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AH Lê khắc Thí, California
Cher Duật,
Có xem LT94 trên Internet rồi. Bài vở hình
ảnh tốt đẹp cả. Có ông Nguyễn huy Giụ, 92
tuổi, mới được tặng Bảng Đại thượng thọ.
Xem danh sách chưa có, ghi thêm và gởi LT
cho ông vui. Kèm địạ chỉ.

BPT đã phát hành hai LT số 93 và 94 rất tốt
đẹp. Tôi rất mừng thấy đa số bài đăng trong 2
Lá Thư này đều do các AHCC viết.
*BPT: Xin cám ơn anh đã luôn ủng hộ tinh
thần và vật chất cho LTAHCC. Các AH trong
BPT và BBT đều đã cố gắng để không phụ
lòng kỳ vọng của tất cả các AH&TH.

*BPT: K/G Anh Thí: Tôi đã gởi 2 LT 93 &
94 cho Cụ Giụ và ghi địa chỉ Cụ vào danh
sách AHCC.

AH Nguyễn đức Súy, California
Thân gởi anh Thí,
Trong Danh Sách Các Cựu Tổng, Bộ
Trưởng Công Chánh, Giao Thông đăng trong
Lá Thư AHCC số 94, tôi thấy sót tên Ông
Trần Văn Viễn, Tổng trưởng Giao thông Vận
tải, 1969-1973 (?). Trong thời gian này, ông
Dương kích Nhưỡng giữ chức vụ Tổng trưởng
Bộ Công chánh. Đến khi nội các cải tổ, Bộ
GTVT sát nhập lại với Bộ Công chánh, ông
Nhưỡng trở thành Tổng trưởng Bộ Công
chánh và Giao thông.
Dưới Hình Ảnh Cũ Mừng Xuân Gíáp Dần,
tôi thấy có mấy tên họ và chức vụ không được
đúng như là:
Ô. Trần An Nhàn, chức vụ lúc đó là Chủ
tịch Ủy Ban Tiện Ích (thay vì TGĐĐL).
Ô. Nguyễn văn Thông, chức vụ lúc đó là
TTK Ủy Ban Thuỷ Tính (thay vì PTT Ký).
Ông GĐ Nha Khí Tượng tên là Đặng Phúc
Đỉnh (thay vì Nguyễn Chung Đỉnh).
Ngoài ra, tôi không nhớ hồi đó Ô. Lê Khắc
Huề giữ chức vụ gì, nhưng có lẻ không phải là
GĐ Điện lực. Vậy xin lưu ý anh để tuỳ nghi.
Thân, Súy.

AH Lê khắc Thí, California
Cher Duật,
Vài tháng nay không được khỏe nên ít liên
lạc với anh em và viết bài cho LT. Có thư anh
Suý tôi gửi Duật đăng vào mục thư tín và hồi
âm của tôi có kèm hai tấm hình. Duật tùy ý rút
gọn lại và đăng kèm cho vui. Duật trích vài
đoạn trong báo chuyến thăm đảo của Duật cho
anh em đọc luôn. Thân ái.
*BPT: K/G Anh Thí: Sẽ đăng thư của anh
Suý và thư hồi âm của anh vào mục thư tín. Về
chuyến hành trình thăm các đảo tỵ nạn
Indonesia tháng 4/2010, khi có thì giờ tôi sẽ
trích ghi lại sau. Nay chắc anh đã khỏe lại,
mong anh vẫn giữ liên lạc. Thân mến.
AH Nguyễn đức Súy, California
Thân gửi anh Duật,
Xin gởi anh chi phiếu $20 để ủng hộ
LTCC. Tôi xin ca ngợi anh và các AH trong
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AH Lê khắc Thí, California
Thân gởi anh Súy,
Cám ơn Anh đã bổ túc những thiếu sót
trong danh sách các cựu Tổng, Bộ Trưởng
Công Chánh. Riêng anh Lê khắc Huề tôi có
hỏi lại anh Hồ tấn Phát thì anh cho biết chức
vụ cuối cùng cuà anh Lê khắc Huề là Phó
Tổng Giám Đốc Kế hoạch, Công ty ĐLVN.
trong lúc anh Hồ tấn Phát là TGĐ. Anh Huề
hiện còn ở Việt Nam. Tôi nhớ vào khoảng
tháng 2/75 anh Huề đến thăm đem theo quyển
gia phả họ Lê Khắc để đối chiếu với gia phả
tôi có (họ Lê Khắc), để bổ túc, nhưng rồi chưa
làm được gì thì ngày 30-4-75 đến.
Nhắc đến những ngày này, tôi nhớ lại đêm
chúng ta, một số AH không hẹn mà gặp nhau ở
căn cứ Tân sơn Nhất, chuẩn bị ra đi, trong số,
nay đã ra đi vĩnh viễn có cụ Nguyễn trắc Ánh,
cụ Nguyễn mạnh Hoàn, anh Phan thanh
Nguyên. Một số còn đây thì đã ngoại bát tuần,
trong đó có anh và tôi cùng gia đình. Trên con
“đường đời” 80 năm dài, anh và tôi có duyên
gặp nhau từ thuở tiểu học ở Phong Điền
(khỏang năm 1930) cho đến trung học Khải
định Huế, Cao đẳng Công chánh Sài gòn, rồi
đến Bộ Công chánh, cho đến ngày ra đi cũng
từ TSNhất, Guam, trại Pendleton và trên 30
năm nay cùng ở tiểu bang Cali.
Nhân đây, xin kể anh nghe chuyến trở lại
thăm trại Pendleton (cách chỗ tôi ở khoảng
100 miles) tháng 6 vừa qua của gia đình tôi,
nói là thăm trại nhưng không cỏn vết tích gì
của trại ngày xưa mình được đưa đến và ở lại
một tháng, riêng anh chỉ ở trại một ngày.
Chúng tôi chỉ nhìn thấy nhiều bãi đậu hằng
chục máy bay quân sự, trực thăng, xe tăng
thiếi giáp và trại lính với đám tân binh đang
luyện tập.
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Chúng tôi có được đưa đến xem Viện bảo
tàng trong nhà và ngoài trời với đủ loại cơ giới
phế thải. Trại Pendleton nay là một trung tâm
huấn luyện quân sự lớn nên kiểm soát an ninh
lúc vào cửa phải có giấy phép. Dù sao thì cũng
là một chuyến “trở về” để nhớ lại những ngày
đầu của chúng ta đặt chân lên nơi “đất lành
chim đậu”. Xin gởi kèm anh tấm ảnh chúng tôi
bên cạnh chiếc đại pháo nơi viện bảo tàng và
con đường với hàng dừa ngày xưa mình đã đi
qua, để nhớ lại trại Pendleton.
Thân ái, Thí.
AH Hồ Tấn Phát, Oregon
Anh Duật thân,
Nhờ anh cám ơn anh Lê Khắc Thí đã gởi
tặng Lá thư 94 AHCC. Xin gởi ủng hộ $50
US. Hồ tấn Phát
*BPT: Xin cám ơn AH đã ủng hộ
LTAHCC. BPT đã ghi tên AH vào Danh Sách
AH&THCC để nhận thường xuyên LTAHCC.
AH Đỗ Trung Tuấn, California
Thân gửi anh Duật,
Xin gởi đến anh cái check nho nhỏ để yểm
trợ chút xíu cho tờ báo nhà. Cũng như trong
các LTAHCC đã phát hành, số 94 kỳ này gồm
toàn các đoạn văn xuất sắc, các bài về kỹ thuật
siêu đẳng.
Đặc biệt nhận được báo vào đúng thời
điểm “Tháng Tư Đen” của người Việt tỵ nạn
chúng ta, nên đọc rất hăng say các bài viết về
quê hương hiện đắm chìm trong khổ đau, đọa
đày:
- Bài “Một Chuyến Đi” với người thân mắt
đẫm lệ từ biệt nhau, kẻ đưa tiển thời ở lại
với tương lai mù mịt, hãi hùng; kẻ ra đi
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thời mừng rỡ vui vẻ, nhưng trong lòng ruột
đau như cắt.
Bài ”Nỗi Nhớ Quê Hương”, càng tuổi già
sắp tan thành mây khói, càng thấy buồn bã
luôn nhớ quê hương xứ sở, đúng là:
“Nhớ Nước đau lòng con quốc quốc
Thương Nhà mỏi miệng cái gia gia ”
Bài ”Một Đêm Trăng” thiệt là cảm động.
Hàng trăm ngàn giày dép cao su của những
đồng bào xấu số, tức tưởi bỏ mình trên
biển cả. Đến nỗi làn sóng trùng dương
cũng tỏ lòng thương xót, hò reo cật lực,
đưa chúng trở về quê nhà, để cho tụi nó
được quây quần bên nhau, nơi hoang đảo
“vành khăn sô” vậy.
Đúng là:
“Dép vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn chau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường
Kính anh, ĐTT

