết thực
và giúp ích nhiều cho tôi, nên mong chia sẽ
cùng bạn bè đồng nghiệp. Chữ viết hơi khó
đọc, mong anh miễn chấp, đó cũng là do bị
Parkinson khởi phát năm ngoái, và đang đƣợc
chửa trị.
Thân chúc anh và bửu quyến khang an
thịnh vƣợng. Thân kính,
*BPT: Rất tiếc BBT không đăng Bài « Bảo
vệ sức khoẻ và sống trường thọ » nầy được vì
bài nầy mình không có bản quyền để đăng.
Quy lệ của BPT là LTCC không đăng những
bài chưa được phép của tác giả. AH KTGiang
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đã điện thoại giải thích cho AH Huân và gởi
trả lại bài theo lời yêu cầu của AH. Xin AH
thông cảm.
 AH Đoàn trịnh Giác, California
Ban Biên Tập LTCC:
Đính kèm bài "Hiểu Đời- Tâm Sự Tuổi
Già" để nếu còn kịp xin BBT cho đăng vào số
94. Bài nầy do tác giả Chu dung Cơ- Thanh
Dũng dịch do ngƣời bạn đọc trong internet rồi
gởi cho.Tôi chuyển đến BPT LTAHCC để
thấy AH/TH nào cảm thấy sắp già, hoặc già rồi
cũng vừa nên đọc vừa suy gẩm xem đề tài nầy
có cần góp thêm ý kiến nữa không.
Ngoài ra, xin nhờ quý bạn đính chính dùm
một chữ của bài “10 bí quyết sống lâu” (LT93)
câu 7: khi có tranh chấp nên đặt chữ nhẫn lên
trên vì thiếu mất dấu ngã.Bài nầy cũng do anh
bạn lấy trong trang web rồi gởi cho, nhƣng
không có tên tác giả, tôi chỉ chuyển đến BBT
để quý AH/TH cùng đọc.
Thân kính, ĐTGiác 28-10-09
PS: Đính kèm 1 chi phiếu $50 để ủng hộ LTCC

*BPT: Xin cám ơn AH đã tìm đọc những
bài liên quan đến tuổi già và mong phổ biến
những tâm sự suy tư của tác giả đến những
AHTH đã lớn tuổi qua LTCC. BPT cũng rất
muốn thực hiện việc đó, nhưng rất tiếc là đã tự
quy định một số điều luật phải thi hành khi
chọn đăng bài vở, trong đó có điều luật chỉ
đăng những bài có sự chấp thuận của tác giả.
Xin AH thông cảm cho.
Xin cám ơn AH đã gởi chi phiếu $50.
 AH Đổ trung Tuấn, California
Thƣa anh Duật,
Tôi có viết lá thƣ nói về cảm tƣởng đọc số
93 và một đoạn văn ngắn về Tổng Thống
Diệm và tôi đã gởi hết cho anh Giang rồi.
Thân gửi quý anh trong BPT LTAHCC,
1. Hoan hô anh Duật đã chịu khó vác ngà voi
cho Hội trong lúc mà nền Kinh Tế xuống
dốc thê thảm và các bạn hữu đã "Gần đất
xa Trời" cả !
2. Thiệt là mừng cho anh Chí đã thoát qua
đƣợc khổ nạn "cancer". Từ xƣa đến nay tôi
vẫn luôn luôn nhầm lẫn là Đông Y không
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thể nào qua mặt đƣợc Tây Y ! Thiệt là
nhầm to, nhầm to !
3. Nhƣ các LT trƣớc, số 93 kỳ này thiệt là
hay quá xá !
a) Tình bạn hữu thân thƣơng đƣợc thể hiện
qua các cuộc hội họp tại bốn phƣơng trời, qua
các cuộc thăm viếng, cầu xin sức khỏe cho
bạn, giúp đỡ bạn khốn cùng, chia buồn
cùng tang quyến...v.v.
b) Đọc các tài liệu hồi ký hay ký sự thiệt là
hấp dẫn. Càng đọc càng thấy ham mê và thích
thú qua các hồi ký/tƣờng trình chuyên nghiệp
(cầu I-35, ty CC Huế, bắn đá đèo An Khê, làm
việc cho Santa Fe Engineering..v.v.) qua các
ký Sự du lịch (hai miền Bắc và Nam Việt,
Paris, Saint Tropez...v.v.)
4. Đặc biệt là hai bài sau đây làm tôi rất cảm
động và man mác buồn:
a) bài của anh Nguyễn Thiệp viết về anh
Phạm Cung. Ngƣời bạn chi giao đã suốt cuộc
đời đều gian khổ nhƣng không bao giờ khuất
phục cộng sản, luôn luôn ngửng đầu lên Trời
cao mà hiên ngang bƣớc chân đi! Anh Cung
bây giờ đã thãnh thơi miền Cực Lạc rồi đó!
Tôi xin phép tặng hai anh Thiệp và Cung một
đoạn văn ngắn mà bạn bè HKDS đã cho tôi:
Friends,
Friends are forever
They laugh, they love, and they share
and most of all, they care.
Friends can come and go
And never be apart.
Because they keep each other's smiles
Deep within their heart.
Friends can talk and laugh and cry
And think of lovely times gone by
But most of all
They love until they die!
b) Hồi Ký "Tổng Thống Diệm và tôi" của
anh Hữu Nghị. Càng đọc càng thấy buồn bã vì
nhớ tới một vị Tổng Thống trong sạch, cần
kiệm, đã là cứu tinh của chúng tôi, dân Bắc
chạy trốn cộng sản, vô Nam, năm 1954.
Sau này chính tôi, một lần bất ngờ, đã
đƣợc vinh hạnh diện kiến vị Tổng Thống đáng
kính này vào năm 1958. Xin kèm theo đây câu

chuyện đó để xin cho đăng tải nếu BBT không
thấy gì trở ngại.
California, October 2009 Đỗ Trung Tuấn
*BPT: Anh Tuấn,
Rất cám ơn các lời khen tặng của anh và
đồng ý với các nhận xét xác đáng của anh.
Riêng bài thơ Friends rất tuyệt diệu và ý nghĩa
lắm. Nếu mình có thể thêm AHCC vào sau
Friends thì còn tuyệt hơn nữa:
Friends’ AHCC.
Friends’ AHCC are forever,
They love until they die!
(And maybe very soon!)
Anh nghĩ sao? BTW, bài viết của anh rất lý
thú mà còn có giá trị lịch sử nữa, đã được
đăng trong LT này. Tôi chỉ muốn hỏi nhỏ anh,
con “cắc ké” năm xưa nay đã trở thành con kỳ
đà hay long phụng gì rồi ?
Thân mến,
 AH Hảo Lâm, California
Tôi gởi bài "Hoài Niệm" đến bạn bè
AHCC. Vì tôi không sử dụng đƣợc máy vi tính
nên nhờ anh giúp đánh máy lại và trình bày
cho đăng vào số Xuân.
Viết theo tôn chỉ của Lá Thƣ, thăm hỏi tâm
sự, không chính trị và gọn gàng độ 2 trang
giấy, đó là do anh Lê khắc Thí nhắc tôi.
Chữ viết run rẩy, vì tuổi tác cao mong rằng
anh và quý anh chị nào nhận giúp nếu đăng
đƣợc.
Xin cám ơn anh trƣớc.
Hảo Lâm - Fountain Valley 2-11-09
ĐT:714-842-6112
TB: Bài viết nầy để phản ảnh lại Lá Thƣ Mùa Thu.
Đây là viết để giúp trí nhớ nhƣ các anh Phụ Trách
nhắc nhở.

