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•

AH Nguyễn ðức Chí

a. Trả lời thơ của AH Hà Văn Trung ñăng
trong Mục Thư Tín LT 98:
Trong mục Thư tín LT 98 trang 6, anh
Trung ñã than phiền là BPT LTCC do tôi ñiều
hợp ñã không ñăng bài của anh; nhưng không
phải chỉ có một bài mà còn một số các bài khác
do các AH, TH gửi ñến BBT cũng không ñăng
và ñều gửi email trả lời lý do tại sao.
LTCC ñã lần lượt ñăng những bài sau ñây
của TH ðặng Vũ Nhuế là anh họ của tôi:
1/ Học và Hành thời Hán học (LT 88, 90)
2/ Học và Hành thời Âu tây học (LT 91)
3/ Học và Hành thời Việt Nam Cộng Hoà (LT
92)
Tập tiểu luận của ðặng Vũ Nhuế còn một
phần nữa là Học và Hành thời Mac-Lê (19541993), tôi ñề nghị ñăng phần này, và ñiền vào
danh sách các bài ñể BBT lựa chọn, nhưng từ
số 93 ñến 96 BBT ñã luôn luôn loại bài này
không ñăng.
Xin gửi lại các anh bài Học và Hành thời
Mac Lê.
b. Trả lời thơ của AH ðồng Sĩ Khiêm ñăng
trong Mục Thư Tín LT 98:
Cho ñến số 88, nếu tôi không lầm, LTCC
ñã ñược gửi ñi không có phong bì theo cách
thức anh ñề nghị trong thư gửi cho BPT LT 98.

Các anh có thể kiểm xét lại phía sau bìa LT 88
có dán tem còn LT89 không có dán tem vì ñã
bỏ vào phong bì. Lý do tôi không chắc có ñúng
bắt ñầu từ LT89 bỏ vào phong bì gửi ñi vì tôi
chỉ còn giữ những LT không dán tem; anh Văn
hỏi anh Thí sẽ biết ngay bắt ñầu LT nào ñược
gửi ñi bằng phong bì. Lý do gửi có phong bì là
vì nhiều AH,TH nhận ñược LT bìa ñã bị nhầu
nát. Bản tin ðiện lực ñược gửi trong phong bì
trước LTCC khá lâu.
•

BPT

Cám ơn Anh. Thơ của Anh ñã rõ, nên
chúng tôi không viết thêm...
•

AH Lê Văn Châu

Thư số 1:
Xin báo cáo với các anh là Lá Thư số 98 ñã
gởi ñến tất cả các ái hữu theo ñúng như danh
sách (Ottawa, Ontario và các Tỉnh phía Tây
Canada), hy vọng là tất cả sẽ nhận ñược trong
tuần tới.
Tôi cũng ñã có dịp ñọc lược qua Lá Thư số
98. Có một ñiều khác thường xin thưa lại với
các anh là không thấy Lá Thư ñăng bài sinh
hoạt của AHCC Toronto năm 2011, cũng như
trong Bản Tổng Kết Chi Phí Yểm Trợ Lá Thư
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AHCC Toronto.
Chúng tôi gởi bài sinh hoạt của AHCC
Toronto qua e-mail ñề ngày 16 tháng 9 năm
2011 (qua anh G. Khưu có cc cho anh Văn).
Chúng tôi gởi Money Order qua Canada Post
ngày 22 tháng 09 năm 2011 với số tiền là
$300.00 ($260 cho Lá Thư và $40 cho Quỹ
Thượng Thọ) với tên người nhận là Ái Văn,
serial number là 0006772815. Tôi còn nhớ là
anh Minh có e-mail ñể verify tên một ái hữu
mà tôi viết tay lộn trong thơ ñính kèm Money
Order.
Xin các anh coi lại và cho tôi biết ñể tôi sẽ
tường trình lại với các AHCC Toronto.
•

BPT

Khi nào chúng tôi nhận thơ hay cheque là
gởi ngay cho tất cả các bạn ($$ thì luôn luôn
báo cáo ngay vì sợ mất mát), sau ñó khi nhận
ñược tiền luôn luôn tôi gởi thư hồi báo ngay.
Xin trích thư sau ñây như một ví dụ:
Anh Châu thân:
Tôi ñã nhận ñược Thơ của anh hôm nay với
cheque US $300.00 (gồm YT LT $260.00 và
$40.00 dành cho Quỹ Thượng Thọ).
Tôi ñã gởi cheque cho Anh ðồng Sỹ Tụng
$40.00 ñể vào Quỹ Thượng Thọ.
Cám ơn các Anh ñã Yểm Trợ.
Về Tiền $40.00 cho Thượng Thọ: Xin anh
xem trang149, KÍNH LÃO ðẮC THỌ ñể trong
29/09/11 Nhóm 13 AH Toronto ủng hộ, 40.00.
Về tiền $260.00: chúng tôi có ghi ở Trang
152, số tiền AH/TH Montreal Yểm Trợ là
$260.00.
Tôi không biết tại sao từ Toronto ra
Montreal khi nào? Cũng là SƠ SUẤT của
chúng tôi viết nhầm hay ñổi lộn. XIN CÁO LỖI,
và xin xem ðính Chính trong phần cuối của
Tổng Kết Tài Chánh LT 99 này.
Về bài Sinh Hoạt, XIN ANH FORWARD
LẠI CHO CHÚNG TÔI THƠ CÓ SINH HOẠT

TORONTO (vì khi nào cũng mong chờ Tin Sinh
Hoạt).
Thư số 2:
Cám ơn anh Văn rất nhiều. Tôi vừa chỉ ñọc
lướt qua Tiêu ñề Montreal nên không ñọc chi
tiết bên dưới. ðiều quan trọng là Tiền Yểm Trợ
không bị thất lạc.
Về Sinh Hoạt, chúng tôi dự ñịnh nếu có thể
ñược sẽ Họp Mặt AHCC Toronto năm 2012
trong mùa Xuân này rồi sẽ kết hợp chung với
năm 2011 và viết tường trình về cho Lá Thư.
Nếu chưa Họp Mặt ñược thì sẽ forward lại
email về Bài Tường Trình Họp Mặt năm 2011
cho anh. Tôi ñã ứng trước chi phí gởi Lá Thư
số 98 và sẽ ñược trừ vào tiền yểm trợ Lá Thư
năm 2012 như các vùng khác.
•

AH Ngô Nẫm

Rất phấn khởi nhận ñược Lá Thư khi Xuân
vừa tới, ñúng vào dịp "tháng giêng là tháng ăn
chơi". Có lẽ ñây là lần ñầu tiên LT ñược phát
hành sớm hơn kỳ hạn, kể từ khi ñược ấn ñịnh
“xuân thu nhị kỳ".
Nội dung phong phú lắm!, lại có nhiều hình
ảnh về sinh hoạt. Ái Hữu bốn phương vẫn còn
nhiều ñiều ñể nói lên, ñể hoài niệm, ñể vui
cười, ñể học hỏi....
Hoan hô các bạn Nam Cali với sinh lực dồi
dào, sung mãn, khí thế còn vươn lên ñể vác ngà
voi, ñể "Giữ cho còn có nhau”. Mong còn tiếp
tục gánh vác dài lâu.
Nhắn riêng với Ái Văn là ñang chờ ñọc bài
chúc người ñời "Sống lâu, chết mau!" ñó.
•

BPT

BPT rất phấn khởi khi nhận ñược lời khen
của AH và sẽ cố giữ vững “cột cờ” thẳng ñứng,
khí thế vươn lên hơn nữa trong các số tới.
Bài Sống Lâu Chết Mau xem như ñã ñược
viết trong trí ức của mỗi người ngay khi ñọc lên
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mình.

