
 

• AH Huỳnh Long Trị 
Cách nay 3 ngày, tôi ñi bộ trong xóm như 

thường ngày. Ngày ấy là ngày (19 tháng 9) là 
ngày áp chót của mùa hè. Lá vàng ñã nằm rải 
rác trên ñường ñi. Bên ñây không có "con nai 
vàng ngơ ngác ñạp trên lá vàng khô" mà có 
"con nai ñồng quê" (chó) chạy tung tăng trên 
lá vàng khô. Các ông các bà Hòa Lan nuôi chó 
nhiều lắm..Về nhà mở cửa và hộp thư thì thấy 
bao thư ñựng Lá thư AHCC mùa thu số 99. 
Giai phẩm mùa thu ñã ñến trước mùa thu 
chánh thức (21 tháng 9) 2 ngày. Mở ra thì thấy 
hình "Cây Phong Sau Nhà" rất ñẹp. Và các anh 
ñã ñăng bài viết của tôi. Thành thật cám ơn các 
anh. 

ðọc bài "Phỏng vấn AH Ái văn" tôi thấy 
anh Ái Văn trả lời rất vui và dí dỏm, như job 
thường làm là..làm thinh và cũng muốn làm 
tàng nhưng bà chủ mắng...Tôi bây giờ thì làm 
thinh suốt ngày sợ mất phần, và xớ rớ..bị, và 
cũng không có ai ñể dám làm tàng. Và rất 
thèm ñược bà chủ cằn nhằn, nhưng không 
ñược nữa vì bà chủ của tôi, có lẽ như anh Ái 
Văn ñã biết, không còn nữa... 

Thành thật chúc các anh thật nhiều sức 
khỏe. 

• BPT 

Rất mừng là LT ñã ñến AH kịp mùa thu 
ñến. Mùa thu Hoà Lan dù là không có “con 
nai vàng ngơ ngác”, nhưng có “con chó tung 

tăng” trên lá vàng khô, thỉnh thoảng lại “gác 
chân” lên gốc cây, thì cũng là một hoạt cảnh 
vui vui. Cám ơn Anh ñã khen bài “Phỏng vấn” 
của cụ CN chúng tôi, nhưng một anh trong 
BPT nói rằng trong bài này, cụ còn chưa 
“thành khẩn khai báo”, vì bài này còn dấu 
nhiều chuyện mà Bà Xã cụ CN không biết, cứ 
bắt cụ phải viết lại. Thật sự thì nếu viết hết sự 
thật trong dĩ vãng thì không những bị bà chủ 
la mắng, còn bị...cắt... quăng ra ngoài vườn.. 

Lâu lâu nói ñùa cho vui, mong AH thông 
cảm. Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự 
như ý, bình an, mạnh khỏe. 

 

• AH Nguyễn Tư Thị ðiềm 
Cháu ñã nhận ñược LTAHCC số 99, cháu 

xin thành thật cám ơn chú.  
Trong bài thơ “Nhớ Dai” của Cha cháu ñã 

thiếu câu 11 “Thôi thôi em chẳng ñi ñâu nhỉ” 
và câu 12 (câu cuối) mới là “Phải gió anh này 
rõ nhớ dai”. Xin chú vui lòng báo cho các chú 
trong Ban Bài Vở và Tin Tức thêm vào câu 
thứ 11 trong LTAHCC số 100. Một lần nữa, 
cháu xin cám ơn chú. 
 

• BPT 
Cám ơn cháu ñã yểm trợ LT. Bài thơ “Nhớ 

Dai” của bác Nguyễn Tư Tùng sẽ ñược ñăng 
lại trong LT số 100 theo sự yêu cầu của cháu 
như trên. Thân chúc cháu và gia ñình vui 
mạnh.  
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• AH Ngô Thái Bình  
Anh cho chúng tôi gửi tiền yểm trợ LTCC: 

Châu Hùng Phi $20 
Ngô Thái Bình $20 

Anh Phi nhắn với anh là Châu Hùng Phi 
chứ không phải là Châu Hồng Phi. Tôi mỗi 
cuối tuần thường gặp anh Phi, anh Phi cho biết 
ñã có 5 căn nhà ở Mỹ và vẫn còn business tại 
Việt Nam.  

Lúc nào có gặp gỡ anh em AHCC, anh cho 
tôi biết, tôi sẽ chở anh Phi tới. 
 

• BPT 
Xin gởi lời xin lỗi AH Châu hùng Phi và 

BPT sẽ ñiều chỉnh lại trong danh sách. 
 

• AH Huỳnh Minh Trung 
Cám ơn anh và quí anh trong BPT 

LTAHCC ñã gởi cho tôi lá thơ số 99 bằng Bưu 
ðiện bỏ trong phong bì ñàng hoàng. 

Tôi trân trọng gởi theo ñây 20$ US (tiền 
mặt) ñể ñóng góp chi phí cho LT năm 2012. 
Lá thơ số 99 cho thấy công lao to lớn của BPT. 
Tôi xin có lời ngợi khen và kính phục. Ngoài 
ra, xin cám ơn các anh ñã ñăng 3 bài của tôi 
(Huỳnh Minh Trung) trong LT số 99. Tôi sẽ cố 
gắng viết bài thường xuyên cho LT và xin quý 
anh xét, nhất là cho LT số 100. 

Xin một lần nữa cám ơn anh Ái Văn và quí 
anh trong BPT LTAHCC. Kính xin chúc quí 
anh vạn sự như ý và nhiều hạnh phúc. 
 

• BPT 
Cám ơn AH ñã yểm trợ LT và khen ngợi. 

Rất mong nhận ñược bài viết của AH, hy vọng 
LT 100 sẽ dày nhất so với 99 số ñã phát hành. 
Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự như ý, 
bình an và mạnh khỏe. 

 
• AH Nguyễn Khắc Dõ 

Xin chân thành cám ơn các anh chị trong 
BPT LTCC ñã bỏ nhiều tâm sức ñể LTCC 
ñược phong phú và trường tồn. 

Kính chúc quý anhh chị nhiều sức khỏe và 
niềm vui trong tuổi về hưu, nhưng vẫn gánh 
vác chuyện “ái hữu”. 

• BPT 
Cám ơn AH ñã yểm trợ LT và khuyến 

khích. Kính chúc AH và gia ñình ñược an 
khang và thịnh vượng. 

