
Thông Báo về Phiếu Xác Nhận Địa Chỉ  
 

BPT đã nhận được khá nhiều “Phiếu xác 
nhận địa chỉ” do các AH gửi trả lại trên đó 
không báo thay đổi địa chỉ hoặc góp ý kiến. Có 
lẽ các AH đó hiểu lầm rằng nếu không gửi trả 
lại cái phiếu đó thì kỳ tới sẽ không nhận được 
LTCC. Do đó để tránh sự hiểu lầm trên đưa 
đến sự phí phạm công sức và tiền bưu phí của 
các AH, BPT xin thông báo: 

1.“Phiếu Xác Nhận Địa Chỉ” sẽ đổi thành 
“Phiếu Góp Ý Kiến/ Thay Đổi Địa Chỉ” 

2. Nếu quý AH không có ý kiến và cũng 
không thay đổi địa chỉ, thì xin đừng gửi trả lại 
phiếu này, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc BPT 
gửi LTCC đến quý AH. 

3. Phương pháp tốt nhất và nhanh nhất là 
dùng E-Mail để góp ý kiến hoặc thay đổi địa 
chỉ hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến LTCC.  

Dưới đây là E-Mail của BPT mới từ LT 
105: 
ltccmelb@yahoo.com.au 

 
Thư Tín 
 
• AH Vũ Tiến Cường 

Cám ơn đã gởi Lá Thư AHCC xuân Ất Mùi. 
In ấn càng ngày càng đẹp, bài vở rất hay. 
Được biết cũng đã hoàn thành ‘sứ mệnh’ vác 
ngà voi. Xin gởi đến lời mừng đã thành công 
mỹ mãn. Xin cám ơn Ban Biên Tập và chúc “Lá 
Thư” trường Thọ. Cho phép tôi được đóng góp 
chút đỉnh vào việc “Giữ cho còn có nhau” 

 
• BPT 

Lời nhận xét về Lá Thư đã khích lệ Ban 
Phụ Trách trong công việc vác ngà voi. Bài vở 
và nội dung có khá hay không cũng do các Ái 
Hữu bỏ công đóng góp. Mong mỗi AH chịu 
khó viết cho Lá Thư một vài trang, hay nửa 
trang cũng đủ. Để lá thư khởi sắc thêm, vì có 
đông đảo anh chị em đóng góp. Ái hữu chúc Lá 
Thư được trường thọ. Có lẽ ai cũng mong vậy. 
Chúng tôi có nghe các AH nói rằng, nếu sau 
nầy chúng ta chỉ còn năm bảy người thôi, thì 
cũng cứ gắng tiếp tục Lá Thư một trang, hai 
trang, hay chỉ là danh sách thôi, cũng đã là quá 
quý. Để’ “giữ cho còn có nhau” 

Mong AH đóng góp bài viết cho số tới. 
 

• BPT/AH Nguyễn Văn Luân gửi các 
AHCC năm châu 

LT104 đã đến tay anh chị, trong khi chờ đợi 
LT 105 sẽ phát hành vào mùa Thu 2015 ở Mỹ, 
xin mời vào Trang Nhà http://ltahcc.com/ xem 
tất cả các LT từ số 1 đến 104 bản điện tử, trước 
hết là bù lấp những khoảng thời gian rảnh rỗi 
trong ngày, sau là dịp để ôn lại những kỷ niệm 
Công Chánh huy hoàng ngày xưa… 
 Thân chúc các anh chị và quý quyến vạn 
an. 
• AH Lê Thành Trang 

Xin cám ơn các bạn trong Ban Phụ Trách. 
 

• BPT 
Bao giờ thì Lá Thư sẽ được anh phụ trách lại 
như ngày xưa nhỉ? Bây giờ thời đại điện tử, 
không cần phải có một nhóm AH ở gần nhau 
như xưa mới hoàn thành Lá Thư được. Lâu lắm 
rồi, không thấy bài viết của anh trên Lá Thư 

TRANG 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://ltahcc.com/


AHCC. Chúng tôi không tin là ‘viết đã hết 
mực.’ 