•

AH Lâm Viên

Thư số 1:
•

AH Huỳnh Long Trị

Hai cuốn Giai phẩm mùa xuân số 98 ñã ñến
với tôi cách nay hơn 2 tuần. Thành thật cám ơn
các anh. Mùa xuân theo lịch (21 tháng 3) chưa
ñến nhưng năm nay mùa xuân ngoài trời ñã ñến
rồi. Ở xứ Hòa Lan nầy tuyết ñã tan hết rồi,
nhiệt ñộ trên O ñộ C.
Bài viết của tôi ñã ñược các anh layout rất
ñẹp và rất hợp với nội dung, như hình ñám mía,
hình bác tài lái xe bus...rất hay. Và nơi mục thư
tín, anh Văn ñã giải thích về họ "Ái'' vắn tắt
nhưng rất rành rẽ, nhờ vậy mà tôi học hỏi ñược
thêm một chuyện nữa. Tôi có mở website
ltahcc, nhận thấy rất hay và thật là công phu.
Nhờ website nầy mà tôi có thể tìm ñọc lại các
Lá Thư cũ mà khỏi cần phải ñi tìm trong tủ
sách.
•

BPT

Chúng tôi, BPT thấy rất vui qua thư của
AH. ðược biết LT xuân ñã ñến vừa ñúng mùa
xuân ngoài trời bên Hòa Lan, thì không những
AH cảm thấy ấm áp hơn mà BPT chúng tôi
cũng thấy thích thú và như ñược khích lệ hơn
cho việc hoàn tất các LT tới.
Về website ltahcc, BPT chúng tôi có may
mắn ñược sự hợp tác của AH Nguyễn Văn
Luân/K4CC. Tuy là KSCC ở Việt Nam, nhưng
sang Mỹ, AH Luân ñã chuyển nghề sang Kỹ Sư
ðiện Tử và Anh ñã giúp chúng ta lập một cái
website rất tiện dụng, chỉ cần nhấn nút mấy cái
là chúng ta ñã ñọc ñược bài viết mà chúng ta
muốn.
Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự tốt
lành. Mong nhận ñược những bài viết mới của
AH.

Thật không ngờ bài viết “Chuyện Kể ðời
Tôi” ñã có vài vị Chưởng Bối ñọc qua rất sớm
sủa, gọi hỏi thăm tôi và cho tôi biết tin tức về
K/s Ng-ñình-Hách. Vui buồn lẫn lộn: vui là bài
viết của tôi ñã có người ñọc sau hơn 2 năm nằm
yên tại chỗ; buồn là mất một ñàn anh với nhiều
kỷ-niệm. Nhân ñây tôi xin có lời cám ơn quý
Anh trong Ban biên tập ñã bỏ nhiều công khó
xét duyệt, gọt ñẽo, trau chuốt, sửa dấu ñể cho
bài viết ñược chuẩn, gọn và thích hợp với LT.
Âu cũng là nhờ Ái Văn trợ lực, trợ duyên hâm
nóng lại bài viết của tôi, một ñề tài tầm thường,
nói nhiều về cá nhân, hoang ñường v.v...mà tôi
nghĩ là ñã ñi vào quên lãng. Cũng xin ñược nói
rõ thêm là mới ñây nhiều Anh có vẻ confused
về phần II của bài viết nầy không biết ñang
nằm ở ñâu, không thấy ñính theo e-mail của
anh Văn, nhưng tôi thì có nhận ñược, rất hoan
hỷ, chỉ xin chỉnh lại họ tên của vài ba người
trong toán kỹ thuật (cải tạo viên) thôi, mong
quý Anh cho biết ñã ổn thỏa chưa? ða tạ quý
Anh.
Thư số 2:
Kính thông báo quý Ban Phụ-trách
LTAHCC cùng quý ái hữu, bạn hữu gần xa:
Anh Huỳnh-Lân, CSCC khóa 1960-1963 vừa
từ trần ngày 31 tháng 5/2012 tại Anaheim
California. Trước 30 tháng 4, 1975, anh Lân
phục vụ tại Nha Thương Cảng ðà Nẵng với tư
cách Trưởng phòng Kỹ Thuật (thay thế Ba tôi:
Cụ Lâm Hiến về hưu). Giám-ñốc Sở TC là K/S
Trương-như-Nguyên. Anh Lân bị bại liệt cả hai
chân trong trại tù CS sau khi bị kiết lỵ không
ñược ñiều trị. Anh và gia ñình ñược qua Mỹ
theo diện HO (1991) mang theo tật bệnh ngặt
nghèo ñó, tính ñến nay là trên 30 năm phải ngồi
xe lăn. Những ngày cuối ñời, anh Lân vật lộn
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không còn ñủ khả năng làm hạ bớt cơn ñau của
anh nữa. Anh Lân cũng thường tự an ủi mình
bằng cách tham dự những khóa học "Thiền" ñể
có thể nghiệm ñược phần nào nguyên do mà
anh ñã bị cái oan nghiệt nầy. Anh ñã ra ñi vĩnh
viễn ở tuổi 74 ñể lại vợ, 5 con (2 trai, 3 gái) và
8 cháu nội ngoại. Xin cầu nguyện hương linh
Anh sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc.
•

BPT

Xin cám ơn AH ñã thông báo tin buồn và
tiểu sử AH Huỳnh Lân. Xin quý vị ñọc tin buồn
và phân ưu tới gia ñình của cố AH trong số báo
này.
“Chuyện kể ñời Tôi-Phần 2” ñã ñăng trong
số này. Mong nhận ñược bài mới trong các số
tới.
Thân chúc AH và gia ñình ñược an khang
và mạnh khỏe.
•

AH Nguyễn Thị Tư ðiềm

Cháu ñã nhận ñược LT AHCC số 98, hình
bìa ñẹp quá, chỉ cần xem bìa thôi cũng cảm
nhận ñược mùa Xuân, mặc dù Tết Nguyên ðán
ñã trôi qua hơn một tháng.
Cháu xin cảm ơn chú ñã cho ñăng bài
“ðám Cưới” của cháu trong Lá Thư 98. Cháu
chưa ñược hân hạnh diện kiến các bác, các chú,
các cô trong ñại gia ñình công chánh, nhưng
cháu thấy rất gần gũi qua các lá thư. Cháu xin
gửi thêm một bài thơ nữa của cha cháu làm lúc
sinh tiền, cháu ñã thuộc lòng nên ghi lại ñể chú
ñọc chơi.
Cuối thư cháu xin kính chúc cô, chú cùng
quý quyến an khang, LT AHCC trường tồn.
Các bác, các chú, các cô truyền ñạt lại cho
chúng cháu ñúng như tôn chỉ của Lá Thư: “Giữ
cho còn có nhau”.
•

BPT

Xin cám ơn cháu ñã yểm trợ lá thư. Bài thơ
“Nhớ Dai” của Bác Nguyễn Tư Tùng và bài

thơ “ðám Cưới” của cháu ñều hay cả, may mà
cháu còn nhớ ñể ñăng trên LT của chúng ta
như là một dịp ñể tưởng nhớ tới Bác (Xem bài
thơ trong LT 99 này). Chúc Cháu và gia ñình
ñược mọi sự như ý, bình an, mạnh khỏe.
•

AH Nguyễn Sĩ Tuất

Xin gửi anh Aí Văn phiếu xác nhận và chi
phiếu $20 ñính kèm theo yêu cầu.
Tôi rất vui khi ñược tin các bạn mà tôi biết
danh ñã lâu, nay ñã (tái) tham gia trong BPT
LTCC năm 2012, trong ñó có hai kiện tướng là
Aí Văn và Hà Trọng Minh, cùng với BPT
ñương nhiệm là AH Nguyễn ðình Duật,
Nguyễn Thiệp và các bạn cũ khác.
LTCC càng ngày càng khởi sắc với các bài
víết có giá trị và hình ảnh rất phong phú là một
nhịp cầu quý giá cho các AH khắp năm Châu.
Xin cám ơn BPT về những nỗ lực vượt mức
trong cố gắng ñể LTCC trường tồn. Xin chúc
quý AH trong BPT sức khỏe dồi dào và gặp
nhiều may mắn.
•

BPT

Lời khen của AH ñã làm cho BPT chúng tôi
ai cũng “nở mũi” cả, nhất là cụ Chủ Nhiệm Ái
Văn. Cụ thố lộ với chúng tôi là có những ñêm
cụ thức dậy từ 2 giờ sáng ñể xem bài viết của
các AH gửi ñến...nhưng cụ lại không nói tại sao
cụ lại dậy sớm như vậy. Chúng tôi ñoán có lẽ
cụ ham làm báo AHCC quá, nên cụ bà không
cho ngủ tiếp. Dù thế nào thì LTCC của chúng
ta thật may mắn có một Chủ Nhiệm làm việc
hăng say như vậy.
•

