
 

Tin tức liên quan ñến ðại Hội AHCC 
 Trong LTAHCC số 100, AH Lê Khắc Thí 
ñã kêu gọi các AH cho ý kiến v/v tổ chức ðại 
Hội AHCC năm 2013, nhưng cho ñến nay, 
BPT LTAHCC không nhận ñược bất kỳ một 
Thơ hay Tin Tức gì về ðH này. 

Thư Tín liên quan ñến Tiền Yểm Trợ 
 
AH Nguyễn Sĩ Tuất 
AH Nguyễn ðình Thiện 
AH Lâm Viên 
AH Bà Trần ðức Mười 
AH Bà Dương Minh 
AH ðỗ Thụy Lưu/ Nguyễn K Liên 
AH Nguyễn Văn Tỵ 
AH Bà Phạm Nam Trường 
AH Nguyễn Kim Hương Thủy 
AH Vũ Gia An 
AH Trát Quan Tiên 
AH ðỗ Trung Tuấn 
AH Bà Bùi Duy Tú 
AH Quách Huệ Lai 
AH Phạm ðức Khóa 
AH Nguyễn Huế 
AH Trần Mộng Châu 
AH Thái Văn Hanh 
AH Quách Văn ðức 
AH Nguyễn Ngọc Du 
AH Nguyễn Phước 
AH Ngô Văn Thành 

AH Trình Hữu Dục 
AH Bà Vĩnh ðào 
  

• BPT 
BPT ñã nhận ñược thơ của các AH với 

chèques yểm trợ và những lời khích lệ BPT LT 
số 100. Những lá thư này làm chúng tôi rất 
xúc ñộng và cảm thấy việc làm của mình có 
thêm ý nghĩa. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi 
cách giữ cho LT ñược trường tồn ñể mối giây 
liên lạc của tập thể chúng ta ñược bền lâu. 

BPT LT chúng tôi có thông báo trong LT 
100 là sẽ không nhận YT cho LT một thời gian 
kể từ LT101, nên các chi phiếu ủng hộ của quý 
vị sẽ ñược gửi trả lại hoặc huỷ bỏ. 

Trong tương lai khi nào cần, chúng tôi sẽ 
thông báo. 

Mong sẽ nhận ñược ñóng góp bài vở của 
các AH cho các số tới. 

 

• AH Lê Thành Trinh 

Anh chị Văn thân, 
Tôi ñiện thoại, nhưng không ai trả lời. Tôi 

ñọc Lá Thư số 100 và thấy vui cho anh chị và 
buồn cho LT. Vui là thấy anh ñã hoàn thành 
mỹ mãn việc phụ trách LT trong hai năm vừa 
qua, và từ nay anh chị có nhiều thì giờ tổ chức 
thêm nhiều tuần trăng mật càng ngày càng du 
dương hơn trước. Buồn cho LT vì tôi cảm thấy 



là nó ñang bị bệnh thập tử nhất sinh, ñã gần tới 
ngày tận số.  

Trong hai năm vừa qua, anh và ban phụ 
trách ñã ra ñược bốn LT ñẹp ñẽ về hình thức 
và xúc tích về nội dung. Ngoài ra các anh ñã 
thực hiện ñược một thành quả tốt ñẹp là ñem 
các LT và tập Kỷ yếu trường Công Chánh lên 
mạng. ðây là môt thành quả ñể ñời rất ñáng 
khen ngợi, 

LT ñã ra ñược 100 số, và nó có chết thì 
cũng không phải là chết yểu. Tuy nhiên nếu 
giữ nó sống thêm ñược số nào nữa thì rất hay. 
Anh ñã hỏi nhiều nơi ñể tìm một Ban Phụ 
trách mới cho LT, nhưng không có kết quả. 
ðiều này cũng dễ hiểu. Ngoài cái nhiệt tình và 
hiểu biết về các hoạt ñộng của ngành công 
chánh ở trong nước trước ñây, thì người phụ 
trách còn phải có thêm nhiều ñiều kiện khác 
như sức khỏe, thời gian rảnh rỗi, ít vướng víu 
gia ñình, vân vân. 

Anh Văn có thể cố gắng thêm một nhiệm 
kỳ nữa không? 
 

• BPT 
Anh Trinh ơi, không biết Anh ñọc thế nào 

mà không thấy là AH NVLuân ñang là ñầu tàu 
của BPT LTCC từ số 101 sao? 

Khi tôi (AV) nhận làm ñầu tàu LT số 97, 
tôi có hứa với tất cả Nhóm, nhất là với Chef 
của tôi, là chỉ nhận 4 số rồi sẽ chuyển sang 
cho AH khác, và nếu Anh xem kỹ thành phần 
BPT từ số 97 và nay 101, Anh sẽ thấy là tất cả 
những AH trong BPT vẫn như cũ, ngoại trừ 
AH Nð Duật còn sót lại từ BPT của “thế kỹ 
thứ 20”, còn các thành viên khác ñều là mới 
toanh, gia nhập nhóm LTCC97-100 như NVL, 
NTM, NT, ðTN, HTM, MTL cho tới AH gia 
nhập sau cùng là LNH. Như vậy Anh sẽ thấy là 
BPT là “vũ như cẫn” (vẫn như cũ) thôi! 

Chúng tôi ráng làm ñược lúc nào hay lúc 
ấy cho ñến….???? 
 