 
• AH Quách Huệ Lai 

Bài vở hay, in ấn đẹp. Nhận thấy Aí Hữu 
Công Chánh Sài Gòn làm công tác từ thiện rất 
tích cực. Xin cám ơn trước, nhứt là các bạn từ 
ngoại quốc đã hết lòng yểm trợ tài chánh, nếu 
thấy còn ngon lành. Riêng tôi già yếu, tiền bạc 
lại càng ít. Xin yểm trợ bằng mồm. 

 
• BPT 

 Có anh đóng góp bài viết, thì Lá Thư sẽ 
hay hơn nữa. Chuyện yểm trợ bằng mồm đôi 
khi cũng quý như yểm trợ bằng hiện vật. Ai có 
gì, thì yểm trợ cái đó. Ôi quý hoá thay ‘những 
khúc ruột ngàn dặm’ đã nghĩ đến nỗi đau của 
những bà con không nhanh chân, không may 
mắn còn kẹt nơi có ‘chùm khế chua lè’ 
 
• AH Nguyễn Tư Điềm 

 Kính thưa các bác các chú. Cháu xin cám 
ơn các bác, các chú đã gọi cháu là “bé Điềm” , 
từ 65 năm nay cháu mới nghe lại, lúc đó cha 
mẹ cháu gọi cháu là “bé Cún” chứ không phải 
là Bé Điềm. Lúc nhỏ cháu hay quặt quẹo luôn 
nên cha mẹ gọi cháu là Cún cho dễ nuôi. Đến 
lúc cháu bắt đầu đi học,cha mẹ cháu mới gọi là 
Điềm vì sợ cháu bị trù là tên của chó. Cháu 
cũng xin lỗi các Bác, các chú đã gián đoạn viết 
thư vì mẹ cháu trở bệnh và đã mất hôm mồng 2 
tháng 3 năm 2015 nhằm ngày 12 tháng giêng 
năm Ất Mùi. Cháu quá đau buồn nên đã không 
liên lạc được với các chú. Trong đại gia đình 
Công Chánh chỉ có hai bác biết là: Bác Nguyễn 
Hữu Tuân và bác Nguyễn Xuân Mộng. Mẹ cháu 
là bà quả phụ Nguyễn Tư Tùng nhũ danh Từ thị 
Bảo Bích, Pháp danh Diệu Bảo hưởng thọ 95 
tuổi. 
 

Từ Lá Thư AHCC số 105 sẽ do các bác, các 
chú ở Úc Châu đảm nhiệm. Mặc dù bất cứ ở 
nơi đâu cháu cũng hy vọng là LTAHCC sẽ “giữ 
cho còn có nhau” mãi mãi như bê-tông cốt sắt 
của ngành Công Chánh. 

 
Cháu xin gởi kèm 30 đô yểm trợ Lá Thư. 

Cháu có bài thơ khóc mẹ gởi kèm. 
• BPT 

 Trước hết thay mặt toàn thể Aí Hữu Công 
Chánh khắp nơi gởi lời chia buồn muộn màng 
đến gia đình. Mất mát nào mà không đau buồn, 
dù biết thân mẫu của AH đã được đại thọ sống 
với con cháu đến tuồi 95. Tập thể AHCC cũng 
đều lần lượt về trời, vắng dần, theo định luật tự 
nhiên của tạo hoá. Những thế hệ con cháu kế 
tiếp còn giữ được liên lạc với các AHCC thật 
quý báu, như chuyển chút lửa ấm cho lâu dài 
hơn. Như AH mong, tình cảm Công Chánh 
được lâu bền ‘như bê tông cốt sắt’.  Đúng là 
con nhà Công Chánh, trong lời nói có bê-tông 
có thép. 
 
Cám ơn AH đã viết và đóng góp bài cho Lá 
Thư. Bài Thơ “Khóc mẹ”  của AH đã đăng trên 
số 105 này. Mong AH tiếp tục gởi bài cho các 
lá thư tới.  
  