AH Trình Hữu Dục

Cám ơn Văn và quý Anh Chị phụ trách
LTAHCC ñã gửi về cho tôi Lá Thư Mùa Xuân,
ñúng vào mùa Xuân, trong những ngày mưa rơi
và cóng lạnh. ðọc Lá Thư 98 với những bài
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như ñược sống lại những ngày dài năm xưa.
Những mục thư tín, bài phỏng vấn, kỷ niệm vui
buồn, tường trình ñịa phương, họp mặt, thăm
viếng ñã mang lại tin tức của các Anh Chị Em
xa gần, thật là thân thiết.
Xin cám ơn tất cả các Anh Chị ñã có công viết
bài, chia xẻ những vui buồn với các Ái Hữu
gần xa. Nhân tiện, tôi xin quý Anh Chị trong
BPT cho tôi gửi chút tiền yểm trợ Lá Thư và
xin chúc quý Anh Chị mọi sự vui mạnh, chân
cứng ñá mềm.
•

BPT

Xin cám ơn AH ñã yểm trợ lá thư. Tờ báo
ñược vững mạnh cũng nhờ tất cả các AH năm
châu ñã góp sức về bài viết cũng như tài chánh.
Lời khen của AH ñã làm chúng tôi rất phấn
khởi và sẽ cố gắng hơn nữa trong các số tới.
Xin thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự
như ý, bình an và mạnh khỏe.
•

AH Hoàng Thao

Xin cám ơn Anh và các Ái Hữu BPT ñã gửi
ñến tôi LT số 98. Ảnh hình bìa quá ñẹp, có
nhiều bông và nhiều búp, làm nhớ quê nhà. Xin
cám ơn nhiều. Thơ này tôi xin ghi ñịa chỉ ñổi
ñể sớm có tờ báo LTCC. Vì chuyện khó khăn,
ít ở ñịa chỉ cũ, và coi như ở nhiều trên San
Jose. Già rồi, không còn lái xe nên rất bất tiện ở
riêng, nên phải ở với các em, ñể nhỡ khi tối lửa
tắt ñèn.
Tôi xin gửi check góp tiền cho Lá Thư.
•

BPT

Xin cám ơn AH ñã yểm trợ lá thư. Mong
rằng LT sẽ là một niềm vui nhỏ bù ñắp những
lúc trống vắng trong những ngày xa và nhớ quê
hương.

Xin chúc AH và gia ñình ñược mọi sự an
lành.
•

AH Trần Mộng Châu

Lâu lắm mới có dịp ñược tiếp chuyện với
Anh. Trần-Châu ñi tu, làm Thày Chùa rồi cho
nên cũng hơi lơ là với các AH Công Chánh,
thành thực xin lỗi quý vị. Bây giờ, mình ñược
lên chức Thượng Tọa từ năm 2008, mình cũng
già quá rồi, năm nay 89 tuổi, cũng may còn
khỏe mạnh, không bị tiểu ñường, không bị cao
máu, vẫn tập thể dục ñều ñều, mỗi ngày 2 lần,
buổi sáng tập Dịch Cân Kinh và thể dục Tây
Tạng lâu 30 phút, buổi chiều tập treadmill và 5
máy ở gymnasium trong khu Lauder Hill (có
cổng gác) mình ở, tập lâu 40 phút.
Chân Văn thỉnh thoảng có ñiện thoại vấn an
bà chị Nguyên Hiếu và Bác Sĩ Nguyên Thạnh
Nguyễn Mậu Hưng, ở Orlando, Florida.
Tuần lễ tới nếu rảnh, Chân Văn xin ñiện
thoại vấn an Thủ Khoa Công Chánh AV.
Chân Văn xin kính gửi Ái Hữu AV, chi
phiếu nhỏ, ñể biếu quỹ Lá Thư Công Chánh.
Kính chúc Ái Hữu và gia quyến, bình an,
khang cát, thanh nhàn và hạnh phúc.
•

BPT

Xin cám ơn Thượng Toạ vẫn còn "giây mơ
rễ má" với LT ñể viết thơ thăm hỏi. Thấy
Thượng Tọa năm nay "mới" tròn có 89 tuổi, lại
rất khoẻ mạnh không bị mấy bệnh như tiểu
ñường hay cao máu, còn riêng kẻ viết mấy
giòng này tuy tuổi ñã "cao" (cao là so với các
con các cháu của mình thôi) nhưng bệnh nào
cũng có, lại còn thêm bệnh....bệnh …cao
máu...máu........"D" nữa, chữa mãi mà vẫn chưa
chữa xong! Rõ khổ!! Chắc phải lo tập luyện ít
ra cũng như Thượng Toạ ñể kiếm ñược số tuổi
"mới 89" của Thương Toạ chăng? Hai Em
Nguyên Hiếu và Nguyên Thạnh vẫn thường
nhắc ñến Thượng Tọa luôn. Vẫn còn nhớ lần
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gặp Thượng Toạ với ðại ðức (?) hay Thượng
Toạ (?) Nguyễn Thành Thiệt (tôi "già" rồi nên
quên Pháp Danh của AH Thiệt) cùng rất ñông
AHCC ở Quán Cơm Chay dưới Bolsa : mới ñó
mà ñã hơn mươi năm rồi? Khi nào Thượng Tọa
có ghé Nam Cali xin cho chúng tôi ñược hầu
cơm chay nhé.
•

AH Lê Tấn Quyền

Cám ơn Anh rất nhiều ñã gửi LTCC số 98
cho Quyền. Thấy Anh và Anh Hà Trọng Minh
xông xáo với LTCC, Quyền ñoán các anh vẫn
khỏe mạnh và nhiều energy, ñây là ñiều rất
mừng, nói thật ñó nghe. Quyền ñề nghị mấy
anh cho ñộc giả cái “green option”, giống như
Bank Statement của Mỹ vậy. Ai muốn ñọc
online thì mấy anh khỏi phải mail hard copy,
vừa save công và tiền in, tiền tem. Theo ý
Quyền, bây giờ ai cũng có tablet hoặc smart
phone, ñọc LTCC như là “bed time story” rất
tiện dụng. Quyền chỉ có ý kiến vậy thôi, quyết
ñịnh do ña số các anh.
Chừng nào mấy anh có dịp tiệc tùng gặp
mặt dưới ñó trúng vào Holiday hoặc Long
Weekend Quyền có thể về tham dự, gặp lại
mấy anh cho vui, nếu ñược tin trước.
•

BPT

ðúng như AH nói, khi làm báo AHCC,
chúng tôi thấy khỏe mạnh và nhiều energy,
nhưng không hiểu tại sao khi phục vụ “cụ bà”,
chúng tôi không biết cái energy nó chạy ñi
ñằng nào mất, thôi thì lúc nào cũng ñổ tội cho
cái “tuổi già” vậy. Nói ñùa AH một tí cho vui,
xin ñừng ñể tâm nhé.
Về website ltahcc.com, các AH nào không
muốn tiếp tục nhận báo thì xin email cho chúng
tôi biết, chúng tôi sẽ không gửi LTCC nữa.
Khi nào AH về Orange County chơi, xin
email báo tin cho BPT biết trước vài ngày ñể
chúng ta gặp mặt, hàn huyên.

Xin chúc AH mọi sự an khang, vui mạnh
•

AH Bà Văn Minh Phước

Tôi là Nguyễn Thị Trinh Phúc, quả phụ của
cựu AH Công Chánh, ông Văn Minh Phước.
Nhà tôi ñã qua ñời vào ngày 14 tháng 1
năm 2012 sau hơn 3 tháng kể từ ngày ñược
chẩn bệnh ung thư gan.
Hôm nay tôi viết thư này ñến quý Biên Tập
hầu mong ñược chia sẻ tin buồn ñến cùng tất cả
ái hữu công chánh, ñồng thời tôi cũng xin bày
tỏ nguyện vọng của riêng tôi là tiếp tục ñược
nhận tập san LTCC như một sự hoài niệm chân
thành của gia ñình tôi ñối với chồng tôi và cả
ñối với Hội Ái Hữu Công Chánh.
Tôi vẫn xin tiếp tục ñóng góp tiền nguyệt
liễm hàng năm và cầu mong mọi sự bình an
ñến tất cả ái hữu và gia ñình.
•

BPT

Xin ñược ñại diện cho các AH năm châu,
chúng tôi thành kính phân ưu cùng AH và gia
ñình. Tin cụ ông qua ñời ñã ñăng vào mục tin
buồn trong số báo này.
Chúng tôi vẫn tiếp tục gửi LT ñến AH dù
AH có yểm trợ hay không. Mong rằng LT sẽ
phần nào làm giảm nỗi buồn trong lúc cụ ông
vắng mặt. Xin chúc AH và gia ñình luôn luôn
ñược an khang và mạnh khỏe.
•