*BPT: Rất cám ơn anh Tuấn đã luôn nhiệt
thành yểm trợ vật chất cũng như tinh thần cho
Lá thư. Mong anh vẫn tiếp tục liên lạc và đóng
góp bài vở cho LT để LTAH ngày được thêm
phong phú. Riêng tấm hình anh gởi nhân
chuyến khảo sát khoảng đầu thập niên 1970
tại đảo Phú Quý tỉnh Bình thuận (anh Nguyễn
thái Hai đã có tường thuận công tác nầy trong
LT90) nay hình nầy được đăng vào LT này để

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
các anh trong đoàn thám sát Bộ CC lúc đó có
còn nhận ra ai được không. Thân mến.
AH Lê Thành Trang, New Orleans
Duật, Mầy gửi cho tao thêm 1 tờ cho
Nguyễn thanh Lâm (kèm theo phiếu xác nhận
địa chỉ). Lâm ra trường sau 75, hiện làm cho
DOT ở New Orleans. Thăm mầy mạnh khỏe.
Trang.
*BPT: Anh Trang, Tôi đã gởi 2 số LT 93&
94 cho anh Lâm và đã ghi điạ chỉ anh Lâm
vào Danh sách AHCC số này. Xin anh chuyển
lời chào mừng anh Lâm gia nhập đại gia đình
AHCC hải ngoại và cám ơn anh Lâm đã gởi
check $60 yểm trợ LTAH. Rất tiếc kỳ vừa rồi
anh về họp Khóa CC 58 mà tôi quên, không
nhớ để đến thăm và diện kiến dung nhan của
anh nay đã ra sao. Chúc anh vui mạnh luôn.
AH Vũ Ngọc Can, Canada
Kg Anh Duật,
Tôi xin gởi kèm theo đây Phiếu xác nhận
điạ chỉ mới, cùng một Money order $50 để xin
đóng góp trong quỹ chung của LTCC. Hoan
hô tinh thần hy sinh của các anh trong Ban Phụ
trách LTCC. Các bài vở rất bổ ích và hay,
xứng đáng với tôn chỉ của Lá Thư là; “Giữ cho
còn có nhau”.
Xin chúc anh Duật và gia đình cùng toàn
thể các anh em trong ban phụ trách LTCC
được luôn vui mạnh và mọi sự an lành. Cám
ơn anh Duật rất nhiều.
Vũ ngọc Can, KSCC Khóa năm 1958,
phục vụ tại TN Thủy Nông thuộc Bộ Canh
Nông trước năm 1975.
*BPT: Rất cám ơn anh đã yểm trợ và giữ
liên lạc với LTCC để chúng ta “ Giữ cho còn
có nhau”. Xin chúc anh và tất cả các anh chị
AHCC và gia đình ở Quebec và Montreal
nhiều sức khỏe và an lạc.
AH Nguyễn Tư Thị Điềm, California
Chú Duật kính mến,
Cháu đã nhận được “Lá thư AHCC” số 94.
Cháu xin cám ơn Chú. Đặc san “LTAHCC”
càng ngày càng hấp dẫn từ hình thức đến nội