 

• AH Khuê Võ/ Hồ Văn Trượng 
Bận quá nên Khuê gởi hơi trễ. ðộ này ba 

má Khuê ở VN vẫn bình thường, ba Khuê, ông 
Hồ Văn Trượng vừa chụp hình, bị cancer gan 
chút ñỉnh. Qua Tết, Khuê sẽ về VN 3 tuần. Vài 
hàng anh rõ. Kính chúc các anh luôn dồi dào 
sức khỏe. 

 

• BPT 
Nhận ñược hung tin cụ thân sinh vừa qua 

ñời, BPT xin ñược ñại diện các AH năm châu 
thành kinh phân ưu cùng AH và gia ñình và 
cầu chúc hương linh cụ sớm tiêu diêu miền 
Cực Lạc. 

 

• AH Trương Như Bích 
Tôi có một trang ngắn ngủi ñính kèm, xin 

quý AH vui lòng cho ñăng trong LT kỳ tới. 
Xin cám ơn quý AH và xin chúc quý AH một 
năm 2013 ñược thắng lợi, tốt ñẹp. 

 
CẢM TẠ 
Vào dịp tiện nội, nhũ danh: 
NGUYỄN THỤY ANH thất lộc, tôi ñã 

ñược nhiều AH xa gần ân cần thăm hỏi, chia 
buồn, phúng ñiếu và an ủi. 

Nay người bạc mệnh ñã an nghỉ nơi suối 
vàng, tôi xin trân trọng ña tạ quý AH ñã dành 
cho tôi cảm tình nồng hậu trong thời gian ñau 
buồn. 

Xin bái tạ. 
TRƯƠNG NHƯ BÍCH 
(và các con cháu) 
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
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• BPT 
Xin ñược thay mặt các AHCC năm châu, 

thành kính chia buồn với AH và cầu chúc 
hương linh cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc. 

 

• AH Bửu Hiệp 
Tôi mới nhận ñược LT AHCC số 99. Xin 

cám ơn BPT rất nhiều. Lá thư khi nào cũng 
hấp dẫn và xinh ñẹp, bài vở rất thích ñọc. 

Trong bài “Giã từ vũ khí” ở trang 98, từ 
ñoạn câu thứ 8, nhà in có in sai 8 câu, xin ñược 
sửa lại như sau: 

“Nụ cười em anh vẫn còn lưu luyến 
Quên làm sao xao xuyến cả tâm hồn 
Tình chúng mình chung thủy cả vạn niên 
Dầu xa cách vẫn còn trong tâm khảm 
Sức tuổi già ắt có ngày phải giảm 
Mơ ngày xưa vung kiếm bén dưới trăng 
Em ơi em có biết chăng 
Tình mình bất diệt trăm năm vẫn còn 
 
Vậy xin gởi lại anh ñoạn 8 câu này ñể tùy 

nghi ñính chính trong lá thư tiếp. 
 

• BPT 
Xin thành thật tạ lỗi cùng AH về sự sai sót 

trong LT 99. Bài thơ của AH sẽ ñược ñăng lại 
trong LT 100. Thân chúc AH mọi sự an khang, 
thịnh vượng. 

 

• AH Nguyễn Văn ðộ 
Trân trọng kính gửi AH những tài liệu sau 

ñây: 

1. Chi phiếu $325.00 của AHCC Houston 
ñóng góp Yểm Trợ LT năm 2013 (Chi 
phiếu số 5317 của AH Nguyễn Văn 
ðộ) 

2. Bản Danh Sách AHCC Houston năm 
2013 

3. Biên Bản buổi họp và hình lưu niệm sẽ 
ñược gửi riêng sau. 

Kính chúc AH và quý quyến một năm mới 
“Như Ý”. 

   

• BPT 
Tôi ñã nhận ñược cheque Yểm trợ của 

Houston $325 với bản in DS cũng như ðịa chỉ 
mới cập nhật của các AH bên ñó. Cám ơn các 
anh. 
 

• AH Hồ Thông 
Thành thật xin lỗi cùng A/C vì quá chậm 

trễ gửi tiền $20 ñến A/C, mong A/C thông cảm 
cho vì rất bận việc, ñi công tác tại CA. Một lần 
nữa xin cám ơn cùng A/C. Kính chúc A/C 
Merry Christmas and Happy New Year. 

 

• BPT 
Cám ơn AH ñã yểm trợ LT. Xin chúc AH 

và gia ñình ñược mọi chuyện tốt lành. 
 

• AH Nguyễn Xuân Mộng 
Trước hết, thân chúc quý AH trong BPT 

LTAHCC và tất cả quý AHCC trên năm châu 
ñược hưởng những ngày lễ Giáng Sinh 2012 
và những ngày Tết 2013, Tết Quý Tỵ thật vui 
vẻ và ñầy ấm cúng cùng gia ñình, và sang năm 
mới 2013 và Quý Tỵ tràn ñầy sức khỏe, hạnh 
phúc dồi dào, quý anh lão thành thêm tuổi thọ.  
 Sau nữa, thành thật cám ơn quý anh trong 
BPT LTCC ñã bỏ công sức lo cho LT ngày 
càng thêm khởi sắc, ñã gởi cho tôi ñầy ñủ các 
LT ñã ấn hành, cũng như giúp chúng tôi biết 
ñược tin tức các AH, ñược ñọc những bài vở 
thật súc tích và bổ ích. 
 Sau cùng, xin “Lì Xì” LT một ít quà Tết 
ñể thêm vào quà của các AH khác gửi ñến. 
 Thân ái chào quý AH. 
 

• BPT 
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LT, những lời 

chúc Tết và những lời khen thật quý báu. BPT 
xin chuyển lời chúc Tết ñến các AH năm châu. 
Thân chúc AH và ñại gia ñình năm mới ñược 
tràn ñầy hạnh phúc, bình an và mạnh khỏe. 
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• AH Bà Nguyễn Thành Danh 
Tôi là Quả Phụ Nguyễn Thành Danh kính 

chúc tất cả một mùa Giáng Sinh và năm mới an 
khang, hạnh phúc. Tôi xin gửi theo ñây $20 
US. 
 ðịa chỉ mới: Bà Nguyễn Thành Danh 
 #301-350 Keefer St., Vancouver 
 BC, V6A-1Y2 
 

• BPT 
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LT. Năm mới 

xin kính chúc AH và gia ñình ñược an khang, 
thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. 
 