AH Bà Trần ðức Mười/
Thanh Hoàng

Cám ơn các AH ñã gởi sách cho gia ñình
em. Xin chúc tất cả các AH BPT nhiều sức
khỏe và hạnh phúc. Và em ước mong rằng ñặc
san này sẽ ñể lại cho con cháu trong ngành
công chánh hãnh diện vì có cha, anh, chú, bác
làm việc ở ngành này.
•

BPT

Xin cám ơn lời chúc của AH và cũng mong
rằng LT sẽ là một nhịp cầu mật thiết nối liền
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những LTCC, sẽ hãnh diện rằng thế hệ cha ông
ñã thực hiện ñược một ñiều tưởng là dễ nhưng
thực là khó khăn, ñó là “giữ cho còn có nhau”.
Xin chúc AH và gia ñình ñược an khang và
mạnh khỏe.
•

AH Cao Minh Lý

Kèm theo ñây là chi phiếu $140 ñể nuôi
dưỡng LTCC do 7 AHCC Miền ðông Bắc Hoa
Kỳ ñóng góp, (tên họ và hình ảnh các AH, tôi
ñã email ñến Hà Trọng Minh).
Như AH ñã biết, mặc dù các AH trên này
cố gắng sưởi ấm lẫn nhau, nhưng vì tuổi già
hoặc hoàn cảnh gia ñình nên các anh lần lần rời
xứ lạnh lẽo này ñể ra ñi về miền nắng ấm.
Mong rằng số AH còn lại sẽ cố gắng cùng nhau
bám trụ.
Thăm bạn và các anh dưới ñó mạnh giỏi.
•

BPT

Xin cám ơn các AH Miền ðông Bắc Hoa
Kỳ ñã yểm trợ và nuôi dưỡng LT. Mong rằng
LTCC sẽ phần nào sưởi ấm các bạn trong
những ngày còn ở trên ñó. Người ta thường nói
“ở ñâu quen ñó”, nhưng với xứ Mỹ này thì có
lẽ phải nói “ở ñâu có việc làm thì phải chịu ở
ñó thôi”. Nhưng ñã về hưu rồi, không cần việc
làm, như AH nói thì lại vì hoàn cảnh gia ñình
mà không ñi ñâu ñược. Khí hậu lạnh lẽo thật sự
là kẻ thù của tuổi già nhất là với người Việt
Nam chúng ta. Như vậy thì quý AH trên ñó cố
gắng “rình” cơ hội ñể “move” về vùng nắng
ấm Cali.
Xin chúc các AH sớm có ñược cơ hội ñó,
chắc chắn sẽ có một ngày.....
•

AH Mai Văn Mẹo

Xin gởi Anh chi phiếu $70:
- $20.00 : Lá Thư Công Chánh

- $50.00 : Quỹ ðại Thượng Thọ
Năm rồi, vùng Washington DC bị ñộng ñất
và bão. Nhưng mùa ñông thì tốt, chỉ có vài ba
lần tuyết nhẹ.
Thân chúc Anh Chị và các cháu nhiều sức
khỏe. Tôi vẫn nhớ những ngày vui cùng Anh,
Anh Mã Minh, Trương Võ Tấn và Hoàng ðình
Khôi ñi thăm Turkey, ghé Bangkok, Lebanon
và Singapore.
•

BPT

Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LT và Quỹ ðại
Thượng Thọ.
Vẫn nhớ các ñàn Anh "ngơ ngẩn ngẩn ngơ"
khi ñi theo tên ñàn em nhỏ nhất nhóm vào chốn
vui chơi bên trời Istanbul, Ankara, Beyrouth
(Casino de Paris) rồi còn cả gan ñem ñổi vé
máy bay ñể ñi "lậu" xuống Singapore trên
ñường về: Trưởng ðoàn MM la làng vì sợ ñi về
bị các xếp rầy rà, nhưng sau cùng cũng thấy
không lẽ không theo thằng Văn, làm một
chuyến?? Mới ñó mà có mấy ñoàn viên trong
nhóm như các Aí Hữu MM, TVT ... ñã không
còn ñể ñọc mấy hàng chữ của Anh và tôi nữa!!!
Buồn!
•

AH ðồng Sĩ Khiêm

Thơ số 1
Cám ơn Aí Văn và anh Minh ñã nhọc lòng
ñặc biệt ñi gởi LT cho tui vì tui sơ sót quên báo
ñịa chỉ mới. Tôi có một vài nhận xét như sau
(ñại khái ñây là loại Letter to the Editor mà các
anh thường thấy ở trên tất cả báo chí Mỹ).
Bài vở, thơ tín và tin tức: Rất hay và ñiều
ngạc nhiên kỳ thú là kỳ này LT lại ñược sự
ñóng góp của AH ở quê nhà! ðây là một ñiểm
son cho LT. LT ñưa ra mục dùng lt ahcc.com.
Tôi vào website này và rất thích nó, nhất là
mục xem hình ảnh màu hết sức rỏ ràng thay vì
nhìn trong LT in trên giấy thấy toàn là bà con
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Mong các AH vô thường xuyên website này dể
ñọc tin tức sốt dẽo. Website này cũng dể vô
như yahoo, hotmail vậy thôi. Tuy nhiên (lại
nhưng nửa) với thế hệ của chúng ta (dân 65++)
ñọc bài trên screen của computer hơi nhức mắt
nên chi có LT in trên giấy vẫn hơn. LT in trên
giấy tiện lợi, nhẹ nhàng, ñem ñi mô cũng ñọc
ñược. Theo tôi lt ahcc electronic chưa có thể
thay thế cho LT in trên giấy ñược (nói lại cho
thế hệ lão trên 65 t.).
Về ý kiến ‘nên hay không nên dùng danh từ
trước 1975 cho LT’. Cả AV và tôi ñã mỗi
người nhìn theo quan ñiểm của mình ñể ñưa ra
hai ý kiến trái ngược nhau. Một bên thì nói
“nên” một bên thì nói “cứ dùng riết rồi quen”.
Vì chúng ta không phải là Hàn Lâm Viện và
khuôn khổ LT không cho phép chúng ta tranh
luận thêm, vậy xin Chấm dứt và Xếp mục này.
Cầu mới ở VN. Các cầu mới loại Dây Văng
trông rất bắt mắt; ước chi có một bản ñồ vị trí
thì hay biết mấy cho những người ñã xa VN từ
lâu. Nhân dịp ñọc bài này tôi nhớ lại ñã có dịp
ñi xe lửa qua cầu Hàm Rồng. Cầu này ñược xây
dựng lại với kỹ thuật và vật liệu (thép) của
Nhật. Nhờ kỹ thuật luyện kim cao nên các cây
thép trông mỏng manh hơn các cây thép Pháp
dùng lúc xưa. Khi tàu lửa (chạy bằng diesel)
qua cầu này tôi thấy cũng hơi sờ sợ!
Tui cứ tưởng dân CC là sắt ñá ai ngờ cũng
có tâm hồn văn nghệ như các AH B. Hiệp,
T.T.Thiều (làm thơ) và H.D. Lễ (soạn nhạc).
Theo ñề nghị của AH B.H. tui vào Google tìm
Le Lac of Lamartin (không có chử e ñàng sau)
và ñọc phần dịch ra tiếng Việt. Mời các AH
mại dzô, Anh pháp Việt ñề huề ở trong bài
dịch! vui lắm!!
LT số 100: Nhóm mô sẽ ñặc trách làm LT
này? Toàn thể AHCC toàn cầu cần ăn mừng LT
ðại Thượng Thọ này! Những AH ñả từng phụ
trách các LT từ số 1 ñến số 100 ñều phải có
một plaque kỷ niệm, ñặc biệt nhất là mấy AH
phụ trách LT số 1, Hoan Hô!!