SỐ 95 - THÁNG 08/2010
dung. Cháu thấy các Chú trong ban phụ trách
quá vất vả. Thật sự mà nói các Chú phải có
tấm lòng nghĩ đến những bậc thầy đồng môn,
đồng nghiệp mới hy sinh như vậy. Cháu cũng
xin cảm ơn các Cô (phu nhân của các Chú) đã
đồng ý để các Chú làm công việc này. Lần này
cháu xin yểm trợ năm chục đồng thay vì hai
chục đồng như trước để các Chú có thể sử
dụng trong việc hôn quan, tương tế. Cháu xin
cám ơn tất cả các Chú trong ban phụ trách Lá
thư và kính chúc các Chú và quý quyến an
khang. Cháu, Nguyễn Điềm.
*BPT: Các Chú trong BPT cám ơn cháu
đã luôn yểm trợ dồi dào cho LT và các Chú
cũng đại diện cho các Cô xin cám ơn và ghi
nhận các lời khen tốt đẹp của cháu về các cố
gắng và việc làm tự nguyện “Giữ cho còn có
nhau” của các Chú trong BPT LTAHCC. Mến
chúc Má cháu, cháu và gia quyến nhiều sức
khỏe và an lạc.
AH Ngô Tú Anh, California
Kính gởi anh Duật,
Do nơi sức khỏe không được khả quan,
bệnh đã ảnh hưởng đến mắt nên tôi không còn
đọc chữ như trước nữa, vậy xin anh ngừng gởi
báo đến tôi nữa. Tôi xin gửi kèm chi phiếu để
yểm trợ cho LTCC. Chúc anh được nhiều sức
khỏe để tiếp tục phục vụ cho LTCC mỗi ngày
thêm tốt hơn. Tú Anh.
*BPT: Xin cám ơn AH đã yểm trợ cho LT
và mến chúc AH mau hồi phục sức khỏe. Khi
nào muốn nhận lại LT, xin AH thông báo cho
BPT biết.
AH Nguyễn Phú Cường, California
K/g Anh Duật,
Lâu nay quên đóng góp nên xin được gởi
tiền mặt ngay ($40) kẻo lại quên ! Nếu anh
không thấy xin cho biết. Thành thật cám ơn và
kính chúc sức khỏe.
*BPT: Anh Cường ơi! Đã lâu không được
tin tức anh. Nay được tin lại còn được tiền, mà
lại tiền mặt! Cám ơn anh rất nhiều, nếu các
AH lâu nay không liên lạc mà theo gương anh,
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thì LTAHCC không còn lo gì về tài chánh nữa.
Thân mến.
AH Hảo Lâm, California
Thân gởi anh Duật,
Tôi đã nhận được LT số 94. Tôi xin cám
ơn quý AH phụ trách LT. Tôi xin gởi chi phiếu
để yểm trợ tài chánh nuôi dưỡng Lá thư.
Nhưng công lao của các AH trong Ban BT và
Phụ trách là cả một vấn đề quan trọng. Phải
không anh ?
Luôn dịp anh Duật cho tôi gửi lời cám ơn
AH Andrew Phi đã giúp tôi đánh máy và sửa
chữa lỗi lầm chính tả trong bài Hoài Niệm số
94. Thân ái chúc anh và quý AH trong BBT và
Phụ trách cho LT được mọi sự an lành.
Hảo Lâm, tức Bà Lâm Mỹ Bạch Tuyết.
*BPT: Kính Bác Lâm,
Rất biết ơn và cảm kích nhiệt tình yểm trợ
và đóng góp bài vở giá trị cho LTAHCC của
Bác. Công lao của BBT và BPT thì không dám
công nhận, nhưng quan trọng là sự tiếp tục
bảo trợ và nuôi dưỡng Lá Thư của tất cả các
AH&TH. Lời cám ơn của Bác đã được chuyển
đến anh Phi. Mến chúc Bác luôn được dồi dào
sức khỏe.
AH Phạm Nguyên Hanh, California
Anh Giang thân mến, (28/4/2010)
Tôi vừa nhận được LTAHCC khoảng 10
ngày nay và đọc cũng gần hết. Bài vở thật
phong phú đa dạng, trình bày mỹ thuật, tôi rất
cám ơn quý AH trong Ban Phụ Trách LT đã
bỏ nhiều công sức để hoàn thành LT này. Tôi
cũng rất mừng thấy bài Hoài Niệm của cụ Hảo
Lâm được chọn đăng trong số này. Cụ Hảo
Lâm là cụ quả phụ Lâm Mỹ Bạch Tuyết, cụ
Tuyết trong gia đính AHCC đã qua đời cách
nay 2 năm. Tôi thỉnh thoảng có ghé thăm cụ bà
để vấn an khi xuống quận Cam. Thấy cụ bà
thích viết văn, đã có nhiều truyện ngắn được
chọn đăng trên Việt Báo, nên tôi khuyến khích
cụ gửi bài cho LTAHCC. Và bài Hoài Niệm
đã được chọn.
Hôm qua, có việc xuống quận Cam, tôi ghé
lại thăm cụ bà Hảo Lâm để mừng cụ có bài
được chọn đăng, nhưng tôi ngạc nhiên khi
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nghe cụ cho biết là chưa nhận được LT kỳ này.
Tôi rất tiếc vì không có mang theo LT để
đưa cụ xem hay cho cụ mượn đọc. Tôi viết thư
này để nhờ anh kiểm lại xem đã gửi LT kỳ này
cho cụ Hảo Lâm chưa. Tôi xin lỗi đã làm
phiền anh, và xin cám ơn anh rất nhiều.
Thân mến, Hanh.
AH Khưu Tòng Giang, California
Kính thưa anh Hanh, (28/4/2010)
Xin lỗi kỳ báo này hơi chậm trễ, vì anh
Duật đi vacation gần 1 tháng, một mình tôi lo
gởi báo. Tôi nhớ là tôi mới gởi cho Bà Hảo
Lâm, xin Bà kiên nhẫn đợi thêm vài ngày nữa.
Tôi còn một số báo phải gởi đi nữa, mong
sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Anh Duật
vừa về tới, anh Duật sẽ gởi tiếp một số báo cho
các AHCC ngoài nước Mỹ. Cám ơn anh Hanh
đã thông báo. Thân, Giang.
AH Phạm Nguyên Hanh, California
Anh Giang thân mến, (29/4/2010)
Tôi mới nhận điện thoại của cụ bà Hảo
Lâm, cho biết mới nhận được LTAHCC. Cụ
cho biết tuy chưa đọc bài nào trong LT, nhưng
khen LT in ấn rất mỹ thuật, và sẽ có nhiều thì
giờ để đọc hết LT.
Rất cám ơn anh và quý AH trong Ban Phụ
Trách LT. Thân mến, Hanh.
*BPT: Cám ơn anh Hanh đã thông báo tin
tức về cụ Bà Hảo Lâm. Xin anh tiếp tục giữ
liên lạc với LT. Thân.
AH Trương Như Nguyên, California
Thưa quý Ái Hữu trong BPT LTAHCC
năm 2010:
Chúng tôi vừa nhận được Lá thư số 94.
Xin thành thật cám ơn quý AH trong ban Phụ
trách.
Từ ngày dùng “đìện thư” (e-mail), anh em
có dịp gần gủi nhau hơn, nhanh chóng hơn, do
đó đã giúp rất nhiếu cho công việc liên lạc, bài
vở, v.v…
Về phương diện hình thức, trình bày, bài
vở, chúng ta có thể tự hào mà nói: không thua
gì các tập san nhà nghề vậy. Đó là công lao
của các AH từ xưa đến nay đã xung phong ra
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gánh việc cho tập thể Công chánh để anh em
AH xa gần có dịp gần gủi nhau hơn với tin tức
và bài vở đăng trong LT.
Tiện đây, chúng tôi xin gởi chi phiếu
$20.00 gọi là góp phần nhỏ cho LT.
Cuối thư, chúng tôi xin chúc quý Ái hữu
luôn luôn dõng mảnh để giúp Lá thư AHCC.
Kính thư, TNN.
*BPT: Cám ơn AH đã yểm trợ tinh thần và
vật chất cho LT và xin ghi nhận các nhận xét
xác đáng của AH về LTAHCC của chúng ta.
Thân mến.
AH Lê Thành Trinh, Louisiana
Kính các anh Duật và Giang:
Tôi đã nhận được LT 94. Cám ơn các anh
đã sửa lại chi tiết về hai hình vẽ ở bài viết của
tôi. Nhân tiện, tôi cũng có vài nhận xét về tấm
hình của AH Ngô trọng Anh đăng ở trang 113.
Đây là hình chụp Tổng trưởng Trần Ngọc
Oành đi xem công tác làm cầu Châu Ổ trên
Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi. Trong hình thấy
AH Hồ Đăng Lễ, Quản Đốc công trường, đang
trình bày với phái đoàn về việc thực hiện cây
đà bê tông tiền áp để làm cầu này. Ngoài cầu
Châu Ổ, AH Lễ cỏn là Quản Đốc nhiều công
trường cầu lớn tại Miền Trung, như cầu Trà
khúc tại thị xã Quảng Ngãi, cầu mới Sông
Hương tại Huế.
Cầu Châu Ổ rất đặc biệt vì là cây cầu bê
tông tiền áp đầu tiên ở miền Nam do nhà thầu
Việt Nam Trần Văn Vượng thực hiện. Vì kỹ
thuật tiền áp rất mới đối với chúng ta lúc ấy,
nên AH Lễ đã phải cố gắng rất nhiều, kể cả
việc học hỏi thêm về kỹ thuật này để cầu được
hòan thành tốt đẹp. Sau cầu Châu Ổ, rất nhiều
cầu bê tông tiền áp đã được chúng ta thiết kế
và các nhà thầu Việt thực hiện.
Ở chỗ ghi tên những người trong hình,
không hiểu vì sao AH Anh lại ghi tên tôi là
Nguyễn duy Trinh. Đây là tên cũa một ông Bộ
trưởng Ngoại giao của chính quyền miền Bắc
trước đây. Xin chúc các anh trong Ban Biên
tập LT được mạnh khỏe và gặp mọi sự tốt
lành. Lê Thành Trinh
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*BPT: Kính anh Trinh: Xin lỗi anh về sự
nhầm lẫn này. Anh NTAnh và tôi đã có yêu
cầu sửa các tên trong hình cho đúng, nhưng
không hiểu sao tên anh, BBT lại bỏ sót không
sửa và tôi cũng miss proof read bài của anh
lần chót. Xin anh đại xá cho. BBT sẽ đính
chính lại trong trong LT 95 tới và sẽ ghi chú
thêm các nhận xét của anh về tấm hình này.
Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó anh là Chánh
Sự Vụ Sở Nghiên Cứu Cầu trực thuộc Tổng
Cuộc Kiều Lộ, chiụ trách nhiệm duyệt xét và
duyệt y các đồ án xây cất cầu trên toàn miền
Nam trước đây. Thân mến, Duật
AH Hồ Đăng Lễ, California
Anh Trinh thân mến,
Tôi đã nhận được thư anh, tôi vội trả lời
anh biết. Hôm qua, tôi có được email của anh
Duật chuyển cái email của anh gửi cho tôi mà
bị trả lại; tôi có trả lời rồi, đồng thời có “Cc”
cho anh biết. Sức khỏe anh và chị vẫn tốt chứ
?
Đọc bài “Bến Phà Neak Luong” của anh
trong LT AHCC tôi thấy anh đã quên một chi
tiết; Anh, Nguyễn Khoa Long và tôi (chứ
không phải anh Đồng sĩ Tụng), 3 chúng mình
đã tắm nắng, dầm sương để vừa thiết kế vừa
thi công bến phà này. Một kỷ niệm đẹp phải
không anh? Anh em mình cũng nhiều gian
truân quá hỉ? đến ngày nay mà còn thư từ cho
nhau cũng hạnh phúc rồi, phải không anh?
Thân mến thăm Anh Chị, sức khỏe tốt, mọi sự
an lành.
Tiện đây tôi xin trả lời câu hỏi của anh
Ngô Trọng Anh về tên người đứng sau lưng
tôi trong bức hình chụp ở cầu Châu Ổ, Quảng
Ngãi: đó là anh Mai Hiệp Thành, lúc bấy giờ
là Chánh Sự Vụ Sở Vật Liệu Phú An (có đúng
không anh Trinh?). Thân ái. Lễ
AH Lê Thành Trinh, Louisiana
Anh Lễ thân: Trí nhớ tôi đã kém nhiều nên
tôi đã quên kê tên anh trong bài Bến phà Neak
Luong. Anh là một thành viên trong toán kỹ sư
ngụy đã tham gia vào công tác tái lập bến phà
này. Tôi xin lỗi anh về thiếu sót này. rất mong
được gặp lại anh để nhắc lại những kỷ niệm
cũ.