• AH ðào Hữu Dinh 
Kg Anh Ái Văn, 
Vài hàng thăm anh mạnh. Cám ơn sự cố 

gắng của anh và BPT LTCC. ðây ñúng là sợi 
giây liên lạc của các bạn cùng trường năm xưa 
ở Phú Thọ. Mỗi lần ñọc LT là nhớ tới bạn bè 
ngày xưa ở trường CC. Sau 50 năm từ ngày ra 
trường, bạn bè xa rời mỗi người một ngả. 
 Xin gửi phụ LTCC $20, tiền ñóng góp. 
Nhân dịp năm mới, mến chúc anh chị và các 
bạn trong BPT LTCC và gia ñình ñược sức 
khỏe dồi dào và hạnh phúc. 
 

• BPT 
Xin cám ơn sự ñóng góp của AH yểm trợ 

LT. ðúng như AH nói, sau 30/4/1975, bạn bè 
xa rời tứ xứ, thì LTCC ñã và ñang là một nhịp 
cầu liên lạc mật thiết giữa các AH cùng 
trường, cùng ngành CC khắp năm châu. 
 Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự như 
ý, bình an và mạnh khỏe. 
 

• AH Nguyễn ðức Súy 
 

Thân gửi anh Ái Văn, 
Xin cám ơn Anh và các AH phụ trách 

LTCC ñã góp công sức mỗi năm hai lần phát 
hành hai tác phẩm với bài vở phong phú. 
 Rất tiếc, Tôi ñã già rồi nên không còn ñủ 
khả năng góp sức với quý anh. 

 
• BPT 

Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LTCC. Thân 
chúc AH và gia ñình tràn ñầy hạnh phúc và 
dồi dào sức khỏe. 
 

• AH Bùi Nhữ Tiếp 
Tôi gửi ñến Anh chi phiếu $40 ñể yểm trợ 

LTAHCC $20 và quỹ xã hội, Tin Vui Buồn 
AHCC.  
 Mến chúc Anh Chị mùa lễ cuối năm yên 
vui, năm mới 2013 và Quý Tỵ sắp tới nhiều 
sức khỏe và an lạc. 
 

• BPT 
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LTCC. Thân 

chúc AH và gia ñình ñược mạnh khỏe, an 
khang và thịnh vượng. 
 

• AH Nguyễn Hữu Kiểu 
ðã từ lâu nghe tiếng Anh, từ các bài “Một 

Trà, một rượu...., rất ái mộ Anh lắm. 
Nhân ñây, xin gửi tem chi phí Lá Thư 99 (tới 
nay tôi chưa nhận ñược), mong các anh trong 
BPT gửi ñến ñịa chỉ mới ñính kèm thư này. 
Mùa hè vừa qua ở Washington DC, tôi có gửi 
kèm qua anh Nguyễn ðức Chí, có lẽ anh ấy 
không ghi tên và ñịa chỉ các anh em, nên mới 
có thiếu sót tên tôi chăng?. ðồng thời, xin anh 
vui lòng gửi cho tôi danh sách cập nhật mới 
nhất ñể biết liên lạc các anh em thân hữu. 
 Cám ơn anh nhiều, chúc anh và gia ñình 
một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. 
 

• BPT 
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LTCC.  

 Chúng tôi ñã cập nhật lại ñịa chỉ của AH 
ñồng thời ñem ngay LT số 99 gởi ñến ñịa chỉ 
mới của AH. Trước ñây, chúng tôi ñã gởi ñến 
ñịa chỉ của AH (Palm Coast, Florida), nhưng 
có lẽ gởi theo Media Mail nên Bưu ðiện có lẽ 
ñã không gởi theo (forward) tới ñịa chỉ mới 
của AH. 
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Chúng tôi vẫn nhận lại ñược một vài 
LTCC trả lại vì người nhận ñã thay ñổi ñịa 
chỉ.  

Thậm chí có trường hợp như sau: 
Aí Hữu T gọi ñiện thoại cho cá nhân tôi 

(AV) ñể thông báo là ñã từ lâu (??) Cụ Bà H 
KHÔNG nhận ñược LTCC nào hết. Tôi có 
thưa: trước ñây thì chúng tôi không biết chứ từ 
khi nhận Phụ Trách LT số 97 cho ñến nay thì 
CHẮC CHẮN chúng tôi có gởi ñến ðịa Chỉ 
của Bà H, và nếu có mất thì chỉ mất một số 
chứ không lý gì mất cả ba số (#97, #98 và 
#99)??? 

Ban Phụ Trách hỏi quanh ñể tìm Biên lai 
(có ZipCode ñể double check), NHẤT ðỊNH là 
BPT chúng tôi ñã có gởi cả ba số khi phát 
hành, cách nhau khoảng 6 tháng và cứ mãi 
THÉC MÉT: TẠI SAO TẠI SAO? 

ðể cho chắc ăn, chúng tôi ñã hỏi lại AH T 
về ðịa Chỉ và Phone của Bà H (y như ñã ñăng 
trong DSAHCC) và chúng tôi ñã mang ngay ra 
Bưu ðiện ñể gởi cả 3 số bằng Priority Mail ---
với Confirmation Number ñễ có thể theo dõi --
--ngay ngày 24 tháng 12 lúc 9 giờ sáng hầu Bà 
có thể có LT ñể ñọc cho ấm lòng vào dịp cuối 
năm. 

ðến hơn một tuần sau, vào ñầu tháng 
1/2013, AH NHT lại phone xác nhận với tôi là 
Bà H VẪN không nhận ñược 3 số LTCC. Tôi 
vội vào Website của Post Office thì ñược biết 
là Priority Mail ñó ñã ñược giao tận ñịa chỉ 
hôm 26 tháng 12 lúc 2:17PM. 

Phone qua phone về với AH T (vì tôi gọi 
phone với Bà H không ñược mặc dù ñã dùng 
số mà AH T cho) mới biết như sau: Bà H XÁC 
NHẬN Priority Mail ñó ñã tới ngay ðịa Chỉ 
của Bà (cùng chung với Cậu con) nhưng người 
nhà (??) ñã nhận NHƯNG không ñưa cho Bà 
cho ñến khi Bà hỏi!! 
BIẾT NÓI GÌ ðÂY!! BIẾT NÓI GÍ!! 