*BPT: Xin cám ơn bài viết của AH.
Mặc dù AH tuổi hạc đã cao nhƣng vẫn
cố gắng đóng góp cho LT là một điều đáng
quý. Chúng tôi đã nhờ anh Phi (Andrew) trong
BBT đánh máy lại, sửa chữa vài chổ thiếu sót
và sẽ cố gắng dành chỗ cho bài nầy trong
LT94. Mến chúc AH đƣợc luôn an lạc và
nhiều sức khỏe.


AH Trần sĩ Huân, California
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Kính gởi anh Giang thân mến,
Tôi xin gởi đến anh một tấm hình của tôi
nhờ anh cho sao nhỏ lại và đăng vào chỗ bài
"Mừng Thƣợng Thọ 80 tuổi". Để các bạn xem
cho vui sau cuộc họp mặt gia đình vào ngày
Giáng-Sinh 2009. Đƣợc vậy, tôi rất lấy làm
cám ơn anh vô cùng. Nếu có gì trở ngại xin
anh cho biết Chào anh.
*BPT: Rất mừng được thấy hình anh vẫn
còn tinh anh, khoẻ mạnh. Nhân dịp anh mừng
thượng thọ 80 tuổi, kính chúc anh được luôn
nhiều sức khoẻ, an lạc để đạt đến Bách Niên
Giai Lão.
 AH Trần Giác Hoa, California
Thƣa anh Giang,
Lời đính chính sau đây cho bài “Sơ Luận
về Nho Giáo” đăng trên Lá Thƣ Công Chánh
số 93.
Đính chính:
Trang 31- Hàng 18 và 19, cột bên trái, đếm
từ dƣới lên. Xin bỏ câu: “Vả lại tuy cùng âm
“Hán” nhƣng hai chữ viết khác nhau”. Câu này
của ai thêm vào, không trúng.
Sự thực, ông Lƣu Bang và Hạng Vũ có
giao ƣớc với Sở Hoài Vƣơng rằng ai đánh
thắng quân Tần vào Quan Trung trƣớc thì
đƣợc làm Vua. Sở Hoài Vƣơng biết Hạng Vũ
là ngƣời hiếu sát nên sai cầm quân tiến theo
hƣớng Bắc, Hạng Vũ phải đối đầu với đại
quân nhà Tần nên tiến rất chậm.Bái Công
đƣợc cử tiến quân về hƣớng Tây, dễ dàng hơn
nhiều nên vào Quan Trung trƣớc. Đại quân của
Hạng Vũ tới sau. Hạng Vũ bội ƣớc, lập Sở
Hoài Vƣơng làm Nghĩa Đế, tự phong cho
mình là Tây Sở Bá Vƣơng, phong cho Bái
Công là “Hán Vƣơng”. Cử Hán Vƣơng
thống lãnh đất Hán Trung và Ba Thục. Sau này
Bái Công nhờ có tƣớng giỏi là Hàn Tín, đánh
thắng Hạng Vũ. Bái Công lên ngôi vua, lấy
hiệu là Hán Cao Tổ. Nhà “Hán” bắt đầu từ đó.
(202 năm trƣớc kỷ nguyên Thiên Chúa). Toàn
nƣớc Trung Hoa không có một sắc dân nào goị
là “Hán tộc” Chử “Hán” nguyên nghĩa là lƣu
vực sông cũng dùng để đặt tên đất Hán trung
và vì vậy viết cũng nhƣ đọc giống chữ nhà
“Hán”.
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Xin anh đăng bài đính chính này vào Lá
Thƣ Công Chánh số 94 để tránh sử hiểu lầm
cho quý ái hữu. Tôi cũng xin đính kèm sau đây
một ngân phiếu 50usd để ủng hộ Lá Thƣ Công
Chánh. Tôi sẽ mail tất cả đến anh ngay. Trân
trọng cám ơn anh. Hoa Trần
*BPT: Cám ơn anh Hoa đã gởi thư yêu
cầu đính chính và gởi tiền yểm trợ LT. Mong
anh thông cảm cho sự sai sót đã xảy ra trong
khi lên trang bài viết “Sơ Luận về Nho Giáo”
của anh. Thân.
 AH Lê ngọc Minh, California
Kính thƣa anh Nguyễn-Đình-Duật :
Tôi vừa nhận đƣợc HAI tập-san "Ái-Hữu
Công-Chánh" do anh gửi qua Prority Mail. Tôi
xin chân-thành cảm ơn mỹ-ý và lòng rộng rãi
của anh. Tôi năm nay 71 tuổi, nghỉ hƣu và
tình-trạng sức khoẻ "hơi" có vấn-đề, nằm nhà
nên rất rảnh rang... nên nhận đƣợc tập-san anh
gửi cho thì đối với tôi, rất hợp thời hợp lúc.
Tôi cũng xin nhờ anh chuyển lời cảm ơn
của tôi tới quý vị trong Ban Phụ-trách Bản Tin
đã chọn in bài viết của tôi, trong lãnh-vực
hoạt-động nhỏ hẹp của tôi, và cho bài viết ở
một vị-trí quá trang-trọng.
Tôi sẽ xin gửi lên anh số tiền yểm-trợ Bản
Tin sau. Thƣ này chỉ có mục-đích bày tỏ lòng
cảm ơn với anh về việc anh gửi cho HAI tậpsan qua Priority Mail và lời cảm ơn quý vị
trong Ban Phụ-trách Bản Tin.
Thân kính, Lê-Ngọc-Minh
*BPT: Kính anh Minh,
Rất mừng anh đã nhận được tập san
LTAHCC số 93 mà trong đó anh đã có đóng
góp bài vở. Thật tình không có gì mà anh phải
cám ơn, chính chúng tôi trong BPT LT mới
phải cám ơn anh đã luôn đóng góp các bài viết
giá trị và lý thú trong nhiều LT về các kinh
nghiệm nghề nghiệp quý báu trên đất nước
đầy mới mẻ này. Để một phần nào đền đáp lại
công lao, thì giờ viết lách của các tác giả bài
viết cho LT, kỳ này tôi mạn phép gởi cho mỗi
tác giả 2 LT để các vị tuỳ nghi, trao tặng bạn
bè hay ít nhất cũng có LT riêng cho Bà Xã
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đọc, khỏi dành nhau đọc trước hay thay phiên
nhau đọc như trường hợp của tôi trước đây.
Xin cám ơn sự sốt sắng yểm trợ và luôn
đóng góp bài vở cho LTAHCC. Kính chúc anh
và gia đình được nhiều sức khỏe và bình an.
Thân mến, Nguyễn Đình Duật
 AH Phạm lương An, California
Các bạn AH thân mến:
Tôi vừa nhận đƣợc tin về bạn/AH Trịnh
ngọc Răng đang bị "thần kinh toạ" và "u trong
phổi" (ung thƣ?) đang dùng hóa và xạ trị
(Chemo & Radiation) ở Huế. Tin do các bạn
thời trung học của tôi và Răng cho biết, thật là
bất ngờ. Mời xem tiếp phiá dƣới đây để biết về
tình trạng của Răng. Bạn Răng lâu nay về VN
sống ở Huế. Các bạn hãy E mail cho Răng để
động viên tinh thần cho Răng. Vậy tin cho các
bạn đồng khoá và các AH biết. AN
Tôi chuyển điện thƣ của anh Lê Thƣơng,
bạn trung học của Răng, ở San Jose, nói về
tình trạng của AH Trịnh ngọc Răng đang bịnh
nặng ở Huế. Lê Thƣơng là ….. Mấy tuần trƣớc
tôi có email cho Răng, không có reply.
Sau đây là thƣ của Lê Thƣơng.
Thân gởi đến các bạn,
Sáng nay 08:00, thứ ba 22/12, Nguyễn văn
Thọ và tôi đến thăm bệnh tình của Trinh ngọc
Răng. chúng tôi đƣợc ông anh của Răng đƣa
lên phòng. Bên giƣờng có chị Răng đón và
tiếp chuyện, trên giƣờng Răng vẫn nằm ngữa,
tƣ thế vẫn nhƣ mấy hôm trƣớc, cô con gái ngồi
cạnh xoa bóp trên ngực, ngoài ra có 2 cô cháu
ra vào dọn dẹp... Răng mĩm cƣời dùng ánh mắt
chào chúng tôi. Chị Răng và con gái đến Huế
hôm chủ nhật, hành lý còn nằm phòng bên
cạnh... có lẽ chị Răng và con gái ngủ ở
đây. Chị Răng trong bộ cánh màu lam Phật tử,
cho chúng tôi hay bay về từ Mỹ để săn sóc
Răng, cô con gái rất giống Răng với dáng vẻ
trìu mến cha dùng bàn tay trái xoa nhẹ nhẹ trên
lồng ngực Răng. Tôi có trình bày qua tình hình
bạn bè quan tâm đến Răng nhƣ Minh, Tập,
Hùng, Dũng, VTNga, Tứ, Đại, Tâm v.v...cũng
nhƣ các bạn ở Saigon, Bàng, Tây... Chị có nói
đến tình trạng Răng vẫn không có gì thay đổi,
nhờ bà con nhất là các cháu tận tình giúp đỡ
săn sóc, bạn bè thăm hỏi, chị rất cám ơn. Răng
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lắng nghe khoảng 15 phút, Răng kêu mệt cần
nghỉ. Thân mến, Thƣơng
*BPT: Cám ơn hai anh An và Thương đã
báo tin không được vui của AH/Thầy Trịnh
ngọc Răng. Một tin đau buồn thật bất ngờ.
BPT LT xin thay mặt toàn thể gia đình CC
khắp năm châu chúc AH Răng gặp thuốc gặp
thầy mát tay để giúp AH bớt đau nhức sớm
bình phục và cũng chúc chị và các cháu nhiều
sức khỏe để săn sóc anh
 AH Trình hữu Dục, California
Quý Bạn thân mến,
Trong chuyến du lịch về Miền Đông Hoa
Kỳ cùng với các Thân Hữu Điện Lực Thuần,
Thụy ..., ngày chót, tôi đƣợc anh chị AH
Nguyễn đức Chí đƣa đi thăm cụ Bà Lê sĩ Ngạc
(tại nhà riêng) và thăm vị sƣ cụ trụ trì chùa
Giác Hoàng. Cuối cùng tôi đã đƣợc gặp mặt
anh chị Phạm hữu Nghĩa bạn cùng lớp với tôi
ở Phú Thọ năm xƣa ra tiễn chân ở phi trƣờng.
Xin chuyển tới quý bạn những hình đã chụp
dƣới đây để xem cho vui. Cám ơn quý bạn.
Dục & Mai Trịnh.