 

• AH Lê Lương Tứ 
Tôi cám ơn các bạn ñã không bỏ quên tôi 

sống trong gia ñình Công Chánh Việt Nam. 
30 năm sống ở VN và sang Hoa Kỳ 23 

năm rồi, luôn luôn liên lạc với các bạn và các 
cụ, chia vui sẻ buồn cùng nhau mà rất ít gặp 
nhau, vì chúng ta còn có gia ñình và xã hội, 
mỗi nơi mỗi khác, không có nơi nào giống nơi 
nào cả, tất cả ñều lạ lùng ñối với chúng ta. Cố 
ñiều hành cho gia ñình êm ấm cũng là một 
ñiều khó rồi, mà chúng ta còn phải hòa nhập 
với mọi người xung quanh, không ñể xảy ra 
xích mích, mất lòng với hàng xóm. Luôn luôn 
lấy giải hòa, vi quý hàng xóm, mới có niềm 
vui vẻ, thân thiện, dàn xếp cho con cháu hòa 
hợp, ñối xử thân thiện với tất cả mọi người, gia 
ñình mới yên ấm ñược. ðó là ñiều căn bản của 
nền giáo dục VN ñã truyền nhiều ñời trước 
chúng ta. 
 Tôi ñã 83 tuổi rồi, không còn có sức tranh 
ñua nữa, mong rằng các bạn trẻ cố gắng giữ 
cho LTCC trường tồn mãi mãi. 
 Tôi ñọc kỹ thư của các bạn, nói tạm ngưng 
gởi tài chánh, chờ các bạn giải quyết sau. Tôi 
sẽ gửi tài chánh khi các bạn giải quyết xong 
LTAHCC còn hay chấm dứt. Tôi tin rằng 
không ai muốn nó chấm dứt cả. Người bạn của 
các anh luôn sát cánh với các anh. 
Góp ý với BPT LTCC: 
 Thành thật cám ơn các anh chị ñã không 
bỏ quên tôi. Tôi nghĩ nếu các bạn không muốn 
liên lạc với tôi nữa, tôi cũng không có gì ñáng 
buồn cả, vì tôi ñã 83 tuổi rồi, chưa biết lúc nào 
phải xa các bạn mãi mãi. Khi còn sống, lúc 
nào cũng muốn biết tin các bạn ai còn ai mất, 
tuy không làm gì ñược, nhưng cũng muốn biết 
tin nhau. Vui hay buồn, cũng chỉ chia nhau 
bằng trái tim của chính mình và tư tưởng 
phóng lên không gian mà thôi. 
 Cầu chúc cho LTCC sống muôn năm, 
không bao giờ ngưng nghỉ. Chúc LTCC 
trường tồn mãi mãi. 
 



 

• BPT 
Cám ơn AH rất nhiều. Chúng tôi không 

bao giờ quên sự khích lệ của AH và chúng tôi 
sẽ không ngần ngại xin yểm trợ từ AH trên mọi 
phương diện. AH có rảnh xin cho chúng tôi 
một bài ñóng góp cho LT 101.  
 

• AH Lâm Viên 
Theo những tin tức về việc tìm BPT mới  

có vẻ ñã bế tắc vì các vị tiền nhiệm nay ñã mệt 
mỏi, vì tuổi ñời chồng chất; nếu những AH trẻ 
không tình nguyện góp tay vào cứu nguy LT 
thì có lẽ phải bị “tiêu tùng” sớm. Thôi thì còn 
nước còn tát, nhờ quý vị 3 ban phụ trách cũ 
ðông Tây Hoa Kỳ có nhiều kinh nghiệm và 
sức khỏe tương ñối tốt cứu nguy LT dùm mươi 
lăm số nữa, âu cũng là làm công ñức dành cho 
ñời sau của quý vị và cũng ñem lại nguồn vui 
và sự phấn khích cho hơn 600 người trong tập 
thể AHvà TH khắp thế giới. ðược vậy chúng 
tôi vô cùng tri ân. 
 

• BPT 
Cám ơn AH ñã ñộng viên dùm các AH 

thuộc BPT cũ. Chúng tôi tin tưởng là LTCC sẽ 
còn tồn tại lâu dài, với ñiều kiện là còn các 
ñộc giả trung thành như AH hoặc như AH Lê 
Khắc Thí. Mong sự ñóng góp bài vở của AH 
với những kinh nghiệm vui buồn trong nghề 
Công Chánh. 
 

• AH Hà Văn Thành 
Lá Thư Công Chánh thật nhiều ý nghĩa, kết 

chặt tình thân, mong tiếp tục mãi. 
 

• BPT 
ðúng như AH nói, LTCC là một nhịp cầu 

kết chặt tình thân giữa các AH khắp năm châu. 
Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi cách giữ cho LT 
ñược trường tồn. 

Thân chúc AH và gia ñình ñược mọi sự 
như ý. 

 

• AH Nguyễn Tư Thị ðiềm 
Thư số #1 
ðúng như tôn chỉ của các Bác, các Chú là 

“giữ cho còn có nhau”, mỗi lần nhận LTCC, 
cháu giống như “hạn hán gặp mưa rào”, cháu 
vui mừng như trẻ thơ ñược mẹ cho kẹo.  
 Trong ñại gia ñình CC, có rất nhiều nhân 
tài, cháu hy vọng LTCC sẽ mãi mãi trường tồn 
ñể chúng cháu noi gương các Bác, các Chú. 
 Cháu xin kính chúc các Bác, các Chú và 
quý quyến luôn gặp mọi ñiều tốt lành. 
 