Vậy xin các AH nào có thay ñổi ñịa chỉ thì 
xin báo cho BPT LTCC ngay hay nếu ñã lâu 
không nhận LTCC (Xuân Thu Nhị Kỳ) ví dụ 
không nhận LT#97 trở ñi, thì xin xem lại 
LTCC gần nhất ñang có (số #96 chẳng hạn) 
thì báo cho Ban Phụ Trách CŨ ñó,( viết thơ 
hay Email) , họ sẽ cho BPT mới biết ngay!! 
XIN MUÔN VÀN CẢM TẠ. 

 Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự 
như ý, bình an và mạnh khỏe.  
 

THƯ TÍN QUA LẠI GIỮA BPT VÀ 
AH ðỒNG SĨ KHIÊM 

 
• ðồng Sỹ Khiêm 

Như ñược yêu cầu 'qua' xin gởi kèm bài 
"Lá Thư AHCC Nhìn lại" ñể duyệt xét cho 
ñăng vào số 100. Xin cho biết nếu ñăng ñược 
cần phải bổ túc khúc nào và edit khúc nào. 

Sau ñây có 1 phần bổ túc cho bài viết của 
Mệ Bửu Hạp về ñế hệ do vua M.M. ñặt ra. 
Phần bổ túc liên quan ñến các Mệ Gái. ðứng 
ñầu là Công Chúa, ñến Công Nữ; Công Tôn 
Nữ; Công Tằng Tôn Nữ; Công Huyền Tôn Nữ 
rồi Tôn Nữ và từ ñó trở ñi chỉ dùng Tôn Nữ. 
 

• BPT 
Trong bài của ðSK: 
Theo báo cáo trong LT số 98 thì các LT 

sau ñây ñã ñược nằm  trong website: Các số 1, 
2, 9, 12, 13, 19 và 30 cùng các số mới từ số 
81.  

Tuy nhiên sau khi phát hành xong LT #99 
thì vào trong website ltahcc, chúng ta ðÃ thấy 
ðẰY ðỦ TẤT CẢ các LT từ số #1 cho ñến #9 
ñồng thời ñã có luôn NGUYÊN BẢN cuốn Kỷ 
Yếu 100 năm Trường Công Chánh . 
 

• ðSK 
Dear Aí Văn và Minh (Hai người họp nhau 

lại thành Văn Minh rất hay). 
Tui có vào thử website LTAHCC thì có 

nhiều số báo ñầu ñủ; tuy có tên nhưng ở trong 
ruột thì chưa có chi hết. Thử check lại xem; hi 
vọng là tui noái sai!! 
 

• BPT 
Khiêm thân,  
Xin cho chi tiết, số nào ñể sửa. 
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• ðSK  
Cùng các bạn, 
Tui bắt chước Mr. Romney; conceding my 

mistake! Lúc tui viết bài thì website có lỗ hũng 
nhưng chừ thì ñầy hết rồi. Không còn vấn ñề; 
cám ơn các bạn ñả hoàn thành nhiệm vụ suy 
tầm và phổ biến ñầy ñủ các LTAHCC từ #1 
ñến #99.  
 

• BPT 
Anh Khiêm thân, 
Tôi ñoán khi anh click vào các số ñầu, thấy 

chữ "ðọc cả bài..", chứ không có "Mục Lục" 
như những LT khác nên nghĩ là "trong ruột 
chưa có gì hết...". Tôi cũng ñã có cái cảm 
tưởng ñó, nhưng sau mới nghĩ là những Lá 
Thư ñầu rất ngắn, nên không có Mục Lục, chỉ 
có phần "ðọc cả bài...". 

Anh Thông có sửa thêm vài lỗi typing và 
có ñề nghị bỏ 1 câu highlighted mầu vàng. Tôi 
thêm câu ñề nghị của anh Văn (highlighted 
mầu xanh), gởi anh ñể xem lại và cho ý kiến. 
 

• ðSK 
Anh Minh 
Về phần bôi vàng ñề nghị bỏ: không lấy 

chi làm hồ hởi nhưng tui cũng hiểu rằng LT sẽ 
về VN nên chi ñồng ý bỏ mấy chữ ñó. 

Phần bôi xanh: Tui thấy anh nên ghi phần 
này trong mục Reference hay là Editor's note 
thì hay hơn. 
 

• BPT 
Thể theo lời yêu cầu của AH, chúng tôi xin 

"tôn trọng bản quyền của Tác Giả" nên chả 
dám ghi thêm hay bỏ bớt!! 

Phần bôi xanh: ðã làm theo ý tác giả. 

• AH Tô Hữu Qụy 
Anh Văn và các anh trong BBT thân mến, 
Tôi ñã ñọc lại bài ký sự, thấy Ban Biên Tập 

cho sửa lại rất gọn ghẽ, hay nhất là "tính bầy 
ñàn" còn lại không ñáng kể, nội dung như vậy 
mới có thể cho vào LT phù hợp hơn. 

Cám ơn Ban Biên Tâp ñã bỏ công nhiều ñể 
có thể ñưa ñược bài ký sự này vào LT số 100. 
Theo ñề nghị của anh Văn tôi cũng có thêm vài 
chữ không ñáng kể (màu lục ñậm). Nếu các 
anh thấy không có vấn ñề gì, thì có thể cho lên 
khuôn bài mà có 2 bên ñều tham gia sửa chữa 
rút gọn này. Cảm ơn nhiều lắm. 

Tôi gửi thêm một bài Tùy Bút" XUÂN 
CẢM" nữa ñể các anh tùy nghi. Bài này tôi rất 
tâm ñắc (chưa ñăng lần nào) vì thể hiện trung 
thực tâm trạng của mọi người Viêt Nam lúc 
hai phe họp ở Paris về hiệp ñịnh hòa bình. Nếu 
thấy cần nhờ Ban Biên Tập cho chỉnh sửa chút 
ít ñể không ñộng thời văn khi về tới VN. Bài 
gửi theo attach theo ñây. 
 

• BPT 
Kỳ này có ñăng bài Hai Lúa như ñã ñược 

AH nhuận sắc và sửa ngắn gọn lại và theo như 
mong muốn của AH, chuíng tôi có ñăng luôn 
bài Xuân Cảm cho dù thời gian tính không còn 
nhưng "cảm" thì còn y chang!! 

Mong nhận thêm các sáng tác khác của 
AH trong tương lai. 
 