• AH Lê Lương Từ 
  Kỳ trước các anh cho biết tạm ngưng gởi 
tiền yểm trợ Lá Thư nên tôi không gởi. Nay các 
anh kêu gọi gởi tiền, thì tôi cũng như các bạn 
khác, đóng góp y như cũ. Trong ‘hội’ Ái Hữu 
Công Chánh, tôi nghĩ không ai muốn đóng cửa 
‘hội’ cả, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Vì nhờ có 
nó, mà chúng ta còn liên lạc được với nhau, 
chia vui xẻ buồn nhờ Lá Thư Ái Hữu Công 
Chánh. Dù không gặp mặt nhau, nhưng tối 
thiểu cũng còn thông tin nhờ Lá Thư như cuốn 
sách gởi hết tâm tình vào trong đó.  
 

Tôi tin lòng các bạn cũng như tôi mà 
thôi. Tôi nghĩ tình đồng nghiệp cũng không 
khác chi tình ruột thịt trong gia đình Công 
Chánh. Chúng ta Cố gắng bảo tồn nó mãi mãi. 
Mong các bạn cũng như tôi. Cố bảo tồn Lá Thư 
Ái Hữu Công Chánh, không khi nào để nó rời 
khòi chúng ta mãi mãi. Kính chúc các bạn sống 
lâu sống khoẻ. Tôi năm nay đúng 85 tuổi rồi, 
nhưng khi nào cũng muốn mình tồn tại mãi mà 
thôi. 
 

Chúc cho ‘hội’ Aí Hữu Công Chánh tồn 
tại mãi mãi. Lớp này ra đi, sẽ có lớp khác thay 
phiên. Tôi gởi theo đây chi phiếu 40 đô. Chào 
tất cả các bạn. 
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• BPT 

 Lá thư của Ái Hữu chan chứa tình thân và 
đúng với ước vọng của đa số AHCC chúng ta: 
Mong cho Lá Thư được trường tồn. Aí hữu 
Trần Giác Hoa có nói trong buổi họp mặt mấy 
năm trước rằng: “Nếu chỉ còn hai Ái Hữu thôi, 
thì hàng năm tôi vẫn tổ chức họp mặt AHCC.” 
Đó chúng ta sẽ duy trì theo lời nói của AH Trần 
Giác Hoa và xin Ái Hữu yên tâm. Ngày nào 
còn có các bạn tha thiết với nhóm Công Chánh 
như Ái Hữu, thì ngày đó, chúng ta vẫn còn có 
nhau.  
 
Đúng như một người nào đó đã viết: “Chúng ta 
mất hết, chỉ còn nhau” Nếu chúng ta mất nhau 
nữa, thì xem như không còn gì hết. Đúng như ý 
AH đã viết, tập thể Công Chánh chúng ta có Lá 
Thư làm sợi dây nối tình thân lại với nhau thêm 
chặt chẽ. Ví như không có Lá Thư AHCC thì 
làm sao chúng ta biết được tin tức nhau như 
trong hơn ba chục năm qua. Có AH nói rằng, 
dù không thấy nhau, nhưng thấy địa chỉ trong 
Lá Thư thôi, cũng đã đủ ấm lòng rồi. 
 
Chúc AH mạnh khoẻ, sống lâu trong vui vầy 
hạnh phúc. Khi nào rảnh và khoẻ, AH viết cho 
Lá Thư một bài về kỷ niệm vui buồn trong 
nghề để chia xẻ cùng anh em. 
 
• AH Nguyễn văn Tỵ 
 Cám ơn Ban Phụ Trách và quý vị viết bài 
trong Lá Thư AHCC để chúng tôi có được Lá 
Thư đọc mỗi năm hai kỳ. Xin chúc quý vị có 
nhiều sức khoẻ để phục vụ Lá Thư sống vững 
mãi. Thành thực cám ơn.  
 
