
 

Thông Báo về Phiếu Xác Nhâṇ Điạ Chı ̉ 
 

BPT đã nhâṇ đươc̣ khá nhiều những “Phiếu 
xác nhâṇ điạ chı̉” do các AH gửi trả laị trên đó 
không báo thay đổi điạ chı̉ hoăc̣ góp ý kiến. Có 
lẽ các AH đó hiểu lầm rằng nếu không gửi trả 
laị cái phiếu đó thı̀ kỳ tới sẽ không nhâṇ đươc̣ 
LTCC. Do đó để tránh sư ̣ hiểu lầm trên đưa 
đến sư ̣phı́ phaṃ công sức và tiền bưu phı́ của 
các AH, BPT xin thông báo: 

1.“Phiếu Xác Nhâṇ Điạ Chı̉” sẽ đổi thành 
“Phiếu Góp Ý Kiến/ Thay Đổi Điạ Chı”̉ 

2. Nếu quý AH không có ý kiến và cũng 
không thay đổi điạ chı,̉ thı̀ xin đừng gửi trả laị 
phiếu này, sẽ không ảnh hưởng gı̀ đến viêc̣ BPT 
gửi LTCC đến quý AH. 

3. Phương pháp tốt nhất và nhanh nhất là 
dùng E-Mail để góp ý kiến hoăc̣ thay đổi điạ 
chı̉ hay bất cứ vấn đề gı̀ liên quan đến LTCC.  

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

 
Thư Tín 

AH Nguyễn văn Khoa  

Quá tuyệt vời. Xin cứ tiếp tục. 
Xin đăng vào mục tin buồn số sớm nhất: 

Bào hunynh AH Nguyễn văn Khoa (KSCC khoá 
1970) là kỹ sư Nguyễn văn Long đã từ trần 
ngày 17 /11/2015 tại Worchester, MA, USA 
hưởng thọ 77 tuổi. 

BPT:  
Cám ơn áí hữu đã cho nhận xét tích cực 

về lá thư 105. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết 
sức. Nhưng mọi đóng góp bài vở, yểm trợ tài 
chánh, thì chúng tôi cần đến sự tiếp tay của tất 
cả anh chị em AHCC. Thiết thực nhất là cho tin 
tức, viết bài, hoặc phụ trách một phần nhỏ của 
Lá Thư. Bây giờ là thời đại điện tử, chúng ta 
không cần phải ở chung một địa phương mới 
cùng nhau làm Lá Thư được. BPT đã đăng vào 
mục tin tức vui buồn và đồng thời chia xẻ mất 
mát  nầy với gia đình AH. 

 
AH Võ Quỳ 

Chúng tôi rất vui nhận được Lá Thư 
AHCC số 105 với hình bià có ảnh Kangaroo 

 và Koala của mùa Xuân Úc Châu. Có 
nhiều bài vở và hình ảnh mới lạ, đọc rất hấp 
dẫn và thích thú. 

Thành thực khen ngợi công trình của 
quý anh trong ban phụ trách. 

Xin gởi theo đây chi phiếu $50.00 để 
ủng hộ lá thư thân thương của chúng ta. Xin 
tiếp tục gỡi lá thư cho tôi. Cám ơn  nhiều. 

  
BPT: 
Ban Phụ Trách chúng tôi lên tinh thần 

vì lới khích lệ của các AH.  Đúng như nhận xét 
chung của các AH khác, Lá Thư số 105 nầy có 
nhiều bài hay, giá trị. Đó cũng nhờ sự cọng tác  
mất thiết của  những AH đã bỏ công sức viết 



bài. Cám ơn lời khuyến khích của AH và không 
quên đóng góp tài chánh nuôi dưỡng Lá Thư. 
Sau một thời gian mấy năm ngưng đóng góp, 
nay nguồn tài chánh đã cạn, sự đóng góp tài 
chánh làm cho BPT thêm yên tâm và bớt đi mối 
lo. Thư cho riêng AH , nhưng cũng nhắn chung 
cho các AH khác khi đọc thư nầy, đừng quên 
yểm trợ tài chánh cho Lá Thư. 

 

AH Nguyễn vănTy 

Cám ơn BPT đã gởi tôi LTAHCC số 
105. Tôi xin góp #30.00USD vào quỷ Lá Thư. 
Thành thất cám ơn 

 
 BPT: 

 Gởi LTAHCC đến cho AH là niềm vui 
của BPT chúng tôi. Để thông tin, liên lạc, giữ 
gìn cho mối thân tình Công Chánh chúng ta 
đdược bền chặt hơn. Chúng ta khỏi mất tin tức 
nhau ở khắp nơi trên thế giới nầy.  

 
AH Nguyễn văn Hoa 

Xin  được đóng góp vào quỷ nuôi dưỡng 
Lá Thư. Xin cám ơn quý AH đã cố gắng giữ Lá 
Thư AHCC làm mối dây liên lạc trong tình 
Công Chánh chúng ta. 

 
BPT: 

 Cám ơn AH đã nhớ đóng góp yểm trợ 
lá Thư. Quỷ đã cạn sau mấy năm không nhận 
đóng góp thêm. Chúc AH và gia quyến vui 
mạnh. Xin đừng quên đóng góp bài vở và tin 
tức cho Lá Thư. 