TRANG 7
Kính các anh Duật và Giang:
Khi nào tiện dịp, xin các anh thông báo
trên LTCC là anh Hồ Đăng Lễ đã tham dự tích
cực vào việc tái lập bến phà Neak Luong. Xin
cám ơn các anh nhiều. Lê Thành Trinh
Kính gởi anh Giang:
Tôi được mấy người bạn chê trách là viết
lách quá dỡ để các bạn bực mình khi đọc
nhưng giải thích về hai loại bến phà trong bài
tôi viết về TÁI LẬP BẾN PHÀ NEAK
LUONG tại KAMPUCHEA.
Trước khi LTCC số 94 phát hành, tôi có
xin anh sửa những chỗ trật ở bài này. Anh cho
biết vì quá trễ nên anh đề nghị để đến LT 95 sẽ
đính chính. Tuy nhiên anh đã cho sửa bằng tay
một chi tiết là đổi A thành B và ngược lại ở hai
sơ đồ bến phà … Những chỗ trật khác thì chưa
được sửa nên những giải thích của tôi về hai
loại bến phà trở thành rất khó hiểu cho các độc
giả. Chẳng hạn, có đoạn thuộc loại B nhưng
khi loại này đổi từ B sang A thì đoạn này vẫn
không đổi chỗ mà vẫn nằm dưới sơ đồ B. Sơ
đồ loại phà B đáng lý phải dời chỗ tới cuối
phần giải thích của loại phà A thì nó vẫn nằm
ở trên cùng.
Để anh thấy các chỗ trật, tôi đã ghi những
chỗ trật vào một bản sao của Trang 124. Ngoài
ra, tôi cũng sắp xếp lại Trang 124 cho đúng
thứ tự phải có (đính kèm).
Xin anh vui lòng đính chính những chỗ trật
đã ghi ở Trang 124, LT 94 bằng cách in lại
Trang 124 đã sửa chữa vào LT 95. Xin cám ơn
anh rất nhiều. Kính chúc anh và các bạn trong
Ban Biên Tập LTAHCC được vui vẻ mạnh
khỏe để tiếp tục cho Lá Thư.
Kính, Lê Thành Trinh
*BPT: K/G anh Trinh và anh Lễ:
BBT sẽ đính chánh lại các sai sót về tên họ
trong tấm hình ở Trang 113, LT 94 cũng như
các nhầm lẫn, thiếu sót trong bài “Tái Lập
Bến Phà Neak Luong” ở Trang 124 của anh
trong LT số 95 này như anh đã yêu cầu. Một
lần nữa, BPT và BBT Lá Thư xin lỗi anh
Trinh về các sự sơ sót này. Thân mến.