• BPT 

 Còn có những AH tha thiết với Lá Thư thì 
Lá Thư sẽ còn sống với anh em. Cám ơn AH đã 
đóng góp ủng hộ tài chánh cho Lá Thư. Có 
xăng dầu xe mới chạy được. Chúc AH nhiều 
sức khoẻ. 
 
• AH Lê văn Thiên 

Tôi là một AHCC ở Bunaby, BC, Canada  
xin gởi lời kính thăm các Ái Hữu và gia đình. 
Tiện đây, tôi đính kèm một ngân phiếu 20 Đô 
US để đóng góp vào việc phát hành Lá Thư kỳ 
tới. Xin cám ơn và mến chào. 

• BPT 
Cám ơn AH đã đóng góp cho lá thư còn có 
phương tiện để tiếp tục. Xin chúc AH mọi điều 
may mắn. 

 
• AH Lê Trọng Bửu 

Cám ơn BPT Nam Cali đã nhiều công sức 
giúp LTAHCC càng ngày càng khởi sắc. 

Cũng không quên cám ơn Ban PT tại Úc 
Châu. Chúc an lành cho tất cả. 

 
• BPT 

Lá thư khởi sắc cũng nhờ sự cộng tác tích 
cực của toàn thể các AH và tấm lòng thiết tha 
của anh em đối với Lá Thư AHCC này. Ban 
Phụ Trách Úc Châu sẽ cố gắng để không phụ 
lòng AH và toàn thể các AH khắp nơi. 
 
• AH Tôn Thất Thiều 

Xin được chuyển đến BPT 20 đô để đóng 
góp vào quỹ Lá Thư. Lá Thư AHCC càng ngày 
càng đẹp. Thật là công của quý anh không ai bì 
kịp. 
• BPT 

Xin cám ơn lời khen của AH. Xin AH đừng 
quên đóng góp những bài thơ hoa gấm, ý nghĩa, 
cho anh em CC thưởng thức. 

 
• AH Lê Thành Trinh 

Mong các AH và TH trong Ban Phụ Trách 
mới cố gắng để Lá Thư sống thêm một thời 
gian nữa. 

 
• BPT 

Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng vác cái ngà voi 
nầy cho đến hết hạn kỳ. Chắc Lá Thư cũng còn 
sống lâu, vì lòng mong đợi và tha trhiết của đa 
số AHCC chúng ta. 
 
• AH Nguyễn văn Phước. 

Rất cám ơn BPT đã đều đặn gởi Lá Thư 
đến cho chúng tôi và gia đình tại thành phố gió 
Chicago nầy, vùng đất lạnh đầy tuyết rơi. Tôi 
xin nhận những Lá Thư kế tiếp để hiểu và 
thương nhau hơn nơi xứ lạ quê người. Xin gởi 
ngân phiếu 20 đô, đóng góp yểm trợ Lá Thư.  

 

TRANG 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



• BPT 
BPT hy vọng Lá Thư là một chút lửa ấm 

gởi đến sưởi lòng tha hương của AH nơi thành 
phố giá lạnh gió hú đó. Nếu không vì sinh kế 
bó buộc, thì về Cali hưởng nắng ấm gần như 
quanh năm, khỏi nói tiếng Anh mỏi miệng, ăn 
bún mắm và các món đậm đà hương vị quê 
nhà. 
 
 
• AH Ngô văn Thành 

Vô cùng cám ơn BPT đã bỏ thì giờ quý báu 
và công sức để hoàn thành LT AHCC. Kính 
chúc quý anh cùng gia quyến dồi dào sức khoẻ, 
khang an, thịnh vượng. 

 
• BPT 

Tuy rằng phụ trách Lá Thư mất rất nhiều 
công phu và thời giờ nhưng được bù lại bằng 
cái cảm giác như đang ngồi nối sợi dây thân 
hữu giữa tập thể AHCC chúng ta cho bền chắc 
hơn là niềm vui của BPT. 
 