Thư số 2 
 Trước hết, cháu xin cám ơn chú ñã gửi thư 
cho cháu. Thư tuy ngắn nhưng tình cảm của 
các bác, các chú trong ñại gia ñình công chánh 
dành cho cháu, cháu luôn luôn trân quý. 
 Lúc trước, Mẹ cháu ở với em cháu ở 
Olympia nên các chú gửi cho Mẹ cháu 1 ñặc 
san LTAHCC về ñịa chỉ của em cháu ở 
Olympia. Hiện nay, Mẹ cháu ñã về ở với cháu 
ở San Jose, xin các chú ngưng gửi LT AHCC 
về ñịa chỉ ở Olympia nữa. Em cháu cũng ñã 
bán căn nhà ñó và dọn ñi nơi khác. Công phu 
các chú ñã tốn công sức sáng tác, in ấn và gửi 
ñi, mất thì phí quá. Cháu xin các chú chỉ gửi 1 
ñặc san LTAHCC cho cháu ở San Jose mà 
thôi. Cháu xin thành thật cám ơn tất cả các 
Bác, các Chú trong BPT và không quên cám 
ơn tất cả các phu nhân ñã ñồng ý ñể các Bác, 
các Chú làm công việc “vác ngà voi”. 
 Cháu xin kính chúc Cô, Chú và quý quyến 
tràn ñầy hạnh phúc. Cháu không biết xử dụng 
computer nên không thể email ñược. 
 

• BPT 
Cám ơn cháu ñã luôn luôn khích lệ BPT 

LT. Các chú rất mừng, xúc ñộng và cảm thấy 
việc làm của mình có thêm ý nghĩa. Việc ñiều 
chỉnh ñịa chỉ của Mẹ cháu ñã xong và LT #101 
sẽ gửi về ñịa chỉ của cháu. Cháu rất tế nhị ñã 
nghĩ ñến việc tiết kiệm cho quỹ LTAHCC khi 
thông báo việc ñổi ñịa chỉ này.  



Thân chúc cháu và quý quyến mọi sự an 
lành. 

• AH Nguyễn Văn Hoa 
Cám ơn các AH trong BPT LTCC ñã bỏ 

công góp sức chăm lo cho LT vững mạnh, 
sống mãi ñến nay ñã ñến số 100. 
 

•  BPT 
Cám ơn AH ñã có lời khích lệ. BPT xin 

chúc AH và gia ñình ñược mọi sự an khang 
thịnh vượng. 

 
• AH Ngô Văn Thành 
Rất vui khi nhận ñược LTAHCC số 100. 

Bài nào trong LT cũng hay, cũng hấp dẫn 
người ñọc. Nhân dịp này, gia ñình chúng tôi 
cũng có tin vui, xin ñược báo tin vui ñến anh 
và LTAHCC: Con gái út của chúng tôi, tên 
Nancy Hạnh Ngô vừa tốt nghiệp ra trường 
Western University Of Pharmacy ngày 
15/05/2013 vừa qua. 
 Xin cám ơn BPT rất nhiều. Hy vọng LT 
AHCC sẽ ñược tiếp tục phát triển. 
 

• BPT 
Chúc Mừng, Chúc Mừng, Ái Nữ ñã 

thành ñạt, thật không phụ công các bậc phụ 
mẫu ñã mất biết bao công lao chăm sóc, lo âu 
từ lúc sơ sinh cho ñến khi thành ñạt. 

Cám ơn AH ñã khen BPT. Chúng tôi 
nguyện sẽ cố gắng làm mọi cách giữ cho LT 
ñược trường tồn ñể mối giây liên lạc của tập 
thể chúng ta ñược bền lâu. 

Về chi phiếu yểm trợ LTAHCC, xin AH 
xem thư của BPT ở trên. 
 Thân chúc AH và gia ñình vui mạnh. 
 

• AH ðỗ Trung Tuấn 
LTAHCC số 100 rất hay và ñẹp. Phải khen 

thưởng toàn ban biên tập và cám ơn quá sức về 
công việc vác ngà voi này. 

 Xin gửi check ủng hộ LTAHCC và rất 
hoan nghênh bạn Lê Khắc Thí dự ñịnh tổ chức 
ðại Hội năm nay ờ Nam California. 

Xin ban tổ chức thông báo cho tôi ñể tôi 
tham dự vì trong 2 năm qua, Công Chánh có tổ 
chức gặp nhau nhiều lần mà tôi không nhận 
ñược tờ thông báo nào cả. 
 

• BPT 
Về chi phiếu yểm trợ LTAHCC, xin AH 

xem thư của BPT ở trên. 
 Việc họp mặt mà AH không nhận ñược 
thông báo, không thuộc phạm vi của LTAHCC. 
Xin AH liên lạc với các AH Nguyễn Minh Trì 
và Trần Giác Hoa là những AH trong ban tổ 
chức. 
 

• Bà Nguyễn Thành Danh/ 
Lê Thị Thoàn 

 Tôi gửi theo ñây $20 US (cash) ñể ủng hộ 
LTCC. Của ít lòng nhiều, xin Anh thông cảm 
cho tấm lòng thành của tôi vậy. 