•

BPT

Thưa AH, việc gửi lại LTCC cho AH không
có gì ñặc biệt, mà là bổn phận của BPT chúng
tôi, ñó là một trong những ñiểu cần thiết ñể
“giữ cho còn có nhau”. Tuy nhiên, nhân dịp
này, BPT xin quý AH năm châu vui lòng thông
báo ngay cho BPT ñịa chỉ mới mỗi khi thay ñổi,
ñể tránh phí phạm cho Quỹ Yểm Trợ do chính
quý AH ñã ñóng góp.
Về ý kiến “nên hay không nên dùng danh từ
trước 1975 cho LT”, xin cám ơn AH ñã “xếp”
vào tủ. Thật sự, ñối với BPT chúng tôi thì ñó
không phải là cuộc tranh luận, mà ý kiến của
chúng tôi chỉ là theo ñúng tôn chỉ “giữ cho còn
có nhau”. Vì nếu ñào xâu hơn nữa vào vấn ñề
này, thì sẽ có những cuộc tranh cãi bất tận, ñưa
ñến chia rẽ trong tập thể AH chúng ta.
Về cầu dây văng, xin AH bỏ thời giờ viết
cho LTCC một bài về kỹ thuật này thì hay biết
mấy. BPT chắc rằng ña số các AH năm châu
ñều muốn tìm hiểu.
Hoan hô AH ñã ñề cập ñến LTCC số 100.
ðây là LTCC cuối cùng mà BPT chúng tôi sẽ
làm.Ý kiến của AH rất hay, nhưng nhất ñịnh
phải lấy ý kiến của AHCC năm châu vì việc này
liên quan ñến....chi tiền trong Quỹ Yểm Trợ
trong việc ñặt làm những tấm plaques.
Xin cám ơn AH ñã cho nhiều ý kiến hay và
xin chúc AH và gia ñình ñược mọi sự như ý,
bình an và mạnh khỏe.
Thơ số 2
Xin gởi phần I của bài "Allure of the Seas,
Chuyến ñi kỳ thú" ñể xét có ñáp ñược tiêu
chuẩn ñăng trong LT AHCC không. Nếu ñược
thì xin vui lòng in hình Biển Caribbean so với
mũi cực Nam của Florida lấy từ Google. Ngoài
ra xin kèm theo ñây 1 hình.
•

BPT

Cám ơn AH ñã gửi bài, nhưng không ñăng
trong số này ñược vì LT ñã quá tải. Mong nhận
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chăng?
•

AH Chu Thái Hoành

Rất cám ơn các anh chị AH ñã gửi cho tôi
các Lá Thư Công Chánh về ñịa chỉ ở Mã Lai.
Tuy nhiên hiện nay tôi ñã chuyển công tác sang
văn phòng ðông Nam Á của Viện Quản lý
Nước Quốc tế ñóng ở Lào (ñịa chỉ dưới ñây),
do ñó việc chuyển bản in qua ñịa chỉ ở Mã Lai
thường bị chậm trễ.
Vì vậy tôi xin ñề nghị các anh chị AH
ngưng gửi cho tôi bản in của Lá Thư Công
Chánh nữa. Tôi sẽ ñọc thẳng trên mạng cho
nhanh và ñỡ tốn kém chi phí gửi bản in.
Cám ơn các anh chị AH nhiều và chúc tất
cả AHCC cùng gia ñình luôn vui mạnh và hạnh
phúc.
•

BPT

Xin cám ơn AH ñã báo cho BPT việc ngưng
gửi bản in LTCC. Mong AH viết cho LTCC một
bài về “Quản Lý Nước Quốc Tế” hay là một ñề
tài liên hệ. Xin chúc AH và gia ñình ñược mọi
sự an khang và hạnh phúc.
.
• AH Nguyễn Thành Phùng
Vợ chồng Phùng ñã ñược cơ quan thẩm
quyền Mỹ chấp thuận cho ñịnh cư (con gái bảo
lãnh) và tụi mình sẽ ñến Mỹ ngày 12/6/2012.
Nhờ Giang thông báo cho các bạn cùng khóa
5/KSCC biết. Nhà con mình ở tại Daly City,
phía Tây Nam San Francisco, nhưng có lẽ mình
sẽ ở thường xuyên tại nhà của người chị bà con
ở phía nam California, khu vực Glendale, Los
Angeles. Mong sau này sẽ có dịp gặp lại các
bạn cùng khóa sau 46 năm rời ghế nhà trường.
Mong sẽ sớm gặp lại Giang và các bạn.

•

BPT

Chúc mừng bạn và gia ñình ñã ñến Mỹ.
AHCC Nam Cali mong ñược gặp bạn sau mấy
chục năm xa cách. Khoá 5 KSCC ở Nam Cali
thì có Minh, Minh, Nam, Duyệt, Ân, ðốc,
Thám, Hiệp, Liên và nay có thêm bạn nữa thì
tổng cộng là 10, ñông lắm ñó. Ước gì hai bạn
Thư và Giang còn ở lại dương gian này thì tụi
mình thật vui biết mấy.
•

AH Hà Văn Trung

Trên dưới một tháng trước ñây, ñược anh
"xúi dại" là nên cho bài viết ðiền ðịa Phân
Minh của tôi phục hoạt lại trên Lá Thư với lời
phân trần nơi ñầu bài và những tin cập nhựt nơi
thân bài, tôi ñã viết xong ngay cái version mới
của bài viết ñó vì tin cập nhựt thì có cả rừng
trên mạng. Nhưng có nhiều ñắn ño trước khi
gửi cho BPT Lá Thư. Nay tôi nghĩ và làm theo
cách của tôi là viết thư này kèm theo bài viết
với tính cách là Thư Riêng. Tùy theo sự ñắn ño
suy nghĩ của anh mà anh sẽ quyết ñịnh cho thư
và tài liệu nầy ñi xa hơn (ñưa ra BPT cứu xét)
hay là giữ làm của riêng xem như case closed.
Lý do ñược trình bày dưới ñây.
Ở hải ngoại, chúng ta có hằng trăm tờ báo
của hằng trăm tổ chức hội ñoàn từ thượng vàng
ñến hạ cám. Thượng vàng là báo của các hội
ñoàn tự cho mình là khoa bảng, thượng lưu trí
thức, sĩ phu vân vân... Hạ cám là báo của các tổ
chức ái hữu nghề nghiệp linh tinh chỉ tụ họp lại
ñể ăn uống nhảy nhót và rất kỵ nói ñến những
vấn ñề quốc sự mà họ cho là "nhạy cảm" ñối
với chính quyền trong nước, vì họ còn phải ñi
ñi về về Việt Nam nhiều lần nữa. Ngay như
trong nhóm thượng vàng kia thì cũng có nhiều
báo theo chủ trương tránh những ñề tài gọi là
"nhạy cảm" ñể ñừng mích lòng chính quyền
trong nước nữa. Thành ra "Sĩ khí rụt rè gà phải
cáo" thì cũng chẳng hơn gì là "Thương nữ bất
tri vong quốc hận."
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bài viết của tôi cũng vì cái chủ trương "giữ cho
còn có nhau" theo cách nghĩ riêng của AH ấy.
ðó là một sự hy sinh lớn vì lo cho anh em bên
nhà mà bất chấp có thể bị mang tiếng là "sĩ khí
rụt rè" không thua gì ñám "thương nữ bất tri".
Nay không biết cô hồn nào giục anh mà anh lại
xúi tôi giở lại hồ sơ nầy. Anh sẽ gặp cảnh khó
xử nhiều lần hơn AH Chí.
Bài viết cập nhựt với info mới, chỉ có "nhạy
cảm" khó nhai hơn chớ không bớt chút nào ñối
với cái version nguyên thủy. Nếu anh dám
"nhiệm lao nhiệm oán" kiểu AH Chí, thì một
mình anh quyết ñịnh ém nhẹm luôn bài viết nầy
ñể một mình anh chịu lãnh cái búa và chỉ mang
tiếng với tôi thôi. Mà tôi thì xin hứa sẽ hoàn
toàn thông cảm cho cái sự "hy sinh" ñó của anh
mà không có cà khịa thêm gì hết. Chớ còn ñưa
ra BPT rồi ðào Cốc Lục Tiên cãi nhau chí chóe
xong mới ñi tới quyết ñịnh "xù" thì "cả ñám"
(hiểu theo nghĩa rộng rãi nhứt là cả cái tập thể
Công Chánh chúng ta) sẽ mang tiếng là "rụt rè"
và tội nghiệp và oan cho cả ñám lắm, bởi vì
không phải ai trong cả ñám ñều là rụt rè cả.
Một trong nhiều bằng chứng là bức thư của AH
Nguyễn Văn Phổ, CA tâm tình với Ban Phụ
Trách trong mục Thư Tín của Lá Thư số 91
trong ñó có ñoạn nhắc lại ý kiến của AH Hoàng
Như Ngọc và có những lời rất xác ñáng xin
trích dẫn dưới ñây:
“Thế hệ vượt biên tỵ nạn "chính danh" của
mình,...
Không nên ñóng kín LT trong tôn chỉ ban
ñầu vậy.
Chúng ta không nên quá dị ứng về cái gọi
là "chính trị" mà mà ñánh mất cái quý báu,
quan trọng. Thật sự với xã hội VN mình không
có gì là "phi chính trị" hết.”
Niên trưởng Phan ð. của chúng ta ñang
sống trong nước, khi qua ñây chơi, vẫn sinh
hoạt ñàng hoàng với AH Nguyễn Thúc Minh
trong nhóm thuộc ban giảng huấn trường Võ Bị
ðà Lạt năm xưa. Về nước rồi còn thường

xuyên Forward cho ñám chúng ta bên nầy
những bài viết của nhiều tác giả khác nhau về
những ñề tài quốc sự. Ta là công dân Mỹ, có
Constitution, có First Amendent ñủ thứ, mà nếu
khi viết phải "lách", phải sắp hàng sang "lề
phải" (theo tiêu chuẩn của nhà nước XHCN) thì
bị thiên hạ cho xếp hàng chung với các nàng
"bất tri vong quốc hận" thì ñừng có làm "dân
oan khiếu kiện" chi cho thiên hạ cười thêm.
•