• AH Vũ Kim Chu 

Ở cột sở làm, xin ghi rõ TxDOT, thêm chữ x 
nhỏ cạnh chữ T, vì mấy năm nay bỏ sót. 
TxDOT nghĩa là Texas Deparment of 
Transportaion. Tôi làm cho cơ quan nầy được 
28 năm, từ năm 1980. 
• BPT 

BPT đã điều chỉnh trong danh sách kỳ tới. 
AH sướng thật, làm một chỗ đến 28 năm, yên 
ổn, không lo mất việc. Thế là hạnh phúc nhất 
rồi. 
 
• AH Huỳnh vănĐức 

Đẹp quá. Không ý kiến. Xin ủng hộ Lá Thư 
50 đô. 

 
• BPT 

BPT chúntg tôi tin AH khen thật,vì cũng có 
nhiều người khen như thế. Xin cám ơn lời 
khích lệ. 

 
• AH Nguyễn Trọng Sơn 

Mong muốn đóng góp tài chánh để Lá Thư 
Công Chánh tồn tại lâu dài 
 
 

• BPT 
Cám ơn tấm lòng của AH, Bây giờ BPT 

LT bắt đầu thu nhận đóng góp tài chánh lại. 
Xin gởi về địa chỉ ghi trên bìa trong lá thư nầy. 
(California chứ không phải Úc Châu) 
 
• AH Phạm Quý Hiền 

Tôi tên là Phạm Quý Hiền (Nguyên là vợ 
của cố kỹ sư Công Chánh khoá 3 Vương Nam 
Dzương) Rất cám ơn Ban Liên Lạc đã gởi cho 
tôi Lá Thư AHCC số 104. Bài vở rất hay và 
nhiều bài viết rất có giá trị đích thực cho cuộc 
sống hàng ngày. Tôi xin gởi chi phiếu $50 để 
ủng hộ quỹ báo chí, và xin tiếp tục gởi Lá Thư 
Công Chánh cho tôi  

 
• BPT 

Hân hạnh đón tiếp chị làm thành viên của 
nhóm Aí Hữu Công Chánh. BPT sẽ gởi đều đặn 
các lá thư AHCC đến chị. Cám ơn lời nhận xét 
về Lá Thư. Chúng tôi vẫn gởi lá thư đều đều 
cho gia đình các Ái Hữu đã quá cố, và vẫn tiếp 
tục gởi, dù cho cả hai ông bà đều đã qua đời. 
Chỉ ngưng gời khi có lời yêu cầu của con cháu. 
Chúc chị mạnh  khoẻ, vui vẻ, và liên lạc thường 
xuyên với nhóm AHCC 

 
• AH Đào Hữu Dinh 

 
Xin gởi kèm 20 đồng đóng góp vào Lá Thư 

Công Chánh. Cám ơn các anh đã chu toàn Lá 
Thư trong mấy năm qua. Tôi thấy một số anh 
em Công Chánh yêu cầu đừng gởi Lá Thư bằng 
giấy nữa, vì có thể đọc trên mạng. Vấn đề là 
đọc trên mạng thì thiếu phần danh sách địa chỉ 
của anh em. Mà đăng địa chỉ lên mạng thì 
không tiện vì vấn đề an ninh. 
 

Cám ơn các anh sưu tầm các Lá Thư 
AHCC cũ và đổi qua dạng pdf. Như vậy thì rất 
tiện nếu muốn lưu lại toàn bộ LTCC trong PC 
hoặc flash drive, tablet để có thể đọc lúc nào 
cũng được mà không cần internet. 
 

Một lần nữa thành thật khen ngợi các cố 
gắng và nhiệt tình của anh và ban phụ trách. 
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• BPT 
 
Xin cám ơn anh về những nhận xét và 

khuyến khích BPT chúng tôi. Trong quá khứ, 
anh đã từng phụ trách Lá Thư trong nhiều kỳ. 
Hy vọng trong tương lai, anh sẽ có dịp cống 
hiến tài nghệ, phụ trách Lá Thư thêm vài năm 
nữa. Chúng tôi tin rằng, khi anh nắm lại Lá 
Thư, sẽ có nhiều bạn cùng trang lứa phò tá tận 
tình. Mong lắm thay. 