Anh chị Chí, Bà Lê Sĩ Ngạc, Anh chị Dục

*BPT: Ở lứa tuổi của anh chị vừa được đi
du lịch vừa được gặp lại những bạn xưa thật
là quý. Ráng tiếp tục thu xếp thì giờ để chu du
thế giới và gởi bài cho LT để chia sẻ cho
nhauniềm vui đó. Nhìn tấm hình trên với nét
mặt tươi vui của cả năm người, nhất là cụ Bà
Lê sĩ Ngạc, thấy mà thèm

SỐ 93 - THÁNG 08/2009

TRANG 13

 AH Đồng sĩ Tụng, California
Thân gởi hai anh Duật & Giang,
Nhờ hai anh cho đăng vào Lá Thƣ AHCC
94 sắp phát hành bản tƣờng trình của Ban Đặc
Trách Bảng Tiên Thọ và Đại Thƣợng Thọ năm
2009 và đầu năm 2010. Xin cám ơn.

Vũ qúy Hảo (Công Chánh Phú Thọ 1965;
University of Missouri Rolla 1977).

*BPT: Bản tường trình của Ban Đặc Trách
đã được đăng trong LT này. Rất cám ơn các
AH trong Ban Đặc trách.

 AH Pham ngọc Quỳ, France
Bạn Hảo thân,
Tôi xin thành thật cảm ơn những lời phê
bình đầy thiện cảm của bạn. May mắn đƣợc
làm việc cho nhiều hãng xây cất tiên tiến
của Pháp, trọng dụng ngƣời có khả năng,
nên tôi mới có cơ hội phát triển, để hoàn thành
những công trình to lớn nhƣ platform Hibernia
chẳng hạn. Tôi tin là trong giới cựu kỹ sƣ công
chánh mình, còn có nhiều ngƣời làm đƣợc
nhiều công trình đáng kể nhƣng chúng ta
không biết đến thôi. Tôi mới nhận đƣợc Lá thơ
công chánh, nhƣng vì quá bận rộn chƣa có thì
giờ đọc. Một lần nữa xin đƣọc cảm ơn lời quá
khen và lòng ƣu ái của bạn.
Phạm Ngọc Quỳ, Kỹ sƣ Công Chánh 1958.



AH Đồng sĩ Khiêm, Louisiana

Anh Giang,
Nhờ tờ báo AHCC # 92 và AH NH Nghi
mà anh Quỳ và tôi (đồng ra trƣờng 1958) đã
có dịp gặp nhau tại Paris sau 51 năm (vâng
hơn 1/2 thế kỷ). Anh Quỳ và tôi cùng ra
trƣờng CC PT năm 1958. Anh ấy đƣợc bổ
nhiệm về Thƣơng Cảng SGN rồi đi Pháp học,
ra trƣờng Ponts et Chaussés. Còn tôi thì về
Thủy Nông, rồi đi Canada và tiếp tục học
thêm ở Poly. Montréal, rồi về VN làm việc
với Saìgon Thủy Cục cho đến ngày "tan hàng
cố gắng". 4/75. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, kể
chuyện vui lúc đi tập sự ở CC Nha Trang cùng
với Trần Kim Ngân, tán các cô bán bò khô
ngoài bãi biển. Cả hai đều nói nhớ chụp hình
kỷ niệm nhƣng cho đến lúc chia tay cũng quên
chụp hình nên không có cái nào để các bạn CC
54-58 chiêm ngƣỡng dung nhan của hai tên già
trên 70 t. Đúng là tuổi già nhớ trƣớc quên
*BPT: Anh Khiêm ơi, Với các bạn khác
đồng trang lứa có thể bảo là đã già nhưng với
anh thì chưa đâu hãy vui sống với tuổi «hồi
xuân » và đi chơi gặp bạn bè để thấy là mình
sung sướng hơn nhiều người.
 AH Vũ quý Hảo, Texas
Ái Hữu Công Chánh chào mừng anh Phạm
Ngọc Qùy. Anh em AHCC vô cùng hãnh diện
chúc mừng AH Phạm Ngọc Quỳ với thành
tích thiết kế xây cất sàn khoan Hibernia. Anh
Quỳ có nhận đƣợc "Lá Thƣ Công Chánh", một
nội san của dân Công Chánh Phú Thọ và thân
hữu hay không ?