• AH Hà Văn Trung 
(Trả lời cho NTMinh sau khi nhận thơ của 
NTMinh: 
Anh Trung thân, 
Bài của anh tôi ñã layout sơ khởi, chưa có 
"trang ñiểm", chắc sẽ phải nhờ Thông lo tìm 
hình ảnh, và tôi cũng chẳng sửa ñược gì ngoài 
vài ba cái dấu hỏi ngã. ðã gởi BPT review lâu 
rồi, nay thấy Văn nhắc nên gởi ñại cho anh 
xem sơ khởi, ñồng thời có muốn thêm bớt gì cứ 
xin cho tôi biết.) 
 

Anh Minh thân mến, 
ðể ñền ơn tri ngộ cho Ái Văn, tôi ñã gửi 

bài Nho Mà Không Dịch ñến cho BPT/LT các 
anh với hy vọng dưới 50% sẽ ñược mấy anh 
xét duyệt cho ñăng lên LT vì cái ñộ nhạy cảm 
của bài viết. 

Khi Ái Văn gửi hồ sơ của AH LNPhượng 
giới thiệư "Chuyện Cổ Tích" ñược ñăng trên 
website CVA , tôi ñược biết anh em bên Việt 
Nam phải xé bỏ mấy trang 71-73 của LT 99 
rồi mới dám phân phối truyền nhau ñọc, thì cái 
hy vọng nói trên chỉ còn dưới 30%. 
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Hôm qua ñây, tôi mới nhận ñược cú ñiện 
thoại nói chuyện khá nhiều của một AH lão 
thành. Giáo ñầu tuồng thì cụ khen bài viết 
ðiền ðịa Phân Minh của tôi rất khá. Nhưng 
tiếp theo thì giảng cho tôi một thời kinh về cái 
chủ trương "giữ cho còn có nhau" của Lá Thư 
do cụ là người khai sanh ra nó và muốn cho nó 
ñược trường sanh bất tử với cái chủ trương ấy. 
Cụ nhắc ñi nhắc lại là nếu muốn viết lách bài 
vở bàn về chuyện chính trị thì có những sân 
chơi khác rộng rãi hơn, vân vân... Thế là cái hy 
vọng nói trên của tôi chỉ còn lại dưới 10%, vì 
nghĩ rằng sau khi ñiện thoại cho tôi rồi, thì cụ 
sẽ làm việc với Ái Văn và BPT. Nên tôi ñịnh 
bụng sẽ không bao giờ nhắc tới bài viết nầy 
với các anh nữa, ñể các anh khỏi bị khó xử. 

 
Chẳng ngờ hôm nay lại nhận ñược thư báo 

của anh theo ñó thì kỳ nầy không thấy có cái 
vụ thu thập ý kiến của tập thể ñể làm quyết 
ñịnh như kỳ trước ñã làm với bài ððPM. Coi 
chừng có bị phạm cái tội "ñại nghịch vô ñạo" 
ñối với các vị trưởng bối như AH lão thành ñó 
hay không? Bộ mấy anh muốn chơi xả láng 
sáng vế sớm hay sao vậy? Bởi vì sau LT số 
100 thì ñương kim BPT sẽ trao gánh nặng lại 
cho tân BPT rồi "que sera sera."  

 
Tôi ñã dò lại cái layout của bài viết của tôi 

rồi. Impeccable! Cám ơn những chỗ sửa chữa 
chính tả của anh. Nhờ anh cho biết ý kiến, mấy 
ñoạn văn viết bổ túc theo sau câu kết "You're 
fired" của Donald Trump có nên cắt bỏ ñi cho 
bớt luộm thuộm hay không? Nếu anh thấy mấy 
ñoạn văn ñó có vẻ như "vẽ rắn thêm chơn" chớ 
không giúp gì thêm cho sự hiểu biết của ñộc 
giả thì xin anh cắt bỏ ñi giùm. Cám ơn. 

Thân mến, 
Trung 

 
• BPT/ Aí Văn 

Anh Trung thân: 
AH lão thành ñó KHÔNG CÓ BẤT CỨ 

MỘT ẢNH HƯỞNG GÌ ñối với Ban Biên Tập 
LTCC #97-#100. AH lão thành ñó cũng chỉ là 
một AH như những AH khác. Khi nào Cụ ta 
còn ñiện thoại than nữa thì ANH NHẮN LÀ 
XIN GỌI CHO AÍ VĂN ðỂ THAN !!  

Chúng tôi làm việc chung với nhau và bàn 
bạc với nhau về những bài nào nên ñăng và 
bài nào nên gợi ý cho tác gỉa bỏ hay thêm một 
vài ñiểm cho bài mình. 

KHÔNG CÓ AI NGOÀI BPT có tên trong 
Ban Phụ Trách có ảnh hưởng hay xen vào 
chuyện chọn bài của BPT.  

Xin anh yên tâm ñừng nghĩ như anh viết:. 
vì nghĩ rằng sau khi ñiện thoại cho tôi rồi, thì 
cụ sẽ làm việc với Ái Văn và BPT. Nên tôi 
ñịnh bụng sẽ không bao giờ nhắc tới bài viết 
nầy với các anh nữa, ñể các anh khỏi bị khó 
xử. 

Còn trách nhiệm chung thì thuộc BPT 
 nhưng nếu tóm tắt cho gọn thì cứ ðÈ một tên 
ra cho dễ ñể trút lên ñầu: cứ thằng cha Aí Văn 
mà trút! 

Cám ơn anh ñã ñóng góp bài rất hay. 
Văn 

 
• AH Phan ðình Tăng 

Xin gởi ngân phiếu Yểm Trợ LTAHCC. 
Nhận ñược thơ chúc Tết của Anh Trần Văn 
Quình, tôi nhớ lại chuyện xưa nên viết vài 
hàng gởi Anh ñăng vào LTAHCC ñể ñọc cho 
vui. 

Xin chúc AV và gia ñình một năm mới Quí 
Tỵ ñược sức khoẻ và vạn sự lành. 
 

• BPT 
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LT.  
Thân kính chúc AH và gia ñình ñược mọi 

sự như ý, bình an và mạnh khỏe. 
 

• AH Lê Trọng Bửu 
Thiệp CUNG CHÚC TÂN XUÂN ghi: 

Mến chúc Anh và quý quyến một năm mới an 
khang , sức khỏe, vạn sự an lành cũng không 
quên cám ơn và kính chúc quý Anh Phụ Trách 
Lá Thư AHCC ñược sức khoẻ và vạn sự lành. 
ðính kèm 1 check góp phần Chi Phí Lá Thư. 