 
• Bà quả phụ Trát Quan Tiên 

 
Xin các Aí Hữu, các ban phụ trách LT 

AHCC, gửi lời cảm tạ của gia đình chúng tôi 
đến các AHCC đã gửi lời phân ưu trên báo và 
thăm viếng. 
 
• BPT 

Chúng tôi xin chuyển lời của bà Trát Quan 
Tiên đến các AH. 
 
• AH  Nguyễn Thanh Liêm 

Cám ơn công sức và nghị lực của BPT LTCC 
Melbourne, Australia để "Giữ cho còn có nhau" . 
Nhóm AHCC Saigon. 
 
• BPT:  

Việc chung phải thay phiên nhau kê vai 
gánh vác. Lời khuyến khích của các AH làm 
chúng tôi lên tinh thần. Rồi có một ngày nào 
đó, có đổi thay lớn, trong và ngoài cũng là một, 
thì các AH nơi quê nhà phụ trách Lá Thư. Bấy 
giờ chắc là vui lắm,và Lá Thư hy vọng được 
tiếp nối qua nhiều thế hệ khác nữa. 

• AH Nguyễn Đình Duật 
Xin nhiệt liệt hoan hô các bạn trong 

BPT/BBT LTCC Melbourne, Úc châu !!! Mã 
đáo thành công ! "You Did It"  Bravo ! Bravo ! 
Bắt chước Lão Tử, xin tặng quý bạn 2 câu : 
"Hành giả bất ngôn, 
Ngôn giả bất hành" 
Mến chúc tất cả nhiều sức khỏe và an lạc để 
tiếp tục vác ngà voi ! 
 
•BPT :  

Đáng ra phải hoan hô cả anh Duật nữa mới 
đúng, vì việc in ấn, dò lại bản in, liên lạc nhà 

in, gởi Lá Thư về Nam Cali. Mọi việc cũng 
không phải dễ dàng, cũng nhiều công phu lắm. 
BPT Úc Châu hy vọng miền Bắc Cali sẽ phụ 
trách tiếp sau khi chúng tôi hoàn tất trách 
nhiệm trong hai năm tới đây. Anh thật là thông 
thái lắm thay, Tây, Mỹ, Hán đều “rộng”. 

 
BPT Úc châu xin cảm ơn anh vẫn tiếp tục 

nhiệt tình giúp đỡ cho Lá Thư hiện nay. 
 
• AH Mai Trọng Lý 
 

Hoan nghênh BPT/LTCC Úc Châu đã 
hoàn thành số đầu tiên LT Mùa Thu/Úc Châu 
Trong khi chờ đợi phát hành LT xin một lần 
nữa hoan hô tinh thần của AH Úc Châu. 
 
• BPT :  

Được đông đảo AH khắp nơi khuyến khích 
như thế này, làm chúng tôi nức lòng. Cám ơn 
AH vẫn tiếp tục hỗ trợ cho BPT Úc châu. Xin 
AH viết cho số tới một vài bài, để lá thư thêm 
phần đặc sắc vì dù rằng ở trong BPT cũng được 
quyền viết bài đóng góp với các AH khác vì 
chúng ta áp dụng nguyên tắc “bình đẳng” mà. 
 
• AH Trần Khiêm Đồng  

Hoan nghênh thiện chí và công sức của 
BPT/LTAHCC Úc Châu 

• BPT: 

Cám ơn AH đã khích lệ. BPT chúng tôi 
mong được AH đóng góp bài trong các số tới. 

• AH  Nguyễn Sĩ Tuất 
Rất thán phục công sức và nghị lực của 

BPT LTCC Melbourne, Australia. 
Chúc quý vị luôn luôn vui mạnh. 
 