*BPT: Cảm ơn AH đã kéo về « bầy Công
chánh Việt Nam » một con ngựa qúy đã lạc
bầy quá lâu.

*BPT: Chúng tôi hân hoan là AH đã làm
vẻ vang dân Việt trên cộng đồng quốc tế.
Người giỏi mà lại khiêm cung như AH chẳng
trách gì mà các công ty danh tiếng trọng
dụng : Tài đức vẹn toàn. BBT mong được AH
viết thêm những bài về ngành khoan dầu để
LT thêm phong phú.
 AH Nguyễn đình Duật, California
Anh Giang/Khiêm,
Tôi sẽ gởi thêm 1 LT93 cho anh Khiêm.
Vừa rồi với các AH có đăng bài trên LT, tôi
đều gởi 2 số LT để cám ơn AH đã đóng góp
bài viết. Sở dĩ gởi priority mail vì đó là flat
rate rẻ nhất cho 1 phong bì, gởi đƣợc 2 số. Giá
bƣu phí gởi LT theo book rate/media theo tôi
biết là rẽ nhất.
Về việc post danh sách và địa chỉ
AH&THCC trên trang nhà AHCC thì xin anh
TM Tâm thực hiện giùm. Hiện nay, xin báo
cho anh Khiêm biết là LT93 đã đƣợc Khóa 6
AHCC post lên website của K6AHCC.
Thân mến,
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 AH Từ Minh Tâm, California
Việc post danh sách AHCC lên trang nhà
về mặt kỹ thuật rất dễ, nhƣng danh sách do có
những thông tin cá nhân mà không phải ái
hữu nào cũng muốn đƣa lên mạng, em sợ
phiền toái nếu có ái hữu không đồng ý.
Do đó từ lâu em đã cân nhắc rất nhiều và
chƣa đƣa lên đƣợc. (cũng nhƣ việc đƣa
LTAHCC lên mạng vậy, nhiều AH viết bài
cho LT chƣa chắc đã đồng ý để mình đƣa bài
lên mạng, việc này đã lời qua tiếng lại nhiều
lần rồi. Do đó em chỉ đăng những bài mà tác
giả gởi thẳng qua trang nhà mà thôi, nếu có
đăng bài lên mạng thì phải email hỏi ý tác giả
trƣớc).
Hiện giờ có anh Thu bên Bỉ để LTAH 93
vào trang nhà của anh.
Em có link qua đó (phần LTAHCC). Trong
LT93 có danh sách AHCC ở phía sau.
Nếu AH nào muốn đọc trên mạng thì tìm ở
đó. Tâm
*BPT: Cảm ơn anh Tâm đã cẩn thận như vậy.
BBT rất cần và có những AH vừa đa năng, tận
tụy với công việc vừa kỹ lưỡng như vậy nên LT
ngày càng hấp dẫn
 AH Nguyễn ngọc Thụ, California
Kính gửi 2 anh Duật và Giang,
Đây là link của CD LT93 xin 2 anh phổ
biến rộng rãi cho mọi ngƣời download về xem
thoải mái :
http://rapidshare.com/files/285912204/LaThu
CC93.rar
*BPT: Anh Thụ mến, Cám ơn anh Thụ
nhiều đã link CD LT93 vào mạng internet. Lưu
ý free download cần khoảng 10 phút và cần có
WinZip mới mở đọc được. Tuy nhiên như AH
TM Tâm đã nêu trên, BPT mong được quý
AH&TH góp ý về việc này, con dao hai lưỡi,
nhất là đối với các AH còn ở VN. Thân mến,
 AH Dư Thích, Maryland
Tôi mới đƣợc biết thêm, Trang Nhà KSCC
Khóa 6, đã có upload LT93 Mầu (156 trang)
Bản Tin Ái Hữu Công Chánh số 93 pdf file,
xin mở xem bằng Adobe Acrobat Reader, các
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anh chị có thể download rất nhanh, hay chọn
vào Link duới đây:
http://k6kscc.net/bantinAHCC/LTCC93_Mau.p
df
*BPT: Cảm ơn anh Thích đã cho thêm
Link này và BPT cũng mong quý AH suy nghĩ
lại sự lưu tâm của AH TM Tâm nêu trên về
việc đưa LT vào các trang nhà vì có thể vì vô
tình ta sẽ gặp rắc rối trong những sinh hoạt
tập thể.
 AH Nguyễn văn Thu, Belgium
Hai bạn Thích và Khôi thân,
Tôi vừa làm xong hai files :
ltcclogin.html, và ltccnoidung.php.
Và đã gởi hai files này cùng với các files
pdf của lá thƣ công chánh 93 lên host.
Ðịa chỉ là :
http://ahcc7.nguyenthu.com/ltcc/ltcclogin.html
ID=ahccahcc
PW=ahccahcc
Vì có một máy PC hƣ (cái chứa các web
sites của hội), cho nên không dùng đƣợc web
software, kết quả là trình bày ẹ quá. Ðể khắc
phục sau.
Bây giờ các bạn có thể thông báo cho các
anh em xa gần biết, hay anh Thích có thể làm
một cái link tới địa chỉ bên trên để giúp các
bạn không thích gõ mà chỉ thích xài chuột.
Thân, Nguyễn-văn-Thu
 AH Võ ngọc Khôi, Canada
Dƣới đây là thƣ của một AH ra trƣờng năm
1982, xin chuyển đến quý AH trong Ban biên
tập LT/AHCC để tạo mối liên lạc thân tình với
các khóa đàn em.
Rất mong Bính và bạn bè nếu có bài viết
liên quan đến ngành xây dựng và các ái hữu
bên nhà thì gửi cho BBT để đăng vào Lá Thƣ
cho vui nhé. Hẹn gặp Bính và anh em khi về
thăm quê. Thân tình, VNK
Cảm ơn Thu đã cất công làm một web
page cho Lá Thƣ Công Chánh 93. Vậy là từ
nay các bạn ở VN có thể vào đọc trực tiếp các
LT/AHCC và Khôi tui khỏi phải gửi về qua
bƣu điện.
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Các bạn có thể chuyển cho tất cả AHCC ở
VN có địa chỉ email để cùng nhau phổ biến
rộng rãi. Đặc biệt nhờ bạn Nguyễn Đức Bính
chuyển đến bạn bè các khóa đàn em.
Một lần nữa, cảm ơn và chúc vợ chồng Thu
vui hƣởng cuộc sống thoải mái trong căn nhà
mới xây. VNK
Em rất cám ơn Anh Khôi, Anh Thu, và tất
cả các Anh Đàn ANH của AHCC em đã nhận
đƣợc website từ Anh Khôi và Anh Thu gởi về,
em sẽ phổ biến rộng đến với các bạn học trong
nghành Công Chánh ở bên này. Cho em gởi