 
• BPT 
Xin cám ơn AH ñã yểm trợ LT. 
Năm mới, thân chúc AH và gia ñình 

ñược vạn sự cát tường. 
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CHUYỂN GIAO VIỆC PHỤ TRÁCH LÁ THƯ CÔNG CHÁNH #101 - #104 
 
THƯ CỦA BPT LTAHCC GỬI CÁC AH ÚC CHÂU: 
 
 Thư số 1 
 Anh Quân và Anh Mạnh ơi, 

Như ñã viết trong LT #99, trong phần Thư BPT và bài viết của Lê khắc Thí: Chúng tôi ñang chờ 
một Ban Phụ Trách cho LT số 101- 104. 

Không biết các AH bên Úc có thể nhận tiếp tục LTCC sau khi chúng tôi làm xong LT Mùa Xuân 
2013? 

Xin các AH bên Úc bàn bạc xem thử có thể chia nhau làm không? 
Bên ñó Anh Lê Nguyên Thông lâu nay vẫn là thành phần nòng cốt từ các BPT LT trước (chính 

anh Thông làm hầu như các layout cho số LT 98), trước khi tôi nhận làm LTCC#97-#100, nên việc 
Layout, sửa chính tả, ñọc bài sẽ nhất ñịnh không bị trở ngại cho BPT mới. 
 

Chúng tôi sẽ lo giùm các anh: 
1/ In LTCC tại Cali. 
2/ Phân phối LTCC như ñã từng làm cho các số vừa qua. 
3/ Sẽ chịu nhận chèque của các bạn ở Mỹ hay các nơi khác (tuỳ theo nơi ñể khỏi phải mất 

công chuyển ñổi) như các LT trước.  
4/ Upload LT lên website www.ltahcc.com và 
5/ Những gì mà các anh muốn nhóm chúng tôi tiếp tay (TUỲ Ý, kể cả việc nhờ các thành viên 

trong BPT 97-100 vào trong BPT 101-104).  
 

Các Anh chỉ lo trả lời thư tín, phần sắp xếp bài vở, chọn lọc và sửa chính tả hay ñề nghị tác giả 
sửa ñổi v.v. và gởi cho chúng tôi sau khi finalized ñể ñem in và phân phối LT. 

Sở dĩ chúng tôi viết thơ riêng này cho các anh vì muốn LT có một cái nhìn mới, một cách thức 
làm việc và chọn bài mới từ các AH bên Úc.  

Trước ñây ñã có các AH bên Canada, các AH bên Pháp và các AH bên Mỹ ñã phụ trách LT rồi, 
chắc LT mà ñược các AH bên Úc góp tay thì ñúng là gồm cả Bốn Bể Năm Châu!! 

Mong nhận ñược reply các bạn trước khi LT#100 ñược finalized vào cuối tháng February 2013 
hầu có thể ñăng lên cho các AH biết. 

Văn(12/22/2012) 
 
 Thư số 2 

Các Anh thân, 
ðến 20 tháng 1 này, bên Nam Cali có Tiệc Tất Niên do ban ñại diện Nam Cali (TG Hoa, NM Trì, 

T ð Hợp) tổ chức. Thường thì có khoảng hơn 150 AH tham dự nên việc LTCC thường ñược thông 
báo luôn. Chúng tôi mong ñược tin về việc Phụ Trách LTCC 101-104 hầu có thể thông báo cho các 
AH trong dịp này. 

Xin các Anh cho biết trước ngày 19 tháng 1 (nếu ñược) là các AH bên Úc sẽ nhận hay không 
nhận phụ trách LT. 

Cám ơn các Anh. 
Văn/ Jan 12,2013 

 
THƯ TRẢ LỜI CỦA CÁC AH ÚC CHÂU 

 
AH ðoàn ðình Mạnh 
Thân gởi Anh Văn, 
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Ngay khi nhận ñược Email của anh ñề nghị AHCC Úc Châu phụ trách LT AHCC vào ngày 22 
tháng 12, chúng tôi ñã liên lạc với AHCC Melbourne xin cho biết ý kiến. Chúng tôi chỉ nhận ñược 
hồi ñáp của AH Phạm Ngọc Lâm xin một tay “thợ vịn”, nguyên văn của AH Lâm. Ngoài ra không 
nhận ñược ý kiến nào khác. Do ñó rất tiếc AHCC Melbourne không thể phụ trách LTCC. Ngoài ra 
không biết AHCC Sydney có nhận phụ trách LT hay không. 

Xin báo ñể Anh rõ. 
Mạnh(Jan11,2013) 
 
AH Huỳnh Thanh Quân 
Thân gởi Anh Văn, 
Lúc ñược thư anh, tôi ñã chuyển xin các AHCC Sydney cho biết ý kiến v/v phụ trách LTCC. 
Thật ñáng buồn vì cho ñến bây giờ vẫn chưa có ai trả lời. 
Chúng Tôi xin lỗi: AHCC Sydney không phụ trách LT ñược. 
Thân Chào 
Q Huynh(Jan12,2013) 

  
THƯ CỦA BPT LTAHCC GỬI CÁC AH TEXAS 
 

Thân gởi Các AHCC Texas: 
Trong số LT #99, chúng tôi có gởi chung cho tất cả các AH (còn có thêm lời kêu gọi của Anh 

LKThí) về tiếp tay ñể làm tiếp 4 số Lt#101-#104. 
Chúng tôi có tiếp xúc qua Email riêng với nhóm bên Úc (Melbourne và Sydney) ñể nhờ họ tiếp 

tay vì trước ñây bên Úc chưa có phụ trách lần nào. Bên ñó có trả lời là không nhận phụ trách 
ñược.(xin xem phần bên trên) 

Ngoài ra, chúng tôi có thăm hỏi một vài nơi như Vùng Sacramento (ñã phụ trách trước), và các 
anh em khác nhưng cũng không nhận ñược . 

Thơ này xin gởi ñến các Anh bên Texas (Houston ñã từng phụ Trách LTCC), và Austin (có 
website của Khoá do anh Trần Trung Trực phụ trách) ñể hỏi xem các anh có thể tiếp tay làm 
LT#101- #104? 