• BPT:  

Được AH đóng góp bài thường xuyên , nên 
lá thư thêm phần đặc sắc, BPT chúng tôi xin 
cám ơn AH, và hy vọng AH cũng sẽ dành cho 
một bài viết trong các số tới. BPT xin cám ơn 
thêm một lần nữa về lời khen tặng của AH. 
Chúng tôi cũng mới tập tễnh bước đầu gánh 
vác Lá Thư mà nhân lực thì quá ít ỏi. Nếu có 
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thêm vài ba AH ở nơi nào đó cộng tác với BPT, 
làm việc và  liên lạc với nhau, qua “Không 
Gian Ảo” internet, thì  chúng tôi rất hoan 
nghênh vô cùng. 

• AH Đỗ hữu Hứa (gởi AHCC Pháp và BPT 
LT 104) 
Chúng ta sẽ nhận được LTCC số 104 vào 

ngày họp mặt CC mừng Xuân 12-04. Kính nhờ 
anh chị Hoa trường Xuân bỏ công sức đi nhận 
và mang LTCC  số 104 đến cho Anh Em đọc 
cho vui. Xin cám ơn anh chị Xuân trước. Cám 
ơn anh Luân và các Anh trong ban phụ trách 
LTCC rất nhiều nhé. Anh Luân thân . Xin Anh 
ưu tiên gởi cho chúng tôi nhé. Hy vọng kịp 
ngày họp mặt 12-4 . 
 

Cám ơn Anh và qúy Anh trong Ban phụ 
trách LTCC rất nhiều . 

 
• BPT (LT 104) AH Nguyễn văn Luân 

Ngày thứ Hai, 30 tháng 3 chúng tôi sẽ gởi 
đi và hy vọng sẽ đến kịp ngày họp mặt bên ấy. 
Chúc các anh ngày họp mặt vui vẻ. 
 
• AH  Huỳnh Thanh Quân : 
 

Cám ơn anh Luân và toàn thể BPT. Mong 
rằng Lá Thư AHCC sẽ còn tồn tại một thời gian 
dài dù BPT ở phương trời nào.   
• BPT: 

Mong ước của anh đang thành hiện thực 
đó. Bây giờ LT đã về “Miệt Dưới” của chúng 
ta. BPT mong mỏi  anh và các AH trong vùng 
Sydney cộng tác qua internet để hoàn thành 
các LT tới. Nếu mỗi người phụ trách giúp một 
phần nhỏ, thì công việc vác “ngà voi” sẽ trở 
thành vác “sừng bò” đó. Anh là con chim đầu 
đàn Sydney, xin anh cổ võ anh em AH tại địa 
phương xung phong cộng tác với BPT 
Melbourne. Chúng tôi vô cùng hoan hỉ. Chúng 
tôi chờ đợi các anh đây! Xin email cho chúng 
tôi đi. 

• AH Đoàn Đình Mạnh 
Cảm ơn Anh Luân và quý Anh trong Ban 

Phụ Trách LT 104. Không những đã hoàn tất 
xuất sắc 4 LT từ 101 đến 104 mà còn sẽ tiếp tục 

giúp đỡ Ban Phụ Trách mới Úc Châu trong 4 
số tới. 

• BPT   

Bây giờ thì BPT Úc Châu tự cám ơn mình 
một phát. Đã gồng mình hoàn thành số 105 
nầy, với sự cộng tác của các AH khắp năm 
châu. Những bài viết trong LT 105 nầy rất đặc 
sắc, chứa đựng nhiều tình cảm. Xin các AH có 
bài, hãy tiếp tục đóng góp bài cho các số sau. 
Xin cám ơn nhiều. 

• AH Nguyễn Thanh Liêm:  
Cám ơn BPT đã đăng lên Trang Nhà bài 

AHCC Saigon Mừng Xuân Ất Mùi 2015 . 
Chúng tôi sẽ in LT 104 và bài 28B để phổ biến 
tại VN . 
 