TRANG 8
AH Lê Lương Tứ, California
Thân gửi anh Duật,
Nhờ anh gởi cho tôi một số báo mới AHCC, vì
địa chỉ của tôi có thay đổi… Mong anh gởi
đến cho tôi để xem cho đỡ buồn vì bây giờ nhà
cũ đang sửa chữa, chưa biết sau này sẽ ra
sao…
Chúc anh gặp nhiều may mắn, gia đình
hạnh phúc. Thân chào anh. Tôi có gởi theo đây
cái check $25.
*BPT: K/G anh Tứ: Đã gởi lại LT 94 cho
anh theo địa chỉ mới của anh. Cám ơn anh đã
không quên gởi đều check yểm trợ cho LT.
Mong anh hết buồn và vui mạnh luôn. Thân.
AH Huỳnh Long Trị, Netherlands
Anh Duật, anh Chí và anh Thích thân,
Bức thơ và số tiền yểm trợ LTCC này đáng
lẽ đã gởi đi từ năm ngoái. Nhưng sau khi nhận
được LTCC 93, vợ tôi vừa mới mãn phần. Lu
bu một số chuyện về giấy tờ thừa kế và thuế
vụ cho đến nay mới viết được vài chữ này cho
các anh và gởi số tiền $100 đính kèm để yểm
trợ cho 2 năm 2009 và 2010.
Trở lại chuyện vợ tôi qua đời, tôi có liên lạc
được với anh Thích và nói chuyện bằng điện
thoại gần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi cố gắng
viềt bài “ Cuộc hành trình 10 ngàn cây số với
một lá phổi”. Sau khi gởi bài đó cho các anh tôi
nhận được e-mail của anh Duật gởi cho tôi. Tôi
không ngờ bài của tôi đã gây xúc động mạnh nơi
anh Duật. Như các anh viết trong Mục Thư tín,
khi hay tin vợ tôi qua đời, “đời thật là vô
thường”. Lúc tôi viết bài “Con cua và trái cá
sấu” được các anh cho đăng trên LT 92 thì vợ tôi
còn khỏe mạnh lắm. Như một Ái Hữu đã viết
trên Lá thư: “Ở tuổi trên 60 tout est possible et
tout est impossible”. Theo một anh bạn thì mỗi
người có một cái nghiệp”. Chị trả hết nghiệp rồi
nên chị ra đi. Mai mốt tới phiên anh và tôi”., anh
an ủi tôi như vậy. Phần vợ tôi trong lúc nằm
bịnh viện, thay vì xem TV như các bịnh nhân
khác, bà đã viết hơn 100 trang về đủ thứ chuyện
từ lúc thuở thơ ấu cho đến bây giờ, trong đó có
lá thư từ giã tôi sau khi bác sĩ cho biết bịnh
không chữa được và bà chỉ còn sống từ 3 đến 6
tháng. Tôi xin trích ra đây một đoạn “…Trên đời
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này có ai tránh được sanh và tử. Ông bà kêu em
trở về ! Trời Phật nói bao nhiêu đó quá đầy đủ.
Bây giờ số phận đã an bài. Em cũng phải đi con
đường sanh tử…”.
Còn chuyện tôi xin các anh 2 cuốn Lá Thư là
như vầy: Tôi có anh bạn rất thân, kỹ sư công
nghệ cùng khóa hiện ở Bỉ. Trước đây thì AH
Hoàng như Ngọc có gởi đều đặn LTAHCC cho
anh bạn này. Cho đến khi tôi gia nhập làng Công
chánh thì AH Ngọc “bán cái” vụ gởi Lá thư cho
tôi. Không những anh bạn này rất thích đọc
LTCC và vợ của anh cũng vậy. Lâu không thấy
tôi gởi thì anh chị điện thoại qua nhắc. Vì vậy
mà tôi xin các anh gởi cho tôi 2 cuốn. Thành thật
cám ơn các anh đã gởi 2 cuốn LTCC và đăng bài
viết của tôi. Chúc các anh và gia đình thật nhiều
sức khỏe. Huỳnh long Trị.
*BPT: Anh Trị mến,
Nhận đuợc thư anh và đọc xong một mạch các
thơ của chị viết cho anh và hai cháu, tôi rất
cảm động và cám ơn anh đã chia sẻ các thơ
rất chí tình và riêng tư này với tôi. Nhân đây,
tôi chuyển các thơ này cho anh Giang để xin
đăng vào LT 95 tới và nhờ anh Thích layout
lên trang để chia sẻ tiếp với các bạn
AH&THCC. Anh Thích sẽ cho anh biết nếu
cần hình ảnh gì.
Riêng về việc gởi cho anh hai LTAH mỗi lần
thì anh cứ yên tâm, BPT vẫn sẽ gởi cho anh 2
số như trước đây. Mến chúc anh và các cháu
nhiều sức khỏe.
Ngòai ra, xin báo anh biết là tôi đã nhận được
thư anh và $100US (tiền mặt) anh gởi theo thư
rồi. Cám ơn anh nhiều đã yểm trợ LT và
chuyển LTAH cho anh bạn THCC ở Bỉ.
HNNgọc cũng là bạn thân của tôi từ hồi học ở
truờng CÐCC.
Các di bút của chị nếu có thể anh sắp xếp lựa
ra 1 vài bài để đăng dần vào LTCC cũng hay
lắm, anh nghĩ sao ? Chúc anh đuợc vui mạnh
luôn. Thân mến,Duật
AH Huỳnh Long Trị, Netherlands
Thân gởi anh Duật,
Như vậy cũng nhanh quá anh há. Không
đầy 1 tuần mà thư đã đến rồi. Không ngờ
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HNNgọc là bạn thân của anh. Ðề nghị của anh
tôi thấy cũng hay lắm. Trong những ngày sắp
đến tôi sẽ chọn lựa sắp xếp lại di bút của vợ
tôi. Tôi sẽ đánh máy rồi gởi cho anh xem lại.
Bả viết nhiều lắm. Có những bài có tựa
như:"Nghe tiếng chim hót”, "Bơi thuyền trên
sông" v..v... Ðây cũng là một dịp để tôi bận
rộn. Cung chúc anh và gia đình vui mạnh.
Mấy hôm nay tôi chọn lọc và đánh máy di
bút của vợ tôi. Tôi thấy cũng khá dài cho nên
gởi anh xem lại, và nếu được anh cho đăng vào
Lá Thư 95. Và lần lượt tôi sẽ chọn lọc đánh
máy tiếp những bài khác cho những LTCC sắp
tới với những bài tựa: "Mẹ Việt Nam", "Cất
nhà", "Hy vọng về quê mẹ", v..v...
Nếu cần hình ảnh gì cho bài nầy anh cho tôi
biết. Xin hẹn đến những bài khác vào những
Lá Thư 96, 97... Chúc anh và gia đình thật
nhiều sức khỏe.
Rất thân mến, Trị
*BPT: Anh Trị mến,
Nếu anh làm đuợc như vậy rất là hay, chắc
chị cũng vui lòng. Chỉ mới nghe các tựa bài
của chị tôi đã thấy rất nhẹ nhàng, thanh thoát
rồi. Anh có thể tự coi mình là nguời may mắn!
Chúc anh vui mạnh. Thân mến, Duật
AH Lê tiến Đạt, Illinois
Thân gửi anh Duật: Tôi là Lê Tiến Đạt,
cựu sinh viên CC khóa 54-57. Xin anh nhận
cho tấm Money Order $100 tôi góp vào việc
chi tiêu của tờ Đặc San AH Công chánh.
Xin Anh tìm cho tôi LTCC nào trong đó có
danh sách (mới nhất) của các bạn Công chánh.
Cám ơn anh. Lê Tiến Đạt
*BPT: Kính anh Đạt,
Xin chào mừng anh gia nhập đại gia đình
AHCC hải ngoại và cám ơn anh đã yểm trợ tài
chánh cho Lá thư. Tôi đã gởi 2 Lá thư AHCC
số 93 và 94 cho anh. LT số 93 có danh sách
mới nhất của tất cả các AH&THCC năm châu.
Hy vọng anh có thể tìm lại được các bạn đồng
môn cũ. Thân mến, Duật

AH Nguyễn Thái Hai, North
Carolina

TRANG 9
Anh Lê tiến Đạt khóa 1954-57, sau khi về
hưu sống ẩn cư với con cháu, và tôi vừa mới
liên lạc lại được với nhau sau khoảng 12 năm
bặt tăm tin tức. Nhân dịp về MN anh tìm gặp
lại bạn tỵ nạn xưa và truy tìm được số điện
thoại của tôi. Gặp lại nhau ít vui nhiều buồn vì
chị ấy vừa ra đi hơn hai tháng. Qua giây phút
sững sờ nghe anh kể chuyện tôi cũng nhân
danh gia đình CC xin chia buồn cùng Anh và
cầu chúc hương linh Chị sớm về miền Cực
Lạc.
Anh hiện chung sống với con gái ở ngoại ô
Chicago địa chỉ :
312 Richmond Pl,
Vernon hills IL 60061
DT (847) 689 5875
email ltdvtmn@yahoo.com.
Theo gợi ý của tôi anh Đạt hoan hỷ mong
được nhận LTCC gởi về địa chỉ trên và đăng
vào mục TIN BUỒN của LTCC “ Hiền thê
AH Lê tiến Đạt (khóa 1954-57), nhũ danh Vũ
thị Minh Nguyệt, tạ thế ngày 26 tháng 5 năm
2010 tại Walnut California, thọ 72 tuổi.”
Qua điện đàm anh vui vẻ cho biết chị có
ước nguyện từ lâu và đã sắp xếp chương trình
năm tới về Việt Nam thăm quê cũ và giúp một
vài trẻ em bị binh tim cần giải phẩu nhưng tiếc
thay ước nguyện không thành; chị cũng hiểu rõ
quy luật sinh tử nên rất thanh thỏa trong thời
gian trị bệnh; và ra đi nhẹ nhàng với sự chứng
kiến của toàn gia đình và người chị: bà Lê mậu
Đáo. Tôi có hỏi hình như lúc này giọng nói
anh trong trẻo hơn. Anh cho biết thời sinh viên
anh có biệt danh “Đạt vịt đực,” vì giọng khàn
khàn và khóa có hai Đạt, nhưng nay tiếng nói
của anh trong trẻo và mạnh hơn nhiều nhờ đã
chữa trị được bệnh bẩm sinh của ống thanh
quản.
*BPT: Kính anh Hai: Cám ơn anh đã
thông báo tin tức về anh Lê tiến Đạt. Tôi đã
gởi 2 Lá thư cho anh Đạt và tên anh đã được
ghi vào Danh sách AHCC 2010. Thân mến.
AH Đồng Sĩ Khiêm, Florida
Anh Giang và các anh trong
Ban Biên Tập LT AHCC.