BPT

Mục ñích chính yếu của LTAHCC là thông
báo tin tức và sinh hoạt của tập thể anh em
Công Chánh chúng ta, ñể dù ở tản mác khắp
các châu lục, nhưng cũng biết một chút tin tức
của nhau, và khỏi mất liên lạc nhau. ðó là
phần chính yếu của Lá Thư. Còn các bài không
liên hệ ñến tình bạn bè Công Chánh, là phần
phụ, ñăng thêm cho lá thư bớt khô khan. Có
cũng ñược, mà không thì cũng chẳng sao.Ban
phụ trách chọn lựa bài ñể ñăng rất chủ quan,
tùy theo cảm nhận của những AH chọn bài. Cứ
cảm thấy hay hơn, ñược hơn thì ñăng trước,
nếu ít hay, ít thích thì ñể lại, có thể ñăng sau,
hoặc không ñăng. Việc cảm nhận “hay” hay
“không hay” chẳng ai giống ai. Bài ðiền ðịa
Phân Minh của anh, ñược ña số ban phụ trách
chúng tôi ñánh giá là thích hợp cho LT, nên
chọn ñăng kỳ nầy. Tuy nhiên nếu có những bài
khác hay hơn bài ñó, và ñã ñủ trang, thì cũng
ñành gác bài ñó lại mà thôi. Nếu ñể anh phụ
trách chọn bài, chắc anh cũng sẽ không làm
khác chúng tôi. Xin anh rộng rãi thông cảm
cho những người 'vác nặng ngà voi' không thể
thoả mãn hết toàn thể các AH, mà mỗi người
mỗi ý kiến và cảm nhận khác nhau.
Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự an
khang.
•

AH ðồng Sĩ Tụng

Thân gởi anh Quân,
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Thượng Thọ do anh Văn chuyển, tôi xin tin anh
biết Ban ðặc Trách Bảng Tiên Thọ và ðại
Thượng Thọ ñã ñồng ý tặng Bảng ðại Thượng
Thọ cho 3 AH Nguyễn Trọng Ba, Trần Vy
Bằng và Nguyễn Văn Huệ.
Tôi sẽ ñặt làm bảng trong tuần tới và sẽ
xong trong 15 ngày. Tôi sẽ gởi 3 bảng cho anh
theo ñịa chỉ 358 Homer Street, Earlwood, NSW
2206, Australia. Xin anh tùy nghi tổ chức việc
trao tặng cho 3 AH.
Tiện ñây, tôi xin cho anh biết rõ thêm về
Bảng Tiên Thọ và ðại Thượng Thọ AHCC:
Bảng Tiên Thọ (tặng các AH thọ 100 tuổi) và
Bảng ðại Thượng Thọ (tặng các AH thọ 85
tuổi) ñược thành lập ñể tặng và chúc mừng các
AH ñạt tuổi thọ cao, thường sinh hoạt với các
AH trong vùng và có tên trong danh sách
AHCC. Chi phí làm và gởi Bảng do Quỹ ðại
Thượng Thọ, riêng biệt với Quỹ Lá Thư
AHCC, ñài thọ. Quỹ nầy, cũng như Quỹ Lá
Thư, ñều do sự ủng hộ ñóng góp của các AH
khắp nơi.
•

BPT

Xin cám ơn AH ñã ñáp ứng nhanh chóng sự
yêu cầu của AH Quân và ñã giải thích rõ ràng
về các bảng ðại Thượng Thọ.
Xin chúc AH và gia ñình ñược mọi sự bình
an và mạnh khỏe.
•

AH Hà Thúc Giảng

Vợ chồng tôi gởi lời thăm Anh Chị và gia
ñình các cháu mọi sự như ý. Mới ñó mà mình
ñã già rồi. Nhớ hồi mới qua Mỹ, lo làm ăn khổ
cực vì sợ con cái mình không ñủ sức sinh sống
ở nước Mỹ. Nay chúng ñã trưởng thành và ñã
tự túc cuộc sống, không còn nhờ cậy cha mẹ
nữa.

Vợ tôi hay nói: “Hồi trước mình dại quá,
hay làm việc cực khổ, lo cho con, nay chúng nó
có cần gì mình ñâu?”.
Tôi trả lời: “Nếu ai cũng biết trước việc ñời
thì mình ñâu có khổ, ñể làm việc nhiều khi còn
trẻ?”
Bà ta không nói gì.
Thân chúc Anh Chị luôn vui vẻ, mạnh khỏe
•

BPT

Thưa AH, Bố Mẹ nào cũng phải lo cho con
cái ñến khi chúng tự lực, ñứng vững trong cuộc
ñời, dù không biết sau này tương lai chúng như
thế nào. Nếu chúng không gần gũi mình thường
xuyên, có lẽ vì bận rộn với cuộc sống và con
cái. Chúng ta cảm thấy buồn khi con cái không
còn quanh quẩn bên mình như hồi xưa ở VN,
nhưng có một niềm vui lớn nhất là thấy con cái
mình ñã thành công trong xã hội ñầy cam go
này.
Xin chúc AH và gia ñình ñược an khang và
hạnh phúc.
•

AH Lê Thành Trinh

Trước ñây, lúc còn sống, anh Lê Cảnh Túc
có nói với tôi là anh ñang tìm một phương pháp
ñơn giản ñể lưu trữ tất cả những bài viết trong
các LTAHCC, dưới một dạng thức mà các AH
có thể tham khảo dễ dàng mỗi khi muốn. Ước
muốn này quá to lớn, ñòi hỏi rất nhiều công sức
và phương tiện, nên anh Túc ñã không thực
hiện ñược nguyện vọng này của anh.
Thế mà mới ñây các anh ñã hoàn thành
ñược công việc khó khăn này bằng cách lập ra
mạng ltahcc.. Tôi chắc ở nơi Chín Suối, anh
Túc ñã mãn nguyện vì ước vọng của anh ñã
ñược thực hiện bởi các AH còn sống..
Tôi ñã về hưu, nhiều thời gian rảnh rỗi, nên
rất cám ơn các anh ñã giúp tôi phương tiện ñọc
những bài trong các Lá Thư thân yêu của chúng
ta. Mạng ltahcc, gồm ñầy ñủ các bài của 98 lá
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cho các aí hữu và thân hữu, và cũng là di sản ñể
lại cho hậu thế, sau khi chúng ta ñã về với ông
bà.
Tôi ñã ñọc một số bài viết và có nhận xét
sau ñây muốn góp ý với các anh: có môt số bài
không có trang chót. Lý do là vì phần chót của
bài không chiếm hết cả trang giấy, còn nhiều
chỗ trống, nên ñã in thêm luôn phần ñầu của
bài kế tiếp. Vì vậy trang này chung cho cả hai
bài. Nếu tách rời hai bài ra như ở trong mạng
thì một trong hai bài sẽ thiếu một trang, thường
là trang chót của bài trước. Xin nêu ra ví dụ sau
ñây:
(BPT bỏ một ñoạn nói chi tiết)

Tôi rất dở về dùng WORD nên không giúp
ñược gì các anh trong việc này. Tuy nhiên, nếu
các anh muốn, thì tôi có thể lập bảng kê khai
những bài không có trang chót rồi gởi tới các
anh tùy nghi.
•