lời thăm các Anh cùng gia đình đƣợc thật
nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.
Em Nguyễn đức Bính. AHCC77.
 AH Nguyễn thành Danh, Canada
Thân ái cám ơn và chúc mừng năm mới
2010 sắp đến cho toàn thể các bạn Phụ trách
Lá Thƣ Aí-Hữu công chánh. Vancouver BC
Canada, November 2009.
*BPT: Anh Danh có điện thoại cho tôi
chiều nay, nói biết mới nhận được LT93 rồi và
nhắn là nói lại cho anh hay. Trong điện thoại,
anh Danh rất chân tình nói “có qua
Vancouver nhớ ghé chơi. Anh em CC bên này
không có mấy ai”. Sau đó, anh gởi thơ qua và
$20US dollar yểm trợ LT. Chưa có dịp nói
chuyện lại với anh, thì than ôi! khi viết những
giòng chữ này, anh đã ra người thiên cổ! Anh
vừa mới mất được hơn tháng nay tại
Vancouver, vì bịnh tim, hưởng thọ được 74
tuổi. Chắc hẵn anh đang viễn du lạc quốc
không còn bận bịu chuyện thế gian!
 AH Trương quảng Văn, Canada
Thân kính gởi anh Duật,
Vì tôi đã đạt tuổi 85, nên chân cẳng yếu
sìu, đi đâu cũng phải nhờ các cháu và nhất là
bà xã. Vì thế nên Money Order kỳ này do vợ
tôi xin trình anh thay cho tôi.
Kính chúc anh luôn luôn mạnh giỏi để giúp
cho AHCC còn có LTAH mà đọc và anh em
giữ đƣợc tình AHCC thân thƣơng mãi mãi.
Chúng tôi xin kính chúc bảo quyến luôn luôn
vui mạnh.
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*BPT: Anh Văn mến,
Mừng anh đã đạt thượng thọ và may mắn
được ở gần con cháu và có bà xã săn sóc.
Chân cẳng dầu có yếu như anh nói nhưng tay
anh viết còn rất cứng cõi, rõ ràng. Kính chúc
anh chị và quý quyến dồi dào sức khỏe, an lạc
và luôn cám ơn anh đã gởi money đều đều yểm
trợ LTAH.
 AH Dương hồng Quỳ, California
Anh Duật, Hoan nghênh tinh thần xung
phong của anh nhận đảm trách LTCC và mừng
anh còn trong tuổi thanh niên đủ sức vác ngà
voi. Gởi anh chi phiếu ủng hộ lá thƣ và chúc
anh chị và các cháu đƣợc nhiều sức khỏe.
*BPT: Rất cám ơn lời khen, cổ động của
anh. Gần 70 tuổi mà còn trong” tuổi thanh
niên” thì anh chắc cũng còn vào khoảng
“trung niên”mà thôi! Hèn chi tôi nghe chị nói
anh vẫn còn dư sức lái xe đưa chị đi Indian
Casino đều đều. Rất tiếc hôm trước anh chị và
các cháu lên vùng này mà chúng tôi không có
dịp để gặp và thăm. Mến chúc anh chị và các
cháu luôn vui mạnh.
 AH Hoàng Thao, California
Thân gởi anh Duật,
Tôi nhận LT93 hơi chậm vì đi San Jose
thăm các cháu 2 tháng sau mới về. Mới xem
lƣớt qua vội vàng thì biết anh Duật đã xung
phong thay anh Chí làm đầu tàu LT, tôi thấy
yên chí. Vì tôi biết trƣớc Chí hay Duật làm đầu
tàu thì lá thƣ hay, đẹp và đầy cảm tƣởng tốt
của 1 tờ thông tin. Đầu năm chƣa thấy vùng
nào hứng khổ cho anh Chí, tôi lo e rồi rơi vào
tình trạng èo ọp nhƣ trƣớc đây 6,7 năm. Nay
thì hết lo.
Anh Duật hứa tạm thay anh Chí để anh Chí
dƣỡng bệnh, và tin vui của anh Chí không bị
cancer làm tôi phấn khởi nhiều. Cả hai anh Chí
và Duật đều đƣợc các bạn tín cẩn nhƣ nhau Cả
hai tôi đều ngƣỡng mộ, phục và kính nể. Anh
Chí làm “báo CC” mà đem hết lòng dạ phục
vụ, thấy mà thƣơng, nhƣ thƣơng… tờ báo CC.
Tôi xin anh Duật nhận nơi đây lời kính nể
và cầu chúc anh làm tốt LT để cho kẻ già này
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đƣợc hƣởng thêm trong những năm còn lại
trên đời. Kèm theo đây tôi gởi chi phiếu đóng
góp cho LT. Các anh làm giàu cho lá thƣ: Xem
qua mục chi tiêu, tôi nhận thấy mấy năm nay
rồi, thu lúc nào cũng trội hơn thu. số tiền còn
lại năm nào cũng tăng hơn, mặc dù có lần anh
Chí đã trả lời thƣ tín cho AH nào đó: “…Cám
ơn anh đã đóng góp nhiều… chỉ cần 20 đô la
là đủ …”. Thế mà số THU không bao giờ thấp.
Xin bái phục. Thân ái chào anh Duật.
*BPT: Anh Thao mến,
Xin cám ơn các lời quá khen của anh cho
tôi và anh Chí. Thật ra đây là công sức và cố
gắng của tập thể Ban Biên Tập và Phụ trách
Lá Thư, mỗi cá nhân đều tự nguyện đóng góp
phần nhỏ của mình vào việc chung mà thôi.
Tôi luôn còn nhớ mái tóc bạc “đẹp lão” của
anh. Khi nào anh lên lại SJ thăm cháu, nhớ
cho biết để anh em còn có dịp gặp nhau hàn
huyên. Chúc anh nhiều sức khỏe, an lạc.
Thân,
 AH Lê nghiêm Hùng, California
Ông Duật, Hùng Eiffel đây!! Đã gần 40
năm rồi mới có cơ hội để tiếp xúc với ông.
Ông sang đây từ năm nào?… Tôi định cƣ ở
xóm này đã gần 35 năm rồi, và cũng đã tới
thời kỳ nhìn thời gian tác dụng trên cơ thể của
mình, nhƣ tất cả các bạn khác. Để có dịp mình
sẽ gọi Duật nói chuyện sau. Xin gởi chi phiếu
$30 vào Lá Thơ Công chánh. Cho tôi hỏi thăm
chị và các cháu. Hùng
*BPT: Hùng thân,
Vẫn nhớ Hùng Eiffel chứ, rất mừng đã liên
lạc được lại với Hùng sau bao nhiêu năm
tháng! Cám ơn Hùng vừa qua đã gọi điện
thoại nói chuyện nhiều, ôn lại quá khứ, hiện
tại và tương lai. Mong vẫn tiếp tục giữ mối
dây liên lạc Mến chúc an lạc, sức khỏe. Thân
mến.