Tôi xin kính chúc tất cả gia ñình quý anh 
chị AH LTCC an vui, khỏe mạnh, mọi ñiều 
như ý. ða tạ 
 

• BPT 
Cám ơn AH có nhã ý ủng hộ LT $20 cash. 

ðáng lẽ, nếu là check, chúng tôi ñã xin gửi 
hoàn lại như tất cả mọi ủng hộ của các AH 
khác, như ñã thưa trong Trang 2, LT100. Tuy 
nhiên vì là cash nên chúng tôi xin giữ lại bỏ 
vào Trương Mục của LT. Chúng tôi sợ gửi ñi, 
gửi lại bị thất lạc. Cám ơn AH nhiều. 
 

• AH Nguyễn Văn Mơ 
Tôi ñã nhận ñược LT AHCC số 100, cám 

ơn các anh nhiều. Kỳ này Lá Thư ñặc biệt hơn 
các Lá Thư trước ñây, bài vở nhiều và phong 
phú, có lẽ ñể ñánh dấu số 100. Ngoài ra tôi 
cũng cám ơn các anh ñã cho ñăng kịp bài 
Sudoku của tôi trong kỳ này. Tuy nhiên bài 
thiếu mất các hình 5, 6, 7 và 8 trong khi các 



 

hình 10, 11 và 12 lại in trùng dụng hai lần, vậy 
nhờ các anh lưu ý cho bổ túc trong kỳ tới. 

Thân chúc các anh ñược sức khỏe và vạn 
sự an lành. 
 

• BPT 
Cám ơn AH ñã cho biết những sai sót. Xin 

AH xem ñính chính trong LT này, trang 121. 
Thân chúc AH và gia quyến ñược mọi sự 

tốt lành, an khang và thịnh vượng. 
 

• AH ðồng Sĩ Khiêm 
Mới nhận ñược LT AHCC #100. Bái phục. 

Hình bìa rất ñộc ñáo, diễn tả ý nghĩa rõ ràng và 
với kỹ thuật mà chỉ có ñám trẻ mới làm ñược. 
Hình ảnh tuy là trắng ñen, nhưng rõ ràng hơn 
các số trước nhiều lắm. Chúc mừng. 

 

• BPT 
Cám ơn Cụ ñã chịu khó viết thơ dài ñến ba 

giòng! Cái Ôn U Tà bữa ni ở mô mà không 
thấy viết bài cho LT. Hay là U Tà nay ñã rửa 
tay gác bút?? Khi nào gặp U Tà nhắn chàng ta 
ñổi thành U Huyền cho rồi!! 
 

• AH Trần Mộng Châu 
Tôi là AH Trần Mộng Châu, tuổi Giáp Tý, 

năm nay 90 tuổi, rất sung sướng, hân hạnh 
ñược AH ðồng Sĩ Khiêm, ngày 30 tháng 5 
năm 2013, ñến nhà riêng chúng tôi, làm lễ trao 
Bằng ðại Thượng Thọ cho tôi và chụp rất 
nhiều hình ñể lưu niệm và ñể ñăng trên LT 
AHCC. (BPT: Xin xem tiếp Thư của AH Châu 
ñăng trong bài Sinh Hoạt trang 145.) 
  

• BPT 
Kính Thưa Hoà Thượng:  
Không hiểu sao mà Ban Phụ Trách Bảng 

ðại Thượng Thọ lại quên tuổi của Hoà 
Thượng nên mãi ñến khi Cụ U Huyền nhắc 
mới có, chỉ trễ có 5 năm thôi!!! “Mieux vaut 
tard que jamais” rất ñúng ở ñây. Phải chăng 
vì khi gặp mặt HT trong các buổi Sinh Hoạt 

trước, không ai ngờ HT lại lớn tuổi như vậy so 
với nét mặt, thần sắc và dáng dấp của HT.  

Chúng tôi có nhận ñược hai chi phiếu của 
HT gởi, chúng tôi gởi cho AH ðST $40 cho 
Quỹ Thượng Thọ, nhưng sẽ xin bỏ chi phiếu 
$30 Yểm Trợ LT (như ñã có ghi trong LT100: 
xin ngưng YT Tài Chánh cho LT và phần ñầu 
của Mục Thư Tín này).  

 

• AH Nguyễn Hương Hữu 
Trước hết xin báo cho Văn biết là mình ñã 

nhận ñược số 100 LTCC ñâu cũng ñược ñộ 1 
tuần lễ rồi. (Tính báo cho anh em biết, nhưng 
làm biếng nên chưa - chớ không phải không 
viết). Tờ báo rất hay và rất dày (chưa bao giờ 
thấy). Không phải tại có bài của mình viết nên 
khen ñâu, nó ñặc biệt thiệt ñó. Nhưng rất lo 
nghĩ vì biết các anh em cố tìm người “vác hộ 
ngà voi”, mà sao ai cũng “vái dài” hết. Mong 
có người nhận giúp thôi. 
 Trở lại tiêu ñề thơ: Moi nhận ñược bài này 
từ một thân nhân bên Úc (người này không 
biết Ái Văn và anh em CC mình ñâu), có lẽ 
thấy hay, vui và xúc tích, nên gửi cho xem 
thôi. Chỉ tiếc một ñiều là có lẽ sang tay nhiều 
người quá trước khi ñến moi, bị một cái PC 
nào ñó thiếu/ không dùng cùng program (hình 
ảnh), nên khi mở ra chi có text mà các hình chỉ 
toàn là ô trống không thôi. Vậy nếu ñược, nhờ 
Văn chịu khó gửi lại cho moi ñể xem và lưu 
trữ nhé. 
 Một chi tiết nhỏ VSOP khi mình ñi nhậu 
(ngày xưa thôi, chớ bây giờ gác kiếm rồi), 
mình có hay nghe bạn bè “diễn dịch” ra là 
VERSER SANS OSER PROTESTER thấy 
cũng hay hay (vì rượu vô rồi thì có oublier ai 
cũng là chuyện thường trừ oublier mình là 
mình...lỗ thôi). 
 Cho thăm tất cả bạn bè bên ấy. 
 Thân mến. 
 