TRANG 10
Nhận được LT AHCC từ lâu, hứa hồi âm
mà mang cái tội làm biếng và vì có lý do
chánh đáng (đang đi làm việc) nên cứ nay lần
mai lữa cho đến bây giờ thì hết lý do vì vừa
mới xếp bút nghiên về nhà đuổi gà cho vợ nên
có mấy lời sau đây. Mặc dầu out of date,
nhưng cũng gởi cho mấy anh để lương tâm
khỏi cắn rứt.
Đầu Xuân Canh Dần đến rồi lại đi mà ngày
ngày soát thùng thơ không thấy tờ LT AHCC
đâu hết. Tôi tự nhủ “thôi rồi LT AHCC lại âm
thầm cuốn cờ vui thú điền viên! Vài tuần sau
khi đi làm về lại thấy một phong bì quen
thuộc, vậy là lòng tôi lâng lâng vội vàng xé
bao thơ ra xem có phải là LT AHCC hay
không? Đúng vậy đây là một LT AHCC với
trang bìa màu sắc cùng những thư tín liên lạc
giữa các AH và nhiều bài vở súc tích!
Xin chia vui và chúc mừng các anh trong
ban biên tập vì các anh đả cố gắng kéo dài tuổi
thọ của LT AHCC.
Tôi đọc không bỏ sót bài nào. Đặc biệt
nhất là bài của AH LKT tôi không khỏi ngậm
ngùi cho khoảng thời gian từ sau ngày TT ND
Diệm bị thảm sát cho đến 4/1975 khi chúng ta
cuốn cờ, chạy bỏ của cứu mạng. Chức vụ bộ
trưởng thay đổi nhân sự nhanh chóng, danh
xưng cũng thay đổi khi thì tổng trưởng, khi thì
bộ trưởng khi thì uỷ viên! buồn thay cho vận
mệnh đất nước sau 35 năm nhìn lại.
Nhân tiện đây tôi cũng xin đưa ra lời nhận
xét về tiếng Việt hiện nay ở Mỹ. Tập thể
chúng ta ra đi đem theo tiếng Việt trước ngày
“!!??giải phóng??!!”. Báo chí Việt Nam tại
USA xuất bản từ thủ đô chống Cộng tràn đầy
những danh từ như: Tàu sân bay, ấn tượng,
liên hệ, giao liên, thi đấu v.v. Xin các anh
trong ban duyệt xét các bài được đăng nên để ý
và „chỉnh lý‟các danh từ mới xuất hiện ra sau
tháng Tư/ 1975. Đến đây tôi xin „chốt‟ mấy lời
tâm sự vụn.
Để tôi kiểm soát lại xem bài tôi viết về
VN, phần cuối 'bắt đầu từ Sầm Sơn' nếu chưa
gởi thì sẽ gởi và bây giờ không còn excuses để
trì hoãn.
*BPT: Mừng anh đã rửa tay, gác kiếm bắt
đầu một cuộc sống mới, với thênh thang ngày
rộng, tháng dài để hưởng nhàn, vui thú điền
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viên,“đuổi gà cho vợ”! Anh nhớ lục lại các bài
đã viết hay ký ức để viết lại và gửi cho Lá thư.
Thân mến.
AH Trần Lê Quang, California
Anh Giang thân-mến,
Trong khi rảnh-rang, tôi soạn-lại và cậpnhựt một bài-viết của tôi, đã thảo cách đây
cũng khá lâu, về cách tìm để biết ngày TẾT
của người Việt chúng mình, lọt vào ngày nào
trên một bản Dương-Lịch.
Tôi được biết cách tìm ngày TẾT đó nhờ
tham-khảo một tập nghiên-cứu của Cố GiáoSư Hoàng-Xuân-Hãn. Tôi xin sao lại cho các
Ái-Hữu Công-Chánh chúng mình để biết cho
vui.
Nếu Anh thấy không trở ngại, xin Anh vuilòng cho phổ-biến trên một số Nội-San Lá-Thư
Ái-Hữu Công-Chánh sắp tới của chúng-mình.
Xin thân chào Anh Giang.
Trần-Lê-Quang
Đính-hậu bài-viết của tôi tựa : ”Ngày TẾT lọt
vào ngày nào trên một bản Dương-Lịch”
*BPT: Kính AH:Xin hoan hô và cám ơn
AH đã bỏ công tìm tòi, nghiên cứu một đề tài
rất hữu ích và tiện dụng cho người Việt chúng
ta. Bài nghiên cứu này của AH đã được đăng
trong Lá thư này. Kính chúc AH luôn an lạc.
AH Bữu Đôn, Maryland
Anh Duật thân,
Rất cám ơn anh đã chiụ khó thay anh Chí
mà "vác ngà voi".
Xin giới thiệu với anh, anh Tường Xương
<xptuong@yahoo.com> là nhân viên cũ của
VECCO. Anh Xương muốn gia-nhập Hội
AHCC của chúng ta.
Nếu còn LT AHCC cũ, xin anh gởi cho
anh Xương theo địa chỉ:
Mr. Xương Tường
5709 Meadowood Dr.
Madison, WI 53711
Xin cho tôi gởi lời thăm các anh em trong
BPT LT AHCC.
Thân mến, Bửu Đôn
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*BPT: Kính gởi anh Đôn,
Tôi sẽ gởi 2 số LT 93 và 94 cho anh
Xương. Xin anh chuyển lời chào mừng anh
Xương gia nhập đại gia đình AHCC hải
ngoại. Thân mến, Duật
AH Nguyễn Xuân Mộng, California
Thân K/G Ban PTLTAHCC,
qua AH Nguyễn Đình Duật và
Khưu Tòng Giang,
Tôi vừa nhận được LTCC số 94, vội báo
tin Ban PTLT và thành thật cám ơn Quý Anh
và Ban PTLT. Nhân đây xin tin Anh Duật và
anh Giang biết, trong dip đám tang người anh
vợ tôi là cố Thiếu Tá Không Quân Lâm Hữu
Phước, do Vietnamese Hope Baptist Church
Sacramento (Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng)
làm lễ; Mục Sư (MS) Chủ tế là MS Phan
Minh Tuấn. Chúng tôi mới được biết MS
Tuấn là Kỹ Sư Cầu Đường tốt nghiệp Trường
Phú Thọ Sàigòn, khóa 1972 - 1977, xin xem
KYCC trang 174, Khóa KSCC 15 ghi là Phạm
minh Tuấn. Các AHCC Sacramento rất mừng
được gặp một AHCC là Mục Sư đang ở cùng
một thành phổ. MS Tuấn hiện làm việc tại
City Of Sacramento. Chúng tôi mời AH MS
vào cùng AHCC chúng ta. MS Tuấn vui
mừng được biết AHCC chúng ta và gia nhập
vào AHCC chúng ta. Nay mai khi có buổi họp
mặt của AHCC Sacramento, chúng tôi hân
hạnh mời MS Tuấn đến tham dự. Xin đề nghị
anh Giang/ anh Duât (Ban PTLT), nếu các
LTCC còn giữ kể cả LT94 vừa rồi, xin gởi
đến AH MS Phan Minh Tuấn để AH Tuấn
biết được sinh hoat của anh chị em Công
Chánh chúng ta trên bước đường lưu vong/tị
nạn. Địa chỉ là:
Tuấn Phan Sr. Pastor,
Vietnamese Hope Baptist Church
8011 Lemon Hill Ave.,
Sacramento, CA 95824
Phone và email: (916) 396 - 9408
tphan@cityofsacramento.org
Một lần nữa cám ơn anh Duật, anh Giang
và tất cả các AH trong Ban Phụ Trách Lá Thư
Ái Hữu CC và cầu chúc Quý anh luôn luôn
sức khoẻ để tiếp tục duy trì LTCC ngày càng
khởi sắc.
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Thân chào Quý Anh, Nguyễn Xuân Mộng.
AH Trình Hữu Dục, California
Chào Mục sư Tuấn,
Trong buổi gặp mặt vừa qua, nhân dịp tang
lễ ông Lâm hữu Phước, bào huynh của bà
Nguyễn xuân Mộng, tôi được biết Mục Sư là
cựu sinh viên trường Cao đẳng Công Chánh,
lớp Kỹ sư Công Chánh, niên khóa 1973-1978.
Khi đó khóa học này được đặt tên là lớp
ACC73 (lớp Kỹ Sư Công Chánh nhập học
năm 73, theo lời đặt tên của Ban Học Vụ, Chế
Độ Mới).
Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng được biết
Kỹ sư Phan minh Tuấn, cưụ sinh viên công
chánh Phú Thọ năm xưa, nay lại là Mục Sư
Tin Lành tại Sacramento. Và rất mừng được
biết Mục sư nay là một thành viên mới của
Hội Aí Hữu Công Chánh Bắc Cali.
Để kỷ niệm cái hương vị Công Chánh thuở
xưa, tôi sẽ gửi tặng Mục Sư 1 cuốn "Kỹ Yếu
Trường Cao Đẳng Công Chánh" (bản chót tôi
còn giữ được) xuất bản năm 2000. Kỹ Yếu này
có ghi lại những tài liệu, tin tức về Trường
Công Chánh từ khi thành lập năm 1902 cho tới
năm 2000. Bản áp chót, tôi đã gửi tặng Kiến
Trúc sư Phạm ngọc Quế cách nay một tháng.
Dục Trịnh
AH Phan Minh Tuấn, California
Kính thưa quý Thầy và
các vị Niên trưởng Công chánh,
Thật là điều vui mừng và vinh hạnh cho tôi
được gặp lại quý vị trong Hội Ái Hữu Công
Chánh qua sự giới thiệu của Niên trưởng
Nguyễn Xuân Mộng.
Rời Việt nam (vượt biên) năm 1980, định
cư tại Canada sau đó qua Mỹ, tôi có dịp trở lại
học ngành công chánh tại UC Berkeley (East
Bay) và USCS Sacramento. Hiện đang làm
việc cho City of Sacramento, Dept of
Transportation, Advanced Planning Team,
Street Division about 14 yrs.
Bên cạnh công việc làm hằng ngày với City
Sacramento, tôi là mục sư Tin Lành thuộc Giáo
hội Southern Baptist, được phong chức
(Ordained) vào năm 1987 tại San Francisco.