AH Lê thành Trinh, Louisiana

Kính anh Giang:
Tôi gởi kèm đây bài kể chuyện tôi tham
gia vào công tác tái lập bến phà Neak Luong
tại Kampuchea cách đây hơn 30 năm, sau khi

tôi học tập cải tạo. Nếu các anh thấy đăng
đƣợc thi xin sửa cho trơn tru trƣớc khi đăng.
Xin e-mail cho tôi sau khi nhận đƣợc bài.
Kính chúc anh và các anh trong ban phụ
trách Lá Thƣ một mùa Giang Sinh vui vẻ và
gặp mọi sự tốt lành trong năm mới 2010. Lê
Thành Trinh.
*BPT: K/g Anh Trinh,
Bài của anh đã được đăng trong LT này.
Bài này rất lý thú, bổ ích mà nay còn có giá trị
lịch sử nữa. Kính chúc anh chị được nhiều sức
khoẻ, an lạc trong năm mới.


AH Lê thành Trinh, Louisiana

Anh Duật thân,
Tôi gặp anh lần chót ở Bắc Cali đã khá lâu
rồi. Hiện nay sức khỏe của tôi đã kém, đi đứng
không vững, nên rất hiếm có dịp đi xa. Anh có
lẽ cũng ít có cơ hội đi đến vùng này (ngoại trừ
anh muốn xem hội Mardi Gras ở New
Orleans) nên chúng ta khó gặp lại nhau.
Anh còn nhớ hồi còn TCKL, USAID có tổ
chức cho chúng ta đi tham quan về KL ở Thái
Lan và Mỹ. Phái đoàn do ông Bửu Đôn hƣớng
dẫn gồm có anh, anh TS Huân, anh LC Thăng
và tôi. Chùng ta đi Thái lan trƣớc vá đƣợc các
giới chức KL Thái Lan tiếp đãi rất nồng hậu.
…Chúng ta đã sống nhiều ngày gần nhau ở
Thái Lan và Mỹ và thời gian này đã để lại cho
tôi nhiều kỹ niệm đáng nhớ. Tôi rất vui đƣợc
biết anh nhận phụ trách LTAHCC để nó sống
thêm một thời gian nữa. Phải công nhận là
LTAHCC thuộc về thế hệ chúng ta, những
ngƣời đã đƣợc gắn bó với nhau bằng những
nổi vui buồn trong thời gian làm việc tại VN.
Nếu thế hệ chúng ta qua đi thì LTAHCC
cũng không còn lý do tồn tãi nữa. LTT.
1. Nếu không trở ngại thì anh cho tôi biết
email address của anh để tiện việc liên
lạc.
2. Tôi gởi kèm đây check 20 đô la để ủng
hộ LTAHCC.
*BPT: Anh Trinh ơi! Rất mừng được tin
anh. Mong anh ráng luyện tập thân thể cho
khỏe mạnh lên,”Chân cứng, đá mềm” thì anh
em ta lo gì không có dịp gặp nhau nữa. Anh và

SỐ 93 - THÁNG 08/2009
tôi đã gặp nhau lần chót thật, nhưng chưa
phải là lần cuối cùng đâu anh Trinh. Tôi hứa
có dịp sẽ quá bộ xuống New Orleans và Baton
Rouge thăm anh để ôn lại các kỷ niệm xưa.
Riêng về LTAHCC, BPT rất cám ơn anh đã
đóng góp các bài vở rất bổ ích và lý thú mà
còn có giá trị về lịch sử và kỹ thuật nữa. Mong
anh vẫn tiếp tục viết và đóng góp bài vở cho
LT. Về tương lai của LT thì mình chỉ biết “Tận
nhân lực, Tri thiên mệnh” thôi. Còn nước còn
tát, “Que Sera Sera” đó, anh Trinh! Mến chúc
anh chị và bửu quyến nhiều sức khỏe, thân tâm
an lạc.
 AH Lê thanh Tòng, Florida
Thân gởi Duật,
Tôi nhớ lần đến quận Cam năm 1999 dự
Đại Hội Công Chánh, thấm thoát đã 10 năm.
Tôi mong mỏi sẽ có một Đại Hội Công Chánh
nhƣ năm 99 và Quận Cam có vẻ là địa điểm
tƣơng đối thuận tiện. Rất cảm phục việc làm
của các anh trong Ban Biên Tập. Thân.
*BPT: Tòng thân,
Cám ơn nhiều đã gởi check $100 yểm trợ
tài chánh cho LTAHCC. Anh em AH vẫn luôn
muốn chia sẻ với Tòng những nỗi mất mát đau
buồn to lớn trong gia đình Tòng năm ngoái.
Tôi còn nhớ lần nói chuyện điện thoại với
Tòng sau đó về những đau buồn này và về ý
nghĩa cuộc đời, định mệnh vô thường, sắc sắc
không không…Mong Tòng giữ gìn sức khoẻ và
tìm lại được sự bình an trong tâm hồn.
Riêng v/v tổ chức một Đại Hội AHCC là
một việc rất nên xúc tiến nhưng chưa thấy AH
hay nhóm AH nào xung phong gánh vác, lãnh
đạo và tổ chức. Thân Hữu Điện lực VN hầu
như năm nào cũng có tổ chức họp mặt, rất
đáng khen ngợi và học hỏi. Tôi sẽ đề nghị lấy
ý kiến để có thể tổ chức họp mặt AH&THCC
trên du thuyền từ 4 đến 7 ngày vào muà thu
9/2011 từ San Pedro, LA như kỳ trước. Thông
thường là phải có danh sách và book trong
tháng Jan- Feb lúc Cruise Sale đầu năm mới
có giá rẻ.
 AH Nguyễn đức Thịnh, California
Anh Duật thân mến,
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LT93 thông báo anh đã nhận trách nhiệm
điều hành LT để anh Chí rảnh rang tĩnh dƣỡng
hầu chóng lành bệnh. Cảm ơn anh rất nhiều và
chúc anh dồi dào sức khỏe. Xin kèm theo đây
đóng góp cho Lá thƣ. Thân ái.
*BPT: Cám ơn anh đã nuôi dưỡng, yểm
trợ Lá thư. Đã lâu không có dịp gặp anh. Chúc
anh luôn an khang.
 AH Trần hoàng Oanh, Canada
Xin vui lòng tái ghi danh AH:
KTS Đoàn hữu Khải,
357 Kincora Glen Rise N.W.,
Calgary, ALBERTA,T3R 0B5, CANADA.
ĐT 403-259-2765.
Xin đa tạ và gởi tiền yểm trợ $40 US cho tôi
và anh Khải.
*BPT: Anh Oanh và anh Khải,
Xin chào mừng anh Khải đã tái gia nhập
đại gia đình AHCC. Tên anh Khải sẽ được ghi
và cập nhật trong danh sách AH&THCC kỳ
tới. Thân.
 AH Tô đăng Quế, California
Anh Duật thân,
Chị Hoàng đức Tài có nhờ tôi gởi $40.00
để ủng hộ LTCC. Vậy kèm theo đây là chi
phiếu của tôi nhƣng là tiền của chị Tài. Xin
anh ghi nhận hộ. Cám ơn anh. Thân. Quế
*BPT: Anh Quế thân,
Sẳn sàng ghi nhận và cám ơn chị Tài đã
không quên yểm trợ LTCC. Cám ơn anh đã
chuyển hộ, mến thăm anh chị nhiều sức khỏe.
Thân.
 AH Lê văn Ký, Norway
Kính thƣa AH,
Tôi vừa nhận đƣợc LT93. Rất vui thích,
xin chân thành cám ơn quý Ban phụ trách LT
AHCC năm 2009. Tôi xin đính kèm số tiền
100 đô, để nuôi dƣỡng LT; rất mong đƣợc các
LT kế tiếp thời gian tới. Nhân tiện tôi cũng xin
cầu chúc các thành viên trong quý ban Đại
diện và cùng tất cả quý AHCC luôn an khang
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mạnh khoẻ, sinh hoạt hằng ngày vui tƣoi hăng
hái, đạt đƣợc thành quả nhƣ ƣớc nguyện.
TB. Thêm nữa, xin kính chúc Anh và thân
quyến cùng tòan các AHCC an khang, mạnh
khỏe, vui vẻ, hạnh phúc mùa Giáng Sinh và
năm mới sắp đến, 2010.
Thân kính, Lê văn Ký, Oslo 24-11-2009.
*BPT: Kính anh Ký,
Tôi đã nhận được $100 USD tiền mặt anh
gởi yểm trợ LTAHCC. Cám ơn anh nhiều và
rất khích lệ về các lời chúc tốt đẹp và sự sốt
sắng ủng hộ của anh cho LTAHCC. BPT mến
chúc anh và gia quyến sang năm mới 2010 đầy
sức khỏe và hạnh phúc. Hình như ở bên đó,
Oslo, AHCC chỉ có anh và anh Hữu. Xin cho
tôi gởi lời thăm anh Hữu và gia đình.
Thân mến,