• BPT 
Hữu mến: 



Moi viết mấy Bài Rượu, Bài Trà v.v. cách 
ñây hơn chục năm cho LTCC mà thôi, nhưng 
sau này thấy một vài website trích ñăng, cũng 
như có vài báo in ñăng nên chắc không có 
bảng chính nên khi Hữu nhận bị thiếu hình 
hay ñọc không ñủ. Moi gởi lại sau. 

ðang ñịnh viết tiếp về Rượu Vang: viết 
theo trải nghiệm của chính mình. Về vang ñỏ 
Bordeaux (nho chính Cabernet Sauvignon, 
Merlot) thì xem như ñường ñược rồi ñể có thể 
viết ra cho các AH, nhưng thấy mình chưa 
uống ñủ ñể “biết” về rượu Bourgogne ðỏ 
(dùng Pinot Noir) nên chưa dám viết. Mà kẹt 
một cái là rượu ñắt nhất lại là chai Romanée-
Conti (Bourgogne), và sau ñó là Chateau 
Petrus (Pomerol, Bordeaux dùng nho Merlot): 
Mình chỉ mới thấy chứ chưa SỜ ñược vào hai 
chai này, huống hồ ñược uống!! Chắc cũng 
phải viết phiên phiến thôi?? 
 Bài viết “Con ñường thiên lý và Giấc mơ 
30 năm” sẽ ñăng trong LT này. Trong tháng 8, 
BPT sẽ finalize tất cả các bài nhận ñược, gửi 
ñi in và hy vọng LT sẽ ñược gửi ñến các AH 
trong tháng 9.  
 

• AH Huỳnh Long Trị 
Thân gửi anh Luân, 
Viết cho anh vài chữ nầy ñể báo cho anh 

biết là tôi ñã nhận ñược Lá Thư AHCC số 100 
tại ñịa chỉ nhà mới của tôi. ðược như vậy là 
cũng nhờ anh Ái Văn ñã chuyển ñịa chỉ mới 
của tôi cho anh. Xin thành thật cám ơn anh Ái 
Văn. 

ðọc lá thư nầy thấy các anh ñang gặp khó 
khăn trong việc tìm ban phụ trách mới. ða số 
các anh ñều "rửa tay gác kiếm".... 

Hy vọng từ nay ñến mùa thu sẽ có người 
xung phong . 

Thành thật chúc các anh nhiều sức khoẻ. 
 

• BPT 
Anh Trị thân: 

Khi Anh ñọc ñược phần Thư Tín này 
(LTCC 101) thì Anh biết là LT vẫn còn. Vẫn 
tiếp tục cho ñến khi…..? 

Chỉ mong nhận ñược bài vở ñóng góp của 
tất cả AH ñể LT càng ngày càng phong phú!  
 

• AH Trần Giác Hoa 
Tôi rất lấy làm cảm kích về việc anh Văn 

chi tiền riêng của mình cho việc ñăng Cáo Phó 
Phân Ưu. Tôi xin phép ñược noi gương anh. 
Trong phạm vi ba năm tới kể từ ngày hôm nay, 
nếu có AHCC hay phu nhân qua ñời mà quỹ 
ñăng phân ưu thiếu hụt, tôi xin lãnh trách 
nhiệm bù tiền thiếu hụt này. 

Xin anh Trì cứ cho tôi biết, tôi sẽ gửi lên 
anh ngay. 
 

• BPT 
Anh Hoa thân: 
Thấy Ban ðại Diện Nam Cali không có ñủ 

Tài Chánh ñể ñăng báo các Phân Ưu, Tin 
Buồn của AH Nam Cali nên Anh AV ñã gởi 
thêm một ít cho AH THTâm có ñủ tiền ngay, 
xem như chưa góp thì nay góp! Thế thôi! Còn 
AH tự nguyện lãnh trách nhiệm bù tiền khi 
thiếu hụt thì chúng tôi xin Hoan Nghênh!! 
 

• AH Lê Thành Trang 
Xin cám ơn các bạn rất nhiều 

 

• BPT 
Chúng tôi không quên AH là người ñồng 

sáng lập LTAHCC và cũng không bao giờ 
quên AH ñã giúp làm Recommendation cho rất 
nhiều AHCC mới sang Mỹ thi PE License. 
BPT chúng tôi sẽ cố gắng tiếp nối công việc 
của AH ñể LTCC ñược hoàn thành tốt ñẹp. 
 Thân chúc AH và gia quyến luôn luôn vui 
mạnh. 
 

• AH Nguyễn Long Tiết 
Cám ơn quý anh. 