BPT

Xin cám ơn AH ñã giúp trong việc sửa
chữa, tìm ra cac thíếu sót. Anh NV Luân ñã ghi
nhận những ñiểm sót hay nhầm như AH ñã nêu
ra-- và sẽ còn nhiều nữa những sơ sót-- và ñã
sửa ngay sau khi nhận biết. Website LTAHCC
mới ra “lò” nên chắc chắn có nhiều thiếu sót.
Những khiếm khuyết cần sửa thuộc loại sau
ñây: nhiều bài tiêu ñề một cách mà khi ñọc thì
khác, nhiều bài thiếu trang hoặc dư trang. Có
nhiều bài không thấy trong danh sách: những
bài này hoặc ít quan trọng, hoặc quá ngắn. Nếu
phải ghi cho ñủ thì mục lục sẽ quá dài. Tuy
chúng tôi không ghi trong mục lục, nhưng ñộc
giả khi ñọc toàn bộ sẽ thấy ñầy ñủ.
AH ñã chỉ ra cho chúng tôi những lỗi ñáng
kể, và như tất cả các AH ñều nhận biết là “việc
tìm ra lỗi mới khó, chứ việc sửa lỗi thì dễ vô
cùng”. Vậy xin các AH giúp tìm ra lỗi càng

nhiều càng tốt ñể trang nhà của chúng ta mỗi
ngày một hòan hảo hơn.
Giai ñoạn kế tiếp, chúng tôi sẽ giúp ñộc giả
tìm bài theo tên bài hoặc theo tên tác gỉả, ñể
ñộc giả có dịp nhìn lại xem AH L. K. Thí báo
nguy bao nhiêu lần về tương lai LTAHCC, và
Aí Văn ca tụng rượu và ñàn bà bao nhiêu lần,
vân vân...
•

AH Lê Khắc Thí

Vừa qua tôi nhận ñược thư cụ ðào Trọng
Cương, năm nay 102 tuổi, nét chữ còn sắc sảo,
trí nhớ, tinh thần minh mẫn, ñể AH chia xẻ
niềm vui tuổi thọ của cụ. Trong gia ñình
AHCC, cụ ñạt tuổi thọ cao nhất. Chúng ta
mừng cho cụ, kính lão ñắc thọ. Nhân ñây, tôi
cũng xin cám ơn quý AH ñã ñến chung vui
cùng chúng tôi hôm tiệc vui mừng cửu tuần của
tôi (7/7/12) và tặng Bảng Thượng Thọ.
•

BPT

Chúc mừng AH ñã ñạt cửu tuần. Trên thế
giới này, có lẽ cùng với AH ðào Trọng Cương,
AH ñứng trong danh sách top 1% những cụ
sống lâu nhất, thật là sung sướng và hãnh diện.
Xin cám ơn AH ñã chuyển thư của cụ ðào
Trọng Cương.
Thân chúc AH trường thọ theo bước chân
của cụ Cương.
• AH ðào Trọng Cương
Tóm lại, tôi có 1 vợ, 10 con (7 trai, 3 gái),
tất cả ñều sống bên này từ ngày ấy (!), nay có
một mình từ mấy năm nay, tất cả ñều sống tại
Canada này, sinh sống cũng ñược coi là ñều
khá giả cả.
Ngồi có lúc nghĩ tới xưa kia của cuộc ñời
mình thì cũng thích thú lắm! Nói ñể Anh Chị
và các cháu mừng cho.
Nhắn lời thăm tất cả các bạn Công Chánh
trước kia.
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BPT

Chúng tôi chắc rằng AH là người hạnh
phúc nhất trên thế gian này vì không những
trường thọ, lại vẫn còn minh mẫn và tất cả con
cháu ñều khá gỉả, thành công.
Xin chúc mừng, chúc mừng
.
• AH Lê Mậu ðáo/ Tì Kheo
Thích Nguyên Thiện
Thơ số 1
ðây bài cho lá thư AHCC theo yêu cầu của
bạn. Thay vì viết về các phương pháp tu tập
(theo niềm tin của những ngươi ñã chọn theo
Phật), tôi chọn viết về sự thực mà ai cũng có
thể suy nghiệm và áp dụng. Chỉ ñịnh viết ngắn
gọn, nhưng khi ngồi vào bàn máy tính gõ, thì ý
dẫn theo phiếm... lại không muốn gò ép, cắt
xén, thôi cứ ñể ý nguyên sơ... vậy bạn tùy tiện
sử dụng cho lá thư. Chúc bạn tìm ñược niềm an
lạc & thảnh thơi.
Gelong Tenzin Oedok
• BPT
Xin cám ơn Tỳ Kheo LMð ñã bỏ công viết
một bài thuyết giảng về "ðạo Phật Nhập Môn"
dài 28 trang.
BPT nhận thấy bài nầy:
1/ Có giá trị lắm, nhưng nghĩ rằng chỉ ñể
thuyết giảng trong Chùa, hoặc ấn tống phát
cho những người chưa biết ñạo Phật là gì, ñể
soi sáng ñường cho họ gia nhập ñạo.
2/ Quá dài, nếu ñăng, thì phải ñăng làm 5
kỳ. Mỗi kỳ 5,5 trang. Như thế thì ñộc giả mất
cái liên tục của bài thuyết giảng, và khó lãnh
hội ñưọc ñiều tác giả muốn viết.
3/ Không thích hợp với khuôn khổ của lá
thư vì LTAHCC không phải là một ñặc san
chuyên môn về văn chương, chính trị, tôn giáo,
khoa học kỹ thuật.
BPT ñề nghị:

1/ Nếu như Tì Kheo LMð viết một bài dưới
5 trang về ñề tài " Tại sao tôi lìa bỏ vợ con mà
ñi tu" thì sẽ có rất nhiều AHCC ñọc ñể may ra
bắt chước, ñể tránh phiền não của thế gian ( vợ
cứ léo nhéo ngăn cấm và trách móc...).
2/ Nếu có AH nào muốn ñọc bài thuyết
giảng về “ðạo Phật Nhập Môn” thì xin liên lạc
thẳng với Tì Kheo Lê Mậu ðáo, ñịa chỉ trong
DS AHCC hay Email lemaudao@msn.com. Xin
cám ơn Tì Kheo LMð.
Xin chúc AH luôn luôn tinh tấn trong việc
tu ñạo.
Thơ số 2
Enclosed is revised "condensed" for
LTAHCC... to share my experiences as a
Buddhist Monk: "Vài trải nghiệm của một hành
giả tu theo con ñường và hướng dẫn của ðức
Phật Gautama Shakya Muni."
•

BPT

Bài của AH sẽ không ñăng trong số này vì
LT ñã quá tải. Hy vọng rằng sẽ ñăng trong số
tới.
•

AH Phan ðình Tăng

Gần ñến ngày LTAHCC lên giàn in rồi mà
không biết viết gì nên gởi ngân phiếu nhờ Aí
Văn thâu cho LTCC. Lâu ngày không nghe
giọng nói cười vui vẻ của bạn. Hôm trước nghe
Anh Thí làm lễ Cửu Tuần cũng muốn qua lắm
mà có hẹn với Bác Sĩ ñi khám sức khoẻ (6
tháng một lần) nên không bỏ ñi ñược.
Về già rồi sức khoẻ là quan trọng nhất! Xin
chúc cho Văn ñược dồi dào sức khoẻ ñể lo cho
LTCC.
Ở New Orleans ñang xảy ra nhiều chuyện
lung tung nên muốn viết một bài cho LTCC mà
không viết ñược vì sợ trí óc ñang bị ảnh hưởng
của thời cuộc, viết bài không ñúng lắm.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một vị dân cử mời tôi ñến dự buổi hội bàn
về 2 chuyện:
1. Các máy ñiện toán ñặt ở các góc ñường
ñể chụp hình và phạt các xe chạy quá tốc ñộ
hay vượt ñèn ñỏ.
2. Lấy tiền qua cầu Mississippi: theo quyết
ñịnh thì cuối tháng 12/2012 phải ngưng. Nhưng
nếu ngưng thì không có tiền tu bổ cầu và chạy
phà. Vậy nếu bỏ lấy tiền qua cầu thì có phải
tăng tiền qua phà hay cho tư-nhân khai thác
phà?
1. Dân không tin các máy chụp hình nên
không chịu nộp tiền phạt và ñòi kiện Thị Xã.
Các nhà chính trị ñổ thừa cho Ông Giám ðốc
Công Chánh nên cho Ông nghỉ việc. Nguyên,
con tôi, ñang làm Trưởng Kỹ Sư ñược bổ
nhiệm kiêm Giám ðốc (Interim Director). Tôi
ñang lo vì các chức vụ Giám-ðốc dính ñến
chính trị nguy hiểm lắm! May sao 6 tháng sau
Thị Xã bổ nhiệm một ông Sĩ Quan Công Binh
vào làm Giám ðốc. Họ vẫn không chịu bỏ cái
máy ấy ñi mà làm những chuyện rắc rối như:
"Xe phải chạy quá tốc ñộ cho phép trên 10
MPH mới bị chụp hình."
2. Tiền qua cầu Mississippi. Dân cũng
muốn bỏ tiền qua cầu vì rắc rối và máy kiểm
soát không ñúng. Sau buổi hội, họ quyết ñịnh
ñưa vấn ñề này vào buổi bầu cử tháng 11 này
ñể dân bầu tiếp tục hay bỏ. Vừa rồi báo ñăng là
họ "audit" máy ấy thì thấy sai lạc nhiều lắm. Có
xe có thẻ qua cầu thì nói không, mà không thì
nói có! Vì vậy mà họ ước-lượng mỗi tháng có
thể mất cả $100,000. Riêng tôi thì có thẻ mà bị
phạt một lần $26. Nhưng sau không biết vì sao
họ hoàn tiền lại cho tôi $26.
Những chức vụ chính trị nguy hiểm ña số là
vì tiền. Một vị Thống-ðốc Louisiana bị ngồi tù
20 năm. Vừa rồi một vị Dân Biểu 9 nhiệm kỳ
liên tiếp vừa bị vào tù 13 năm.
ðội banh Saints cũng bị phạt vì ñặt giải
thưởng cho các cầu thủ làm cho ñối thủ bị
thương. Owner bị phạt tiền. Coach và vài cầu
thủ bị cho nghỉ một thời gian. Anh Văn có thấy