AH Lê lương Tứ, California

Thân gởi anh Duật,
Tôi đã nhận đƣợc LT93, nhƣng không hiểu
ngƣời nào lấy mất của tôi. Nên tôi gởi money
order đóng cho anh $40 và yêu cầu anh gởi
cho tôi một số báo 93 khác để xem vì tôi chƣa
xem nó. Mong anh vui lòng gởi lại cho tôi. Tôi
đã liên lạc ở nhà anh và có nói sự việc này.
Ở VN tôi làm ở Nha Đồ Án, TCKL chỗ anh
Huỳnh công Ẩn và Trần bá Quyên đó. Chúc
anh dồi dào sức khoẻ để giúp đỡ tờ báo AHCC
đƣợc trƣờng tồn. Kính chào anh.
*BPT: Rất tiếc ai đã lấy mất LT 93 của
anh. Anh yên tâm, tôi sẽ gởi anh 1 cuốn khác
ngay.
Cám ơn anh đã yểm trợ Lá thư. Kính.
 Chị AH Trần bá Quyên, California
Anh Duật,
Tôi mới đọc LT93, quá hay, quá đẹp. Xin
gởi anh $50 yểm trợ Lá thơ và ủng hộ tinh
thần anh, anh Giang và các anh.
*BPT: Chị Quyên ơi, chị là số một. Như đã
nói trong điện thoại với chị, chị ủng hộ tinh
thần cho BPT là tốt lắm rồi, khỏi phải gởi tiền
yểm trợ nữa vì anh Quyên đã góp rồi mà chị
vẫn cứ gởi! Khỏi phải nói chị đã làm gương
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cho tất cả về tinh thần cao đẹp ủng hộ cho
BPT Lá thư. Cám ơn chị rất nhiều. Mến chúc
anh chị nhiều sức khỏe, riêng anh Quyên sớm
bình phục.
 AH Lê Xuân Khế, California
K/G ông NĐDuật,
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn
quý ông đã gởi tập san LTAHCC, số 93 tháng
8/2009) đến gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin
phép kính gởi kèm đây tấm check (US$20)
đến quý ông để bồi hoàn chi phí cho tập san
trên.
Vì Ba tôi là Cụ Ông Lê Xuân Khế (hội
viên của hội AHCC) đã qua đời từ ngày 2711-2008, và gia đình chúng tôi cũng còn nhiều
công việc bận rộn trong sinh hoạt hằng ngày,
chúng tôi kính xin Quý Ông vui lòng ngưng
gửi cho các số báo đặc san kế tiếp.
Chúng tôi thay mặt cho gia đình của Cụ
Ông quá cố Lê Xuân Khế xin kính chúc toàn
thể quý vị trong Ban Phụ Trách LTAHCC luôn
dồi dào sức khoẻ, và tập Đặc San LTAHCC
ngày một phát triển rộng lớn hơn.
Xin chân thành cảm tạ Quý Ông.
Thay mặt gia đình Cụ Ông Quá Cố Lê
Xuân Quế, Trƣởng nam Lê Xuân Cảnh.
*BPT: Ban Phụ trách LTAHCC sẽ ngưng
gửi các LTAH kế tiếp thể theo lời yêu cầu của
anh, đại diện gia đình của Cố AH Lê Xuân
Khế. Cám ơn anh đã thông báo và các đóng
góp yểm trợ LTAHCC trong quá khứ.
Thân kính.
 AH Nguyễn đắc Khoa, Texas
K/G AH Khƣu Tòng Giang,
Tôi Nguyễn đắc Khoa, AHCC kính tin quý
AH rõ:
1. Gần hai năm qua tôi bị đau mắt trầm
trọng và trải qua nhiều lần giải phẩu cà hai
mắt. Đến nay, thị lực đôi mắt tôi kém hẵn đến
độ mờ, không còn đọc đƣợc báo chí, cũng nhƣ
không sử dụng đƣợc internet nũa. Vì lý do
trên, tôi xin BPT LTAHCC ngƣng gửi LT đến
tôi kể từ nay.
2. Mấy năm trƣớc đây, AH Lê công Minh,
hiện ở VN, có nhờ điạ chỉ thƣ tín, hộp thơ
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của tôi để nhận LTAHCC và cũng nhờ tôi
chuyển LT về bên nhà.
Suốt năm qua, vì không còn viết đƣợc
email, tôi không liên lạc đƣợc với AH Lê công
Minh. Vì vậy tôi yêu cầu BPT LTAHCC
ngƣng gửi LT cho AH Lê Công Minh về điạ
chỉ hộp thơ ở Garland, Texas của tôi kể từ 11-2010. Trân trọng kính chào.
- Bản sao K/G AH Nguyễn Đình Duật “để
thông báo” + Hai money orders ủng hộ (1
NĐKhoa và 1 LêCMinh).

nhờ ngƣời đem tới đƣa cho vợ Tâm thêm để
phụ vào việc ma chay.
Nếu anh Duật có nhận đƣợc đóng góp của
các AH khác giúp đỡ gia đình HM Tâm, sau
khi tổng kết, cho tôi biết con số tôi sẽ nhờ
ngƣời đem đến đƣa cho gia đình, nhƣ vậy
nhanh và chắc ăn hơn.
Văn ơi, HM Tâm là anh chàng cao và ốm
làm ở KH, sau 1975 hay lên hát trong ban văn
nghệ đó, nhớ chƣa?
Thân mến, Bảo

*BPT: Chúng tôi rất buồn được tin anh bị
đau mắt trầm trọng như vậy nên không đọc
được LT nữa. BPT sẽ ngưng gửi LTAH đến
anh và AH Minh như anh yêu cầu. Rất tiếc là
BPT LT chưa có ý định phát hành một “MP3
Audio Version” của LTAH để anh có thể nghe
được LT mà khỏi phải đọc. Trưòng hợp cúa
anh, một giải pháp là anh có thể thu xếp để có
người đọc cho anh nghe. Dầu sao, trong tương
lai, nếu tình trạng sức khỏe đôi mắt hay nhu
cầu của anh thay đổi và anh muốn nhận lại
LTAH thì xin anh thông báo cho Ban Phụ
trách LTAH biết để tiếp tục gửi LT lại cho
anh. Mến chúc anh được sớm bình phục.
Thân mến,

Tiểu lược về AH Hoàng Minh Tâm :
 Sinh năm 1951.
 CC 1968-1972, trước đây làm tại
phòng Kế Hoạch, Tổng Cục Kiều Lộ.
 Mất ngày 21 tháng 1 năm 2010.
 Tâm để lại vợ và 1 con gái hiện vẫn
còn là sinh viên năm thứ 2, chị Tâm
(Bích Đào) hiện không đi làm.
 AH HM Tâm sẽ được hỏa táng ngày
Thứ Hai 25 tháng 1 năm 2010 theo
nghi lễ Công Giáo.