 
 



 

• BPT 
Thư của AH dù là ngắn ngủi, nhưng cũng 

là một sự khuyến khích chúng tôi tiếp tục và cố 
gắng hoàn thành Lá Thư sắp tới. 
 Thân chúc AH và quý quyến ñược mọi sự 
may mắn và hạnh phúc. 
 

• AH Trần Vy Bằng 
Một bài báo có liên can ñến học giả 

Nguyễn Hiến Lê Công Chánh của chúng ta. 
Tôi gửi ñến BPT ñể tùy nghi. 
 

• BPT 
Xin cám ơn AH ñã chuyển bài báo và  

BPT ñã ñọc, nhưng rất tiếc không ñăng ñược 
vì không do AHCC viết. 

Thân chúc AH và quý quyến vui mạnh. 
 

• AH Nguyễn Văn Tiết 
Xin gửi tiếp bài cho LTCC ñể tùy nghi. 

 Thanks. 
 

• BPT 
Các bài thơ của AH sẽ ñăng trong số 

 này. Mong nhận ñược bài mới trong các LT 
sắp tới. 
 Thân chúc AH và gia ñình mọi sự như ý, 
bình an và mạnh khỏe. 
 

• AH Hà Văn Trung 
Theo mục trả lời thư tín trên số 97, thì tôi 

ñược trả lời rằng BPT có nhận ñược 2 bài viết 
của tôi, mà vì sợ choáng chỗ (chớ không phải 
vì “phạm qui”), nên BPT chỉ chọn ñăng một 
bài Hậu Hắc Học mà thôi. Bài HHH này chỉ là 
bài dịch từ nguyên tác của tác giả Lý Tôn Ngô 
mà thôi, chớ không phải là bài viết do tôi suy 
nghĩ mà sáng tác ra. 
 Hôm nay, nhận ñược thư “réo bài”của anh 
cho LT số 101, số mùa thu, mà thời hạn nộp 
bài có phần eo hẹp mặc dù còn cả tháng nữa. 
Tôi xin ñược trả nợ quỉ thần là nhờ anh xem 
lại coi bài viết kia với tựa ñề “Một Góc Nhỏ 
của Hậu Hắc Học” do tôi viết có thể ñem ra 
dùng cho LT 101 hay không? 

 Thú thật, hồi còn ñi làm thì còn quan tâm 
tới thế sự, nên có ñề tài ñể suy nghĩ và có thể 
ăn cắp giờ làm việc trong sở ñể viểt ra. Còn 
bây giờ thì rửa tay gói kiếm rồi, ñầu óc ñặc 
cứng, muốn viết một bài có luận ñề ñể ñọc giả 
cùng suy tư (chớ không có incolore, inodore, 
sans saveur, vô thưởng vô phạt…) thật là khó 
và không phải là việc mà tôi muốn làm. 
 Phải hoạt ñộng tích cực và mạnh tay như 
AH Ái Văn thì mới hữu hiệu và mong kéo dài 
tuổi thọ của LT, chớ kêu gọi chung chung như 
vầy e khó nên việc như mong muốn. 
 

• BPT 
Bài viết “Một Góc Nhỏ của Hậu HắcHọc” 

thật là hay và công phu, nhưng qua cuộc ñiện 
ñàm với AH ngày 9 th 7, 2013 thì AH ñã có ý 
không muốn cho ñăng bài này nữa và sẽ hoàn 
chỉnh sau.  
 Thật là tiếc, BPT chúng tôi mong rằng 
trong LT tới số 102 sẽ có bài mới của AH. 
 

• AH Vĩnh Phu 
Vĩnh Phu lúc ñi học, ngồi cùng bàn với Ái 

Hồng ở Nhị B1 Quốc Học, còn Công Chánh 
thì 61-64. ðề nghị anh cho tên mình vào trong 
LTCC số 101. ðC: 10167 Madison St. NE, 
Blaine, MN 55434. Mình qua Mỹ tháng 
6/1992. 4 bài ñính kèm coi bài nào ñược cho 
ñăng vào LTCC. Tel: 612-232-9025. 
 

• BPT 
Tên, ñiện thoại và email của AH ñã ñược 

thêm vào DS AHCC, xin xem “Những Thay 
ðổi trong DSAHCC” trong số này. Danh sách 
toàn thể AHCC trên thế giới sẽ in trong 
LTAHCC số 104, mùa Xuân 2014. 
 
Thư của AH Bửu Hiệp và TH Nguyễn Văn 
Hành 

• AH Bửu Hiệp 
Xin giới thiệu với quý anh, anh Nguyễn 

Văn Hành, PhD., nguyên Director 
Resettlement Center của Tổng Thống Bush, và 
nay còn làm việc bán thời gian với Tổng 
Thống Obama. Tất cả dân tỵ nạn ñủ các chủng 
tộc, Nga, Ba Lan, Cuba, Việt Nam, Lào, Cao 
Miên etc…muốn xin vào ñất Mỹ, ñều phải qua 
tay anh Hành. 



 Anh Hành luôn ñề cao với tôi tập thể Công 
Chánh, với LT suốt 37 năm qua, thực hiện 
nhiều công tác xuất sắc, trả nợ tốt ñẹp nước 
Mỹ ñã cưu mang ñem chúng mình qua ñây. 
 