LT #100 sẽ phát hành trong tháng 3/2013, và nếu ñược xin REPLY (thuận lợi hay không thuận 
lợi) cho chúng tôi trước ngày 15 tháng 2. 

Nếu thuận lợi, sơ khởi xin cho chúng tôi các chi tiết sau: 
1/Người phụ trách (với ñịa chỉ, Email và Phone) ñể gởi chi phiếu 
2/ðịa chỉ với Email ñể liên lạc (gởi bài và return address): cũng có thể dùng #1 cũng ñược. 
3/ DS các bạn tham gia vào BPT LT (không nhất thiết phải có ngay) ñể thông báo cho tất cả AH 

khi phát hành LT#100. 
Mong ñược các AH quan tâm. 
Văn(Jan21,2013) 

 
THƯ TRẢ LỜI CỦA CÁC AH TEXAS 
 

AH Phí Ngọc Huyến 
Houston chúng tôi bây gìờ ñã thành Lão Niên Công Chánh cả rồi, mắt mờ, tay chậm và quờ 

quạng, nhiều khi rất khổ sở vì cái computer!!!, ñánh máy xong rồi, chưa kịp “save” thì nó biến mất. 
Mong các anh thông cảm, Houston hiện nay không còn ñủ nhân lực ñể phụ trách. 
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AH Vũ Quý Hảo 
 Cá nhân tôi (Vũ Quý Hảo) không nhận. 
 Cám ơn quý AH 

 AH Nguyễn Văn ðộ 
 Tôi cá nhân ðộ Văn Nguyễn cũng không thể nhận ñược. Thành thật xin các bạn thứ lỗi. 
 
 AH ðoàn Kỳ Tường  
 T/G các AHCC Houston, 

Lúc trước với một số anh em vừa ñông, vừa trẻ, nên chúng ta vui vẻ ñảm nhận LTCC dể dàng. 
Nhưng nay, nhìn lại: Anh em một số ñã ra ñi, một số không còn ở lại với AHCC, một số ñã trên 8 
bó... 
Tôi thiết nghĩ: Chúng ta không còn ñủ khả năng ñảm nhiệm công việc này nữa. 
 
AH Nguyễn Quốc ðống/ Feb. 2, 2013 

Các bạn, 
Tôi có forward tớí các AHCC tại ñịa phương �Austin, nhưng vẫn chưa ai trả lờì. 
 
 AH Nguyễn Văn Mơ 
 Anh Văn thân, 

Tôi rất tiếc và buồn, anh em chúng tôi ở Texas không ñủ sức gánh vác LTAHCC ñược vì lý do 
ñúng như anh ðoàn Kỳ Tường phân trần . Thôi thì ñành ñể Lá Thư trôi giạt ñến ñâu hay ñến ñó như 
con thuyền không bến vậy. Biết ñâu, nhờ cơ duyên, có ngày con thuyền lại tấp về bến cũ ở phía Bắc 
(San Jose) hay phía ðông (Washington D.C.) ñể hội ngộ với các "o" lái ñò năm xưa ñã từng nắm 
vững tay chèo lèo lái nó. 

Thân chúc anh chị và gia ñình cùng toàn thể các anh trong Ban Phụ Trách LTAHCC một năm 
mới dồi dào sức khỏe và mọi sự an lành. 
 
 AH Khương Hùng Chấn/ Hòa Lâm 
 Anh Văn thân, 

Từ ngữ kiếm hiệp "Rửa tay phong kiếm" hàm ý rũ sạch mọi bận tâm, mọi lo toan, không dính líu 
can thiệp gì vào chuyện giang hồ. "Phong kiếm quy ẩn" cũng có nghĩa tương tự nhưng ñi xa hơn một 
bước: Tìm nơi yên lành, xa lánh mọi ồn ào, an sống ẩn dật.  

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 
Người khôn người ñến chốn lao xao. 
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
Hòa Lâm tôi nay vừa ñã "rửa tay phong kiếm" lại cũng ñã "phong kiếm quy ẩn", nên: "Thanks, 

but no, thanks". 
Nói vắn tắt trực tiếp: Tôi không nhận phụ trách hay tham gia vào ban phụ trách LT AHCC số 101-
104 

Thân mến. 
Hoà Lâm KHC.  

   
• BPT 

Như vậy, qua các thư trả lời của các AH bốn phương, thì không ai nhận tiếp tục “vác ngà 
voi” LTAHCC từ số 101 ñến 104. BPT LT số 97 ñến 100 sẽ có giải pháp sau (xin xem bài Lá Thư 
Ban Phụ Trách trong LT số 100) 
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THƠ CỦA BPT LTAHCC GỬI  
BAN VẬN ðỘNG TỔ CHỨC ðẠI HỘI CÔNG CHÁNH 

 
Thơ số 1/ Feb 8, 2013 

 
Thân gởi các Thành Viên trong Ban Vận ðộng Tổ Chức ðại Hội Công Chánh: 

(Xin vui lòng chuyển cho các thành viên trong Ban Vận ðộng Tổ Chức ðại Hội CC 2013 
(BVðTCðHCC), vì chúng tôi không biết AH nào sẽ tham gia BVðTCðHCC.) 
 

Thay mặt Ban Phụ Trách LTCC #97-#100, tôi xin viết ra ñây hai phần riêng biệt. 
 

Phần A: Tài Chánh Phụ Giúp ðHCC từ Quỹ Yểm Trợ của LTCC 
 

Lá Thư Aí Hữu Công Chánh số 100 dự ñịnh phát hành trong tháng Ba 2013, nên mọi thông tin 
hay bất cứ bài vở gì muốn ñược ñăng, thì xin các bạn chuyển cho chúng tôi trước ngày 22 tháng Hai. 
(Vì cần 2 tuần ñể Layout Final và in vào ñầu tháng Ba, ñể có thể gởi ñi vào tuần cuối tháng Ba). 

Ngoại Lệ: Nếu những Thông Tin không thể có trước cuối tháng Hai, chúng tôi cũng có thể cho 
in vào giấy RỜI, ñể kẹp vào trong LT khi LT ñã in xong sẳn sàng ñem gởi. 

Nếu lúc ñó các Anh ñã có luôn Thơ Mời Tham Dự ðại Hội thì cũng có thể gởi luôn trong cùng 
một phong bì lớn chung với LTCC, vừa tiện cho người ñem ra Bưu ðiện gởi, lại vừa tiết kiệm cho 
Quỹ Yểm Trợ LTCC. 
 