TRANG 12
Cũng xin quý vị đừng gọi tôi là mục sư mà hãy
xem tôi như là một người đàn em hoặc học trò
cũ của quý vị vậy.
Vài lời kính thăm quý Niên trưởng cùng
các Thầy cũ, mong có dịp gặp lại để được
nghe những lời giáo huấn như ngày nào.
AHCC Tuan Phan (916) 396-9408 cell
City of Sacramento
Dept of Transportation, Street Division
918 Del Paso Rd.,
Sacramento, CA 95834
(916) 808-2268
tphan@cityofsacramento.org
*BPT: Kính anh Mộng/Mục sư Tuấn:
Thay mặt toàn thể AHCC, xin chào mừng
Mục sư Tuấn, một cựu sinh viên Kỹ thuật Phú
thọ, Khóa 15. Chúng tôi hy vọng có dịp gặp
mặt Mục sư trong một ngày gần đây để hàn
huyên. Tôi sẽ gởi LTCC số 94 tới Mục sư.
Kính, Giang Khưu
Mến chào AH Tuấn,
Xin chào mừng AH Tuấn gia nhập AHCC,
tôi sẽ gởi cho AH số LTAHCC 93 và cập nhật
Danh Sách AHCC với điạ chỉ của AH trong LT
95. Duật
AH Phạm Ngọc Xuyên, Canada
K/G AH Nguyễn Đình Duật:
Chúng tôi xin gởi theo đây chi phiếu
$80.00US của các AH Bà Phạm hữu Vĩnh,
Cao minh Châu, Phạm ngọc Xuyên và Tôn
thất Đổng để đóng góp vào LLTCC. Đồng
thời, xin cám ơn Ban Phụ trách đã tích cực
khiến Lá Thư AHCC càng ngày càng khởi sắc.
Kính chào anh và xin chúc quý quyến an
khang. Phạm Ngọc Xuyên
*BPT: Cám ơn các AH rất nhiều đã luôn
tích cực yểm trợ Lá thư AHCC. Kính chúc quý
AH và bửu quyến dồi dào sức khỏe. Thân mến.
AH Huỳnh Thanh Quân, Australia
Thân gửi các Ái Hữu,
Nhân dịp AH Nguyễn đức Chí và vợ sang
viếng Sydney. Chúng tôi vừa có buổi tiếp đón
họp mặt và cũng để phân phối LTCC số 94.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Chúng tôi cũng đã đóng góp để nuôi dưỡng
Lá thư. 16 AH đóng góp tổng cộng được $665
AUD. Và cũng để tiết kiệm ngân quỹ, chúng
tôi đã nhờ AH Nguyễn đức Chí mang về Mỹ
số tiền đổi ra là $550US để đưa lại cho AH
Nguyễn đình Duật. Thân chào các AH.
*BPT: Xin cám ơn tất cả các AH&THCC
Sydney. Danh sách đóng góp của quý AH&TH
sẽ được ghi tên và tổng kết trong phần Tổng
Kết Tài Chánh Lá thư số 95. Thân mến.
AH Trần Trung Trực, Texas
Anh Duật thân,
Tôi xin gởi đến anh check $150 Mỹ kim
mà anh em Công Chánh Austin đóng góp cho
Lá thư AHCC. Ở Austin chỉ có 7 anh em và
chỉ có mình anh Đống vẫn còn đi làm. Riêng
tôi đã về hưu 7 năm rồi. Kính chúc anh luôn an
mạnh để phục vụ Lá thư AHCC. Thân.
*BPT: Anh Trực thân,
Mừng các anh rũ áo giang hồ, thảnh thơi
hưởng thú điền viên mà vẫn không quên Lá
Thư AHCC! Xin cám ơn các anh đã luôn nhớ
và yểm trợ Lá thư AHCC.
Tôi còn nhớ tháng 9 năm 1967, phái đoàn
Kiều lộ Việt nam gồm có anh TSHuân, anh
LTTrinh, LCThăng và tôi đã có đi thăm Texas
Highway Department ở Austin một tháng. Có
đi thăm Cities of Bryan và Beaumont nữa. Coi
vậy mà đã hơn 43 năm rồi đó! Tôi mong có dịp
qua đó thăm lại chốn cũ. Không biết Hotel
Commandor Perry nơi chúng tôi tá túc thưở
đó có còn nữa không ? Kính thăm tất cả các
anh nhiều sức khỏe, an lạc. Thân mến.
AH Đổ Hữu Hứa, France
Thưa anh Du Thích và qúy anh Nguyễn
đức Chí, Nguyễn đình Duật, Khưu tòng Giang
… Hè này không có Ái Hữu ngoại quốc nào
ghé thăm Paris nên AHCC Pháp không được
dịp tổ chức họp mặt để đón tiếp bạn bè phương
xa viếng thăm Kinh đô Ánh sáng …Duy chỉ có
chị Cẫm Thường đi Việt Nam về lại Paris, có
mấy vần thơ sau, xin qúy anh chị vui lòng
xem, sửa chữa và nếu thấy được thì cho đăng
lên LTCC số 95…Thân ái chào.
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Ban Đại Diện AHCC Pháp:
Trương như Bích - Hoa Trường Xuân
- Đỗ Hữu Hứa
*BPT: Ước gì có dịp ghé thăm Paris để
được gặp lại các anh. Tôi có ở Paris được một
tuần nhưng đã 15 năm về trước, năm 1995!
Các bài thơ của chị Cẩm Thường các anh
trong BBT sẽ chọn đăng trong Lá thư. Kính
thăm sức khỏe tất cả các anh chị. Thân mến.
AH Hoa Trường Xuân, France
Anh Duật, (19-9-2010)
Xuân gởi đến anh tiền ủng hộ năm 2010
của AHCC vùng Pháp: $300.00 Mỹ kim (do
10 anh chị AH đóng góp); xin lỗi có hơi trễ, vì
lẽ tôi định tháng 7 vừa qua đi Mỹ thăm bạn bè,
luôn tiện giao tiền cho anh; nhưng vì bịnh
không đi được. Sẵn dịp có con sang thăm, tôi
nhờ con, cuối tháng về Mỹ gởi chi phiếu cho
anh, gởi qua bưu điện hay ngân hàng thì phải
mất tiền commission.
Pháp không có gì lạ, hết hè sang thu rồi, trời
bắt đầu lạnh, nghĩ đến mùa đông thì ngán quá.
Thân chào anh. Hoa Trường Xuân.
*BPT: Anh Xuân mến: Hy vọng nay anh đã
khỏe lại và bình phục rồi. Mùa đông ngán lạnh
thì anh nên sang Mỹ thăm con cháu và bạn bè
là đúng sách rồi đó anh Xuân !
Anh nói Paris không có gì lạ, chứ ở Mỹ thì
thấy Paris có nhiều cái lạ lắm chớ. Như sao
mà cứ biểu tình, đình công hoài; rồi không cho
một số các cô (chắc không được đẹp) che mặt,
v.v…Nói chơi vậy thôi, chớ tôi vẫn luôn mong
có dịp và điều kiện là chuồn qua đó mà rong
chơi! Xin kính chúc các anh chị và bửu quyến
được luôn an khang và không quên cám ơn
các anh chị luôn luôn yểm trợ tinh thần và vật
chất cho LTAHCC. Thân mến.