• TH Nguyễn Văn Hành gửi  
AH Bửu Hiệp 

 Chiều nay ñược ñọc tập “Lá Thư Ái Hữu 
Công Chánh 100” phát hành vào dịp 4-4-2013 
rất thú vị. Tập san rất xúc tích và nhiều tiết 
mục giá trị, thể hiện công phu của nhiều AH 
Công Chánh. 
 Khi nào thuận tiện, rất mong có dịp ñược 
anh Hiệp cho biết thêm về Hội AHCC, với 
những sinh hoạt quan trọng của hội, ñặc biệt 
các giai ñoạn hội nhập của các hội viên vào xã 
hội Hoa Kỳ trong các lãnh vực công nghệ hay 
giáo dục…trong một vài thập niên gần ñây. 
Những thành công củacác AHCC tương tự như 
KS Phạm Ngọc Qùy, rất quan trọng trong sự 
ñóng góp của người Việt vào xã hội Hoa Kỳ. 
 Hy vọng sẽ có cơ hội ñược tiếp chuyện 
thêm với Anh gần ñây. 

Regards, 
 

• BPT 
Cám ơn AH ñã phổ biến LTAHCC và xin 

nhờ AH chuyển lời cám ơn của BPT ñến TH 
Nguyễn Văn Hành ñã có lời khen Lá Thư. 
Mong rằng sẽ có dịp hội ngộ với hai anh trong 
một ngày rất gần.  
 

• AH Nguyễn Thanh Liêm 
Sau khi lá thư AHCC số 98 ñăng bài về 

nhóm AHCC SaiGon làm công tác từ thiện tại 
Trà Vinh, các AHCC ở nước ngoài ñã lập tức 
hưởng ứng rất nhiệt tình. 
 Trước tiên là AH Lê Văn Trương và gia 
ñình ở Canada ñã gửi về cho nhóm AHCC 
Saigon 2500 ñô ñể giúp làm cầu bê tông Bưng 
Sen thay thế cầu Khỉ cũ. 

 Tiếp theo AH Trần Thị Hòa ở Florida ñã 
gửi về 500 ñô ñể giúp hoàn thành cầu Bưng 
Sen. ðặc biệt tham gia công trình từ thiện này 
có AH Lưu Kim Loan ñã rất nhiệt tình bỏ 
nhiều công sức liên hệ các bên, nhiều lần 
xuống tận hiện trường xa xôi, có khi ở lại hiện 
trường nhiều ngày ñể lo tổ chức gíám sát công 
trình. 

Ngoài ra, có AH Lê Văn Sâm rất hăng hái 
tham gia cùng nhóm AHCC Saigon lặn lội 
xuống vùng xa xôi của miền Tây ñể tham gia 
công tác từ thiện. 
 Rất mong các ñấng mạnh thường quân, 
nhất là các AHCC có ñiều kiện ở nước ngoài 
quan tâm giúp ñỡ. 
 Nhóm AHCC Saigon nguyện cố gắng hết 
sức mình ñể ñem số tiền tài trợ quý báu của 
quý vị mang lại lợi ích thiết thực cho người 
dân nghèo ở nông thôn. 
 

• BPT 
Hoan hô các AHCC Saigon và nước ngoài 

ñã làm những việc thật sự có ý nghĩa trong các 
công tác từ thiện cho người dân tại nông thôn 
Việt Nam.  
 Chúng tôi cũng rất mong AHCC chúng ta 
ở nước ngoài hưởng ứng và quan tâm giúp ñỡ 
về tài chánh cũng như về công sức và tinh 
thần. 
 Bài sinh hoạt BPT vừa nhận ñược của AH 
sẽ ñăng trong LT số 102 vì ñược gửi sau due 
date 07/31/2013. Trong tháng 8, chúng tôi 
phải hoàn tất bài vở, gửi ñi in và phân phối 
các LT ñến AH khắp nơi. 
 

• AH Trình Hữu Dục 
Mấy số báo vừa qua, do Ái Văn và các anh 

Minh, Luân, Nam, Thiệp, Hùng, Lý, Duật..in 
ấn thật là ñẹp, hình ảnh thật rõ rang, bài vở 
thật phong phú và nhiều tin tức hình ảnh mọi 
nơi trên thế giới.  
 Xin ca ngợi và bái phục sự làm việc cần 
mẫn của các AH ñã trên bảy bó mà vẫn ngon 
lành. Riêng anh Luân lại còn dẻo dai nữa: ñã 
ñưa lên mạng toàn bộ các LTAHCC cũ, nay lại 
cưu mang lá thư cho các số sắp ra. Thật là 
ñáng phục. 
 Tiện ñây tôi xin gửi chút ñóng góp yểm trợ 
lá thư. Chúc toàn thể quý anh trong BPT sức 
khỏe ñể… “còn có nhau”. 
 

• BPT 
Xin cám ơn AH ñã có lời khen. May mắn là 

BPT chúng tôi lúc nào cũng có sự hợp tác chặt 
chẽ, thân tình trong khi làm việc cho Lá Thư 
và lúc nào cũng cố gắng ñể hoàn thành tốt ñẹp 



 

Lá Thư, không phụ lòng mong mỏi của tất cả 
các AH năm châu. 
 Riêng về tiền yểm trợ LT, xin AH xem phần 
ñầu của Mục TT này. 
 Thân chúc AH và quý quyến ñược mọi sự 
như ý và an lành.  

 
• AH Ái Văn 

Thư Cám ơn BPT LT97-100. 
 

Bốn LTCC do nhóm mình ñảm nhận hôm 
nay ñã hoàn tất! 