 AH Huỳnh ánh Đăng, Canada
Cảm ơn quý anh trong Ban Biên tập đã gìn
giữ LTCC đƣợc xuất bản đúng kỳ hạn. Hình
ảnh và bài vở trong LTCC thật hay. Có thể nói
là rất chuyên nghiệp. Chúc quý anh và gia đình
đƣợc thật nhiều sức khỏe để cho LTCC đƣợc
phát hành dài dài. Thân,
*BPT: Xin cảm ơn những lời ngợi khen
của AH. BPT hoạt động được lâu dài và tốt
đẹp là nhờ sự ủng hộ tài chánh và tinh thần
của toàn thể AH.
 AH Hà quốc Bảo, Washington
Anh Duật và Ái Văn thân mến,
Tháng 11/2009 tôi có về thăm HM Tâm tại
Saigon, Tâm lúc đó đang làm hóa trị (Chemo)
và đã yếu lắm rồi, tôi có tặng Tâm một số tiền
để thuốc men. Khi nghe tin Tâm mất, tôi có

 AH Trương đình Tài, California
Cher Duật,
Vào khoảng 1985, mình có đi đám cƣới
HMTâm và đƣợc biết vợ Tâm đã có tên trong
danh sách cùng vớí gia đình đƣợc cho định cƣ
tại Úc, song cô ta đã ở lại VN để kết hôn với
Tâm. Trƣớc 2005 lại thấy ở mục địa chỉ và
điện thoai cuối LTCC ghi HMTâm
c/o…Australia nên tƣởng rằng vợ chồng y đã
đƣợc sang Úc rồi. Có ngờ đâu Tâm vẫn còn
kẹt lại ở VN và nay đã trở thành ngƣời thiên
cổ ! Mình xin tham gia $.... HMTâm có đạo
Thiên Chúa La Mã, tin Duật biết để tiện phân
ƣu trên LTCC.
Thân mến, TĐT.
*BPT: Cám ơn anh Tài đóng góp và cho
biết tin tức của HMTâm. Tiền đóng góp được
sẽ giao cho HQBảo chuyển về VN cho gia đình
Tâm. Thân mến,
 AH Nguyễn sĩ Tuất, California
Thân gửi anh Duật,
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LT93 rất đẹp, bài vở phong phú và hấp
dẫn, nhờ sự tận tâm và tài giỏi của anh và toàn
Ban Biên tập. Xin có lời ngợi khen nồng nhiệt.
Tôi xin gửi chi phiếu $20 để yểm trợ LT, chúc
quý anh luôn luôn mạnh khỏe và may mắn.
*BPT: Xin cám ơn lời khen cổ võ rất khích
lệ của anh và cũng cám ơn anh đã yểm trợ tài
chánh cũng như bài vở cho LT. Bài viết “Máy
chụp và quay ảnh số” đã được đăng trong số
này. Kính thăm anh chị luôn an khang.
 Bà AH Trần Đức Mười, California
Kính gởi Anh Chí Nguyễn
Thƣa anh, lần đầu em viết chi phiếu cho một
nơi mà em ngần ngại, không phải vì số tiền
nhiều hay ít…mà vì cảm giác rã rời và run tay
khi mở Lá Thƣ Công Chánh số 92 để tìm điền
tên ngƣời sẽ nhận. Em chỉ là một ngƣời mới
đƣợc đọc sách kỷ yếu này trong tâm trạng mơ
màng, vì hoàn cảnh không đúng lúc để cảm
nhận tất cả lời văn, ý thơ, hình ảnh, tin
tức…mà các anh đã cố gắng gởi đến cho tất cả
gia đình Caltrans. Em chƣa đƣợc làm quen các
anh viết bài, chƣa có dịp sắp đến, đƣợc vào gia
đình Caltrans của Lá Thƣ Công Chánh (mà em
tự nghĩ nhƣ vậy…) vì ngƣời dẫn dắt em, đỡ
đầu của em đã vội bỏ đi rồi!
Em thật buồn, và thật tiếc…
Chi phiếu này, em gởi đến, với tâm tình
của mình. Mong rằng khi ra sách anh gởi cho
gia đình em dù rằng nhân vật chính không còn
đƣợc ở lại trong LTCC nữa.
Hoàng Mộng Thanh (Quả phụ)
* BPT : Thân gửi chị Thanh
Tôi rất xúc động, thương tiếc anh Mười
và cảm thông với chị khi đọc những hàng chữ
chị viết. Anh Mười vừa được bạn bè dẫn dắt về
với Đại Gia đình Công chánh chưa được bao
lâu thì lại vội bỏ ra đi, làm cho toàn thể Ái
Hữu Thân Hữu Công chánh xót thương, bàng
hoàng.
Tôi cũng xin phép dài giòng một chút về
lai lịch Lá Thư Công chánh. LTCC được phát
hành từ năm 1976, do một nhóm Ái Hữu Công
Chánh di tản sang Mỹ năm 1975. Sau đó
những AHCC khác tìm kiếm được địa chỉ viết

thư xin gia nhập để nhận Lá Thư. Khi tôi vượt
biển năm 1977 được tầu dầu Pháp vớt đưa về
Pháp, rồi sang Mỹ năm 1978, tôi cũng liên lạc
với hội AHCC và liên tục nhận Lá Thư từ đó
đến nay. Một số khá đông AHCC xin vào làm
cho Caltrans sau khi mất việc với các hãng tư
ở Cali ; rồi sau đó các AHCC ở các nơi khác
rời về Cali hay những AH đến Mỹ muộn hơn
cũng xin vào làm cho Caltrans, nên nhóm
AHCC trong Caltrans khá đông, nhưng cũng
chỉ là một thành phần địa phương của Hội
AHTH Công Chánh năm châu. Về vấn đề yểm
trợ cho Lá Thư CC, hiện nay chỉ cần $20 một
năm là đủ.
Tác giả bài viết về anh Mười là các anh
Văn Minh Hồng, Nguyễn Văn Thái, Trần Cảnh
Thuận bạn cùng khóa 14 KSCC (1971-1975)
với anh Mười. LTCC đã và sẽ luôn luôn là sợi
dây liên lạc tình thân của chị với Đại Gia
Đình Công Chánh.
Một lần nữa xin chia buồn cùng chị và
các cháu. Thân chào chị, Nguyễn Đức Chí


AH Huỳnh Long Trị, Netherlands

Anh Chí và anh Thích thân mến, Tôi đã
đổi địa chỉ e-mail cho nên e-mail của 2 anh gởi
cho tôi theo địa chỉ cũ tôi không nhận đƣợc.
Thành thật cám ơn hai anh đã phân ƣu với tôi
và gia đình.Vợ tôi đã qua đời ngày 14 tháng 8
vừa qua sau 5 tháng bị bịnh ung thƣ phổi,
hƣởng thọ đƣợc 63 tuổi.Về vụ Lá Thƣ 92 và
93 tôi sẽ làm theo sự chỉ dẫn của anh Thích và
anh Duật.
* BPT : Khi các bạn cùng khóa với anh
cho tôi hay chị đã ra đi, anh Thích và tôi quá
bàng hoàng. Tôi mở lại tấm hình anh gửi cho
tôi cách đây mấy năm ra xem, và lại càng xúc
động hơn vì quá bất ngờ. LT 92 vừa đăng bài
« Con cua và trái cá sấu » của anh, BPT đâu
có nghe anh nói gì về bệnh trạng của chị, thế
mà chị đã đi rồi. Đời thật là vô thường. BPT
một lần nữa xin chia buồn cùng anh và các
cháu.
Ban Phụ Trách LT AHCC

XIN HẸN LÁ THƯ 95 AHCC