làm sao mà tôi viết bài ñể bạn ñọc cho vui
ñược.
Mấy lời gởi thăm Văn và gia ñình. Hẹn gặp
lại một ngày gần ñây.
•

BPT

Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LTAHCC. ðã có
bài tường thuật lễ Cửu Tuần của AH Thí trong
số báo này, AHCC mình ñi dự thật ñông ñảo.
Mong AH có sức khoẻ thật tốt ñể có thể tham
dự các buổi Thượng Thọ của mấy Cụ (non)
trong BPT và cũng mong sẽ ñược tham dự lễ
Cửu Tuần của AH.
•

AH Bửu ðôn

Quý anh thân mến
Nghĩ lại từ khi ra tờ báo AHCC ñầu tiên
cho ñến giờ, biết bao nhiêu là sáng kiến học
hỏi, thật là một khích lệ lớn và một niềm vui
trong "tuổi già" của chúng ta.
Hoan hô bạn Lê Khắc Thí và bao nhiêu là
BTC kế tiếp.
Nhờ ai ở gần bạn LK Thí xin chuyển dùm
lời biết ơn này của tôi.
•

BPT

Chúng tôi ñã chuyển thơ của AH ñến AH Lê
Khắc Thí. Và xin ñọc bài của AH Thí viết về Lá
Thư ñăng trong LT số này, trong ñó có ghi
nhiều chi tiết ñáng nhớ. ðã hơn 30 năm rồi,
LTAHCC của chúng ta ñã ñứng vững và càng
ngày càng phát triển không chỉ nhờ vào những
AH tiên phong, những AH “vác ngà voi”, mà
còn sự yểm trợ tài chánh và tinh thần của tất cả
các AH năm châu nữa.
•

AH Hoàng ðống

BPT ñã nhận ñược bài viết “ðạo Phật
Thực Hành” của AH và nhận xét bài nầy có tính

TRANG 16
ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cách tôn giáo thích hợp với các tạp chí về tôn giáo
hơn là LTAHCC, ngoài ra nội dung gồm những
ñiều mà ai cũng ñã biết rõ, do ñó sẽ không ñăng
trong số này. Mong nhận ñược các bài khác của
AH.
Xin chúc AH và gia ñình ñược mọi sự như ý,
bình an và mạnh khỏe.

•

AH Nguyễn Văn Luân

BPT: Dưới ñây là thư cám ơn của Anh
Nguyễn Văn Luân, tác giả của Website
ltahcc.com gởi cho anh Dư Thích và các anh
trong BPT.
Chúng ta hết sức mừng là giai ñoạn ñầu của
website http://ltahcc.com/ ñã hoàn tất, do sự
ñóng góp công sức của tất cả chúng ta. Ai cũng
sốt sắng, mỗi người sáng tạo một cách riêng,
nhưng mục ñích chung thì chỉ có một: ñưa
những Lá Thư AHCC trong gần 40 năm qua
lên mạng, làm việc tìm ñọc những bài cũ dễ
dàng hơn nhiều.
Tối hôm qua, 7/6/2012, trong bữa tiệc 17
người do anh Ái Văn và anh Mai Trọng Lý sắp
ñặt, với sự hiện diện của anh chị Nguyễn ðình
Duật và anh chị Lê Nghiêm Hùng, tân thành
viên ban phụ trách, tôi ñược ngồi bên cạnh anh
Thiệp và ñược nghe anh Thiệp kể chuyện một
anh bên Ái Hữu ðiện Lực. Anh này bị stroke
mới ñây và lúc này rất yếu không còn ngồi
ñược lâu, chỉ còn có thề nằm trên giường bấm
chuột coi internet, thêm nữa website mà anh ấy
vô nhiều nhất là ltahcc.com. Một ñộc giả yêu
thích website cũng ñã ñủ bù lại những cực nhọc
của chúng ta.
Xin cám ơn tất cả các anh ñã giúp tôi khi
ñược yêu cầu, nhờ thế mà chúng ta có thể hoàn
tất sớm hơn dự ñịnh, ñáp ứng sự mong mỏi của
các AH.Tôi cũng không quên sự giúp ñỡ quý
báu của các anh Lê Khắc Thí, Nguyễn ðức
Chí, Ngô Nẫm, Nguyễn Xuân Mộng, Trình
Hữu Dục ñã giúp anh Văn và tôi có ñủ các Lá
Thư cho trọn bộ.
•

AH Dư Thích

Tôi ñã tìm nhiều cách ñể tìm hiểu coi lý do
nào mà Bài LT98 Thư Tín lại không thể ñọc
ñúng kiểu chữ .PDF file (giữa PC và iPad) với

các chữ display khác font (Time New Roman).
Theo tôi vì bài thư tín này do nhiều người cùng
làm việc chung, và có nhiều lỗi nhất. Nhưng tôi
ñành chào thua, vì tôi ñã làm lại bằng mọi cách
như: convert unicode 8, clear format, và retapy
lại các ñoạn có các chữ display khác font (Time
New Roman). Thử tới thử lui nhiều lần vẫn
không chỉnh ñược. Theo kinh nghiệm trình bày
của cá nhân tôi suy ñoán...có thể chỉ nguyên
nhân duy nhất là: "anh bạn phụ trách trình bày
ñầu tiên và anh phụ trách sửa bài, sửa lỗi chính
tả & câu văn...các bạn này ñã dùng 2 softwares
ñể ñánh chữ không ñồng nhất nhau"... Hy vọng
các anh trong BPT mới có thể kiểm chứng
ñược ñiều này mà thôi.
Mong rằng LT99 Thư tín sẽ tránh ñược,
không gặp lại trường hợp này.
Tôi xin gởi lại anh Minh vài chi tiết cách
chỉnh hình, ñộ sáng, ñộ rõ, và chuyển từ màu ra
grayscale trong các bài trình bày LT96SinhHoat03 (xem ñính kèm)...
•

BPT

Những suy ñoán của AH có thể ñúng,
nhưng chúng tôi cũng thắc mắc tại sao LT 97
in tại San Jose thì lại không có vấn ñề gì, trong
khi LT 98 in tại một nhà in khác ở Orange
County thì lại có vấn ñề về font. Xin AH ñọc
bài phân tích của chúng tôi ñăng trong LT này.
Xin cám ơn AH ñã chuyển cho chúng tôi
những tài liệu rất hữu ích cho việc làm ñẹp LT.
•

AH Phan Bạch ðiểu

Tôi xin gởi $50.00US ñể Yểm Trợ Lá Thư.
Ban Phụ Trách ñã làm ñủ việc từ tài chánh cho
ñến bài vở ñể "Giữ cho còn có nhau".
LTAHCC giữ ñược mối dây liên lạc bằng hữu,
những ñồng nghiệp và những người thân ở xa
thật là ñáng quý vô cùng. LT càng ngày càng
có nhiều bài hay, báo ñẹp càng ngày càng tiến
bộ.....
•

BPT

Xin cám ơn Chị ñã ủng hộ cả tài chánh lẫn
tinh thần cho BPT.