Nhớ lần gặp nhau trên Cruise ñi Mexico 
chơi với một số khá ñông AHCC hồi tháng Ba 
năm 2010, Cụ Duật có ý muốn chuyển việc 
Phụ trách LT cho tôi, và khi tôi ở VN khoảng 
tháng Tư năm ñó thì LT96 ra mắt với thông tin 
là LT 97 sẽ do tôi Phụ trách. 

Bắt ñầu thì có mấy bạn trong BPT cũ cho 
biết không muốn tiếp tục, chỉ có LN Thông, 
NT Hai và Dư Thích, KT Giang (chỉ giúp một 
số nhưng không muốn ghi tên trong BPT) và 
Nð Duật. 

Tôi bắt ñầu ñi KẾT BÈ KẾT ðẢNG: 
NTMinh, HTMinh, NThiệp, NV Luân, ðT 
Nam, MT Lý! (sau số 98 có thêm Cụ LN Hùng 
tình nguyện vào BPT, và không ngờ mình 
khám phá ra một thi sĩ rất ñộc ñáo). 

Số 97 bắt ñầu, mọi chuyện về Layout, 
compile các bài gần như Phụ thuộc với DThích 
với sự góp sức rất quan trọng của LN Thông 
(ðặc biệt cám ơn Thông một lần thêm!). 

Sau ñó, DThich không muốn tiếp tục! Lại 
không còn KT Giang, mọi sự lại chuyển hết 
cho Cụ NTMinh (Cụ HTMinh bận bịu muốn 
rút ra nhưng tôi năn nỉ cứ ñể tên mà không làm 
gì cũng OK, chuyện của KTGiang tưởng 
chuyển sang cho HTMinh thì Cụ NTMinh 
lãnh! Cám ơn nhiều) 

Từ tập tễnh chưa bao giờ làm Layout, 
combine v.v. mà nhờ LT mà NTMinh ñược 
HỌC rất nhiều ñể chỉ cho các bạn khác. 

Tất cả các Layout chỉ với LN Thông và 
NTMinh mà chúng ta có ñược LT ñẹp ñẽ như 
bây giờ! Một lần nữa, bravo Thông Minh! 

Trong những thành tựu của nhóm mình, 
phải kể ñến website LTCC. Có lẽ ít ai có thể 
nghĩ là tất cả LT từ xưa ñến nay ñã ñược ñem 
lên mạng một cách tốt ñẹp. Xin ghi nhận công 

sức của NV Luân, và dĩ nhiên cũng có một 
chút công của tất cả các bạn giúp làm Mục Lục 
cho mỗi số. 

Xin cho tôi ñược cám ơn riêng Cụ Chủ 
Bút: thấy nhiều bài tôi chưa xem ñã thấy chán, 
mà Cụ vẫn ñọc và cho ý kiến ngay. Thán 
phục! 

Các Cụ Nam, Lý, Hùng, MinhH và Duật 
ñã giúp ñọc bài, sửa bài, giữ update DS AHCC 
là thành phần xương sống cho LT, nên không 
Cần chi tiết thêm. Cám ơn, cám ơn. 

Ngoài ra việc Chi Tiêu do Luân, Minh và 
tôi lo liệu ñã rất cẩn thận nên Báo Cáo với tiền 
trong compte luôn luôn ñúng mặc dù chỉ có tôi 
bỏ $ vào, và chỉ có Luân rút $ ra, NHƯNG Cụ 
Minh không thấy ñúng là không ñược! Cho dù 
là mấy xu tiền lời trong nhà băng khác với cái 
số $ ñã report. Lại cám ơn sự Chu ñáo này! 

Thơ này viết cho tất cả các bạn ñã cùng với 
tôi lo cho bốn số vừa xong ñể cám ơn các bạn. 
Xem như phần Trách nhiệm Phụ Trách LT của 
tôi ñược chấm dứt hôm nay 25 tháng Ba năm 
2013. 

Anh NV Luân sẽ có Thơ mời các bạn tiếp 
tục cọng tác và có thể mời thêm các AH khác 
vào ban Phụ trách cho những LT sau. 

 
• BPT 

Cụ Văn nói nhiều, nói nhiều tiếng “Cám 
Ơn” ñể trốn việc ñi chơi du hí, gọi là hâm/hấp 
hôn gì ñó! Chưa có hư hỏng gì mà bày ñặt 
hâm với hấp! Coi chừng over heat thì “lột 
dên” có ngày! Hình như Mẽo nó có dặn là 
“Don’t fix what’s not broken!” mà? Ở nhà thì 
im thin thít mà ra ñường, email này nọ thì dài 
giòng văn tự. Nói nhiều, không bằng ñi chơi 
thì nhớ mua quà cho các bạn ở nhà khiêng các 
LT ra chờ ñợi ñi gửi ở post office và trước khi 
ñi nhớ mời BPT chầu từ biệt/ bàn giao với các 
bạn tại Phở Nguyễn Huệ. Như thế mới là một 
cách cám ơn cụ thể nhất, có phải không các 
bạn? 
 Dầu sao, BPT LTCC 97-100, thân chúc hai 
vợ chồng ñi du dương, hâm hấp thoải mái. 
Ráng nâng niu, chiều chuộng, ngậm miệng ăn 
tiền. “You’re on your own, buddy!” Nobody 
can help you, now. 
 Best of Luck !!! 

  