Ban Phụ Trách LT AHCC
XIN HẸN LÁ THƯ 96 AHCC
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Chia LY
Tiễn biệt chia ly ở chốn này
Thu sang hiu hắt lá vàng bay
Ngậm ngùi lưu luyến niềm tâm sự
Kẻ ở người đi lắm đắng cay
Ngoảnh lại tôi buồn nhìn cố quốc
Xóm làng mờ ảo dưới chân mây
Ra đi để lại bao thương nhớ
Thổn thức nao nao nước mắt đầy
Sân Bay TSN Một chiều buồn

Huơng Bình Nguyễn Phước
Một chuyến về thăm Huế
Nhìn lại mái trường xưa
Tuổi thơ cắp sách đến trường
Mới ngày nào như nước chảy qua cầu
Thời gian nhanh qua nhanh
Nhuốm bạc mái đầu xanh

Tröôøng Xöa
Đồng Khánh trường xưa nhớ những ngày
Êm đềm năm tháng tuổi thơ ngây
Chiều chiêu xếp sách khi tan học
Trò chuyện cùng nhau dưới bóng cây
Nay đã xa rồi năm tháng qua
Huế thơ trường cũ mộng phai nhòa
Sầu dâng khóe mắt nhìn hoa tuyết
Muôn dặm trùng dương ngăn cách xa
Huơng Bình Nguyễn Phước - Paris

TRANG 14

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Ban Biên Tập xin

LTCC Số 94
Xin Quý AH vui lòng đọc và xem lại
hình ảnh đúng như sau:

Công Trường Quảng Ngãi - Đúc vài cầu tiền áp
Từ trái sang phài: Các AH Bùi Hữu Tuấn, Dương Kính Nhưởng,
Ngô Trọng Anh, Hồ Đăng Lễ, Lê Thành Trinh, Mai Hiệp
Thành (phía sau anh Trinh)

1. Trang 13, hàng 14(từ dưới), cột 1: ...
4. Trang 114, hàng 4, cột 1 :..., Tôn Thất Toại, thay vì Tôn Thất Tùng,
quên sau ( thay vì quên).
…
2. Trang 15, hàng 14(từ dưới), cột 1: ...
5. Trang 123 và Trang 124 như anh đã đính chính theo lời yêu cầu của
được 77 ( thay vì 74).
anh Trinh ( xem chi tiết sửa lại như 2 hình sau đây)
3. Trang 113, hàng 5, cột 2 : ..., Lê Thành Trinh 6. Trang 128, hàng 2, cột 1 (trong bài Hồ Trường): xé gan bẻ cật,
(thay vì Nguyễn Duy Trinh) và người đứng
thay vì xé gan bẻ cột.
sau Lê Thành Trinh là Mai Hiệp Thành.

“Tái Lập Bến Phà Neak Luong tại
Kampuchia” (Trang 123 & 124)
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TRANG 15

VỀ ĐÊM
Một thi sĩ Pháp đa sầu đa cảm, Henri Gulbert, mơ
tưởng vẻ đẹp cuả sông Hương chiều tối, đã làm thơ
ca tụng cảnh con đò nhỏ trên sông Hương như sau:

Nocturne Sur Le Fleuve
Des Parfumes
Henri Gulbert

Du soir la tiédeur alanguie
Berce mon âme en sa douleur
Du fleuve la course ralentie
Berce la barque avec douceur...
La barque obéit, endormie,
Aux coups réguliers du rameur;
Mon âme tressaille, meurtrie,
Aux coups de la vie dans mon
coeur.
Et mon âme vogue, alanguie,
Au rythme ralenti de mon coeur,
Et la barque vogue, ralentie,
Au rythme alangui du rameur.
La lune parait très pâlie,
Dans sa maladie de langueur,
Et répond sa mélancolie
Sur la nature et dans mon coeur.
Mon âme en sa mélancolie
Berce doucement sa douleur,
La barque en sa course ralentie,
Berce mon âme en sa langueur

Đêm về trên Sông Hương

Sông Hương Về Đêm

(Bản dịch của AHCC TTT. )

(Bản dịch của Ahcc Bửu Hiệp)

Chiều hôm mặt nước bồng bềnh
Đưa thuyền êm ái vào nghìn mộng
xưa
Hương Giang bến lặng giòng mơ
Ru hồn tê tái đến bờ thương đau

Chiều hôm giọt nóng buồn thiu
Ru hồn mình cũng hiu hiu chớm buồn
Giòng sông chầm chậm ru xuồng
Bềnh bồng mặt nước ngọn nguồn đâu
đây.

Sông trôi giấc ngủ nhiệm màu
Lênh đênh sóng vổ mái chèo nhẹ
đưa
Hồn tôi như thế đợi chờ
Con đường nhân thế những giờ
buồn tênh

Xuồng như cũng đã ngủ say
Cô chèo đều đặn lung lay mái chèo.
Hồn tôi rung rẫy ngặt nghèo
Cuộc đời từng đoạn lộn phèo trong tim

Lòng theo bến nổi bập bềnh
Nhịp tim trầm lặng say tình gió
đưa
Bờ cao mấy đợt cho vừa
Mây mờ trôi chảy xa xưa ngậm
buồn
Trăng mờ là ánh trăng suông
Buồn dâng bàng bạc nỗi buồn
thiên thu
Trải giăng bến rộng sương mù
Ngàn năm vẫn đợi máu chờ về
tim
Lắng nghe nhịp thở ưu phiền
Ru hồn mộng mị đã nghìn năm
xưa
Sóng đưa thuyền cũng lay bờ
Cho lòng nghiêng ngữa những giỡ
lênh đênh.
TTT (5/2008)

Hồn tôi nức nỡ im lìm
Từ từ theo nhịp con tim rã rời.
Xuồng trôi chầm chậm vẫn trôi
Cũng cùng một nhịp đi đôi với chèo.
Trăng sao trăng cũng buồn teo
Nằm trong cơn bệnh ngặt nghèo hở
trăng.
Tình buồn cãnh cũng buồn chăng
Mà tim mình cũng băng hoăng rã rời.
Hồn tôi đòi đoạn tơi bời
Điệu buồn như cũng theo tôi chẵng rời
Xuồng chèo như cũng buôn lơi
Ru hồn tôi ngủ không lời đong đưa.
Bửu Hiệp (04/23/10)