BPT LT sẽ dùng Quỹ Yểm Trợ LTCC ñể ðài Thọ tất cả CHI PHÍ về việc này vì ñây là việc 
CHUNG cho Tất cả AHCC khắp thế giới. 

Các Anh chỉ việc ñánh máy, trình bày Thơ hay Thông Tin gì Liên quan ñến ðHCC v.v., rồi 
chuyển cho chúng tôi , chúng tôi sẽ lo in và gởi cho tất cả AHCC khi gởi LTCC #100. 
 

Phần B: Phụ Trách LT 101-104 
 
Khi nhận phụ trách LTCC từ Bắc Cali, chúng tôi hứa sẽ lo tròn 4 số (#97- #100), nên trong 

LT99, chúng tôi ñã kêu gọi các AH khắp thế giới tiếp tay sau khi chúng tôi hoàn thành  LT100. 
Chúng tôi ñã viết thơ trực tiếp gởi các AHCC ở Úc, Austin/Houston,TX và hỏi thêm các AH ñã 

từng Phụ Trách ở các nơi khác ngoài Nam Cali, thì câu trả lời là KHÔNG NHẬN. (Các Thơ ñi từ lại 
sẽ ñược ñăng trên LT100.) 

Nhân có nhóm Ban Vận ðộng Tổ Chức Hội Công Chánh 2013, chúng tôi mong muốn các AH 
ghi vào chương trình nghị sự ñể thảo luận việc nhận Phụ Trách Lá Thư 101-104. 
1/ Nếu như trong các thành viên của BVðTCðHCC có một nhóm AH nhận làm BPT LTCC, thì việc 
phối hợp giữa ðHCC và LTCC sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn như cho thay ñổi ngày Phát Hành (sớm 
hơn hay trễ hơn cho phù hợp với ngày ðHCC, như Số LT Tiền ðại Hội, Hậu ðại Hội v.v.). 

Xin cho chúng tôi biết trước ngày 5 tháng Ba (ngày phải gởi LTCC ñi in) ñể kịp thời ghi trên 
Trang Bìa của LTCC#100. 

Chúng tôi chỉ cần biết tên của AH trách nhiệm phụ trách (Tên, ðiện Thoại, Email và ñịa 
chỉ), (ñể gởi bài hay tiền yểm trợ), và ñịa chỉ liên lạc của LT hầu in lên bìa trong và bìa sau của 
LT. 
 
2/ Nếu trong BVðTCðHCC không ai nhận phụ trách LTCC, thì cũng xin thông báo cho chúng tôi 
sớm. 
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Xin lưu ý rằng Quỷ Yểm Trợ Lá Thư AHCC gồm hai phần (Ghi trong Báo Cáo Tài Chánh của 
các LT #97 ñến #99): 

Phần tồn quỷ $25,000 từ các ban phụ trách trước, vẫn còn giữ lại ở miến Bắc California do ban 
phụ trách LT #93-#96 giữ. 

Phần mới thu ñược trong thời gian chúng tôi phụ trách, ñã gói ghém chi tiêu cho 3 số 97,98,99, 
tính ñến hôm nay (8 tháng Hai 2013) còn tồn qủy $8,000.00 (+/-) do chúng tôi giữ (Nam Cali) 

Số tiền nầy sẽ dùng cho việc in ấn và gởi LTAHCC số 100. Hiện nay Bưu phí nay tăng lên khá 
cao, và LT AHCC số 100 ñặc biệt sẽ tăng số trang lên khoảng 50% nên dự trù chi phí cho số #100 
này khoảng $5,000.00 

Mong các AH sẽ cho chúng tôi biết sớm quyết ñịnh của các AH về Phần B.  
Cám ơn các AH, 
Thay Mặt BPT LTCC #97-#100 
Aí Văn 

 
Thơ số 2/  Feb 15, 2013 
 

Anh Trì thân,  
Trước ñây Anh ñã gởi Thơ về vận ñộng tổ chức ðHCC cho tôi, và vì không biết ai là chủ trì nên 

cách ñây một Tuần (Khuya thứ sáu Feb 8 lúc 12 giờ khuya hay 12:00 AM Thứ Bảy Feb 9), thay mặt 
cho BPT LTCC #97-#100, tôi có gởi cho Anh, AH ðS Tụng và AH Duật (Bắc Cali) thơ ñính kèm. 
 

Chỉ sợ thơ ñó không ñến tay Anh (bị vào Spam chăng?) nên tôi xin chuyển lại một lần nữa. 
Nếu việc do tôi ñại diện BPT LTCC trình bày ở Phần B (Phụ Trách LTCC #101-#104) không 

ñược Anh (và Ban Vận ðộngTổ Chức ðHCC) cho vào phần thảo luận thì xin cho biết ngay ñể chúng 
tôi không chờ thêm hầu thu xếp việc phát Hành LT#100 như dự ñịnh trước ñây. 

Hoặc: 
Nếu như ñược các thành phần BTC cho vào phần Thảo luận thì xin cho chúng tôi biết ñể chúng 

tôi chờ kết qủa thảo luận của BTC. 
Dù có thuận lợi hay không, xin Anh cho chúng tôi biết tôn ý. 
Cám ơn Anh. 
Văn 

 
AH Nguyễn Minh Trì / Feb 17, 2013: 

Ái Văn bắt tôi trả lời, tôi chỉ là người gửi thư ngỏ ñi và nếu có BVðTCðHCC 2013 thì tôi sẽ 
tham gia. 

Theo ý kiến của riêng tôi, Ái Văn cùng nhóm bạn từng sát cánh với AV ñứng ra tổ chức thì sẽ 
thành công tốt ñẹp. 

 
Thơ số 3 / Feb 17, 2013: 

Trì thân: 
Moi chỉ muốn có thơ ñi thì có thơ lại chứ cứ "take the fifth amendment" thì làm sao ai biết ñược 

ý của Trì hay BVðTCðHCC. 
Moi KHÔNG biết trong Ban Tổ Chức có ai nên ñành phải gởi cho Trì là người khởi xướng thơ 

mời BVðTCðHCC. 
Cám ơn ñã trả lời cho biết. 
Moi ðÃ KHÔNG nhận ñứng ra Tổ Chức ðại Hội CC và ðÃ NÓI CHO TẤT CẢ CÁC BẠN BÈ 

BIẾT từ lâu nay rồi. 
Văn 
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