• BPT:  

Thời đại điện tử (high tech) thì phải chạy 
theo cho kịp thiên hạ, chử lẽo đẽo đi xe bò (low 
tech) thì biết bao giờ mới khá được. Lá thư 
AHCC chúng ta vẫn còn in ra giấy, vì các lão 
AH đều muốn được cầm trên tay, như sờ mó 
được cái tình bằng hữu thân thiết, chứ không 
phải qua không gian ảo trên Mây.  (Cloud) 
 

• AH Nguyễn sĩ Tuất 
Rất cám ơn Anh Luân và Ban Phụ Trách 

LT đã bỏ rất nhiều thời giờ và công sức để 
soạn, in, đưa lên mạng và gửi LT cho chúng 
tôi. Số nào do quý anh phụ trách cũng đều rất 
hay. Đặc biệt bài anh vìết về“Những Mảnh Đời 
Đã Gặp” rất thực tế giúp tôi có một góc nhìn 
rộng rãi hơn về những người mình gặp trong 
đời và trong những hoàn cảnh khác nhau. 
Hoặc các bài viết của quý anh NT, anh Từ 
Minh Tâm, và quý anh chị khác, đã giúp tôi mở 
rộng thêm sự hiểu biết. Đa tạ 

• BPT 

Cũng nhờ anh ưu ái đóng góp bài vở cho 
nên ‘số nào cũng hay’. Chúng tôi biết anh cũng 
đã ‘kinh qua’ nhiều gian khổ khi còn sống ở 
Việt Nam. Xin anh viết bài ghi lại những điều 
mắt thấy tai nghe và những kinh nghiệm cuộc 
đời, để lưu lại cho con cháu biết, không phải để 
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nuôi dưỡng hận thù, mà để tránh những bước 
sai lầm lịch sử. 
 

• AH Dư Thích 
Cám ơn Anh Luân và BBT LT101-104. 

Chúng tôi rất mừng các anh đã hoàn thành 
trọng trách "Vác Ngà Voi" thật khả quan trong 
suốt thời gian dài... Và hôm nay, tôi đã nhận 
được bản in LT104, đồng thời tôi cũng có vào 
Trang Nhà http://ltahcc.com/ xem bản điện tử 
với hình màu thật đẹp, một công sức lớn của 
anh Luân vậy... 
 

Chúc các anh chị và quý quyến luôn An 
khang. 
 

Tôi cũng xin chúc mừngBan Phụ Trách mới 
Úc Châu (Melbourne & anh Thông chủ nhiệm) 
trong nhiệm kỳ tới LTAHCC sẽ thật tốt đẹp, và 
khởi sắc thêm nhiều mới lạ hơn. 

• BPT:  

Cám ơn lời khen của anh đến BPT những lá 
thư trước. Chúng tôi biết anh đã rất có công và 
cũng đã hoàn thành những LTAHCC trước đây 
rất xuất sắc. Cám ơn anh tỏ ý nhận lời giúp cho 
BPT Úc Châu trong số 105 này nhưng số này 
đã gần xong và BPT hứa sẽ nhờ đến sự cộng 
tác quý báu của AH trong những LT. sắp tới. . 

 
• AH Nguyễn văn Hai. 

Không muốn nhận lá thư in nữa. 
 

• BPT 

Cám ơn AH thông báo không muốn nhận 
bản in LTCC nữa. Có nhiều AH có thể đọc trên 
máy điện toán vừa đẹp, có màu, vừa tiết kiệm 
hơn. BPT tin rằng các AH có toàn quyền chọn 
lựa vì có AH tin rằng cầm bản in tờ báo và đọc 
bài vở trên giấy thì cảm thấy lòng mình ấm hơn 
một chút so với việc mở trên mạng đọc xong là 
hết. BPT tôn trọng sự lựa chọn của quý Ái hữu. 

 
 
 

 

 

 

Đọc những thư qua lại của Lá Thư Công 
chánh, có Ái hữu thầm nghĩ, lần nào cũng thấy 
chúc mừng và khen tặng lẫn nhau, đúng là Mèo 
khen Mèo dài đuôi để Mèo nào cũng tưởng 
mình có đuôi dài hơn Mèo khác. Đúng thế 
không hả quý vị? 

 

 

TRANG 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://ltahcc.com/