 
AH Nguyễn thị Tư Điềm 

Trước hết cháu xin chân thành cảm tạ 
các bác, các chú trong đại gia đình Công 
Chánh, và đặc biệtg các Bác Chú trong ban 
phụ trách Lá Thư đã ưu ái gởi những lời chia 
buồn đến chúng cháu. Chúng cháu đã xúc động 
khi đọc những giòng chữ trên Lá Thư số 105. 
Những giòng chữ đó đối với chúng cháu là một 

món quà vô giá và thật ấm áp khi mùa đông 
sắp đến. 

 
BPT: 

 Anh chị em AHCC rất vui khi vẫn còn 
giữ được liên lạc với các thành phần trong  gia 
đình của những AH đã quá cố. Dù sao nữa, 
chúng ta cũng xem nhau như người trong gia 
đình Công Chánh từ mấy chục năm nay. Ai 
cũng mong biết tin tức nhau,vì tình thân vẫn 
còn  đó. Bởi vậy, nên BPT luôn luôn gởi Lá 
Thư đến cho gia đình các AH đã quá cố, để giữ 
lại cái tình thân cũ đưọc lâu dài hơn. 

Cám ơn AH  đã đóng góp bài viết, đã 
liên lạc thường xuyên với BPT. Nếu không trở 
ngại, yêu cầu AH viết một bài kỷ niệm về cuộc 
đời của AH NguyễnTư Tùng cho Lá Thư số sắp 
tới. 

Đa số các AH đã quá vãng, gia đình vẫn 
còn liên lạc,và muốn nhận được đều đặn các 
LTCC . Đây cũng là một tình cảm thiêng liêng 
của bạn bè. 

 
AH Lâm Viên 

Tôi rất vui thích khi nhận được bản in 
Lá Thư AHCC số 105. Tuy có thể đọc trên 
internet với hình ảnh đầy đủ màu mè. Với bản 
in, tôi có thể nằm, ngồi bất cứ ở đâu, đưa cho 
ai không có internet mượn đọc, thoải mái hơn 
ngồi trước máy vi tính và tránh bị đau mắt, mỏi 
mắt. Xin cám ơn các Ái Hữu Bắc Cali đã giúp 
ấn hành, cám ơn đã bao bì gởi đi cho tôi rất 
nhanh chóng. 

 
 BPT:  

Đúng như AH nhận xét, nhiều AH 
muốn có bản in bằng giấy cầm trên tay hơn là 
xem trên màn hình internet. Nhiều AH nói 
rằng, rất hiếm khi họ tìm đọc một nội san trên 
internet, vì nhiều lý do khác nhau.  Nhiều nhóm 
thân hữu trong cộng đồng VN đã thôi in bản tin 
hoặc nội san, mà chỉ đưa lên mạng. Cũng là 
một ý kiến hay. Nhưng có nhiều người nói 



 

rằng, khi đưa lên mạng, thì còn rất ít người tìm 
đọc, và cái nhóm aí hữu đó, cũng teo dần.  

Nhiều lần, có AH đề nghị thôi in Lá 
Thư trên giấy, vì tốn kém, và mất nhiều công 
phu, đòi hỏi sự hy sinh của nhiều AH khác 
trong BPT. Nhưng khi  nhìn vào các hội đoàn 
khác, thấy kết quả không mấy khả quan, nên 
các BPT cố gắng in ấn. Cố gằng giữ cho đến 
một ngày nào đó, không làm đưọc nữa, thì nghĩ 
đến phương pháp khác.  

Cám ơn AH đã nhiệt tình đóng góp 
nhiều bài cho các Lá Thư liên tiếp. Nhiều bài 
đã đăng, đưọc khen ngợi. Cũng có vài bài phải 
gác lại theo đề nghị của ban chọn bài. BPT 
mong AH tiếp tục viết cho LT những bài kỷ 
niệm trong đời Công Chánh đã trãi qua. 

 
AH Lê Trọng Bửu 

Cám ơn các AH trong ban phụ trách đã 
bỏ nhiều công sức giúp Lá Thư AHCC càng 
ngày càng khởi sắc, cũng cám ơn các ban phụ 
trách tiền nhiệm đã tiếp tay với BPT Úc Châu. 
Kính chúc anh chị và gia đình an lành. 

 
BPT: 

 Mỗi người đóng  góp một ít  công sức. 
Nhiều người gom lại, thì công việc cũng nhẹ 
bớt phần nào cho ban phụ trách Úc Châu. Có ái 
hữu đóng góp bằng cách đọc và phê bình các 
bài nhận đưọc,và đề nghị cho đăng hay không 
đăng. Việc đó, cũng đỡ cho BPT một phần  để 
đọc kỹ,và lựa chọn bài đăng. Việc lựa chọn 
cũng khá tế nhị, cho nên BPT nhờ năm  AH 
khác đọc, phê bình, đề nghị, và chọn giúp. 

 
AH Nguyễn văn Quý 

Tôi kính kém theo đây chi phiếu để ủng 
hộ Lá Thư AHCC như các anh đã đề nghị trong 
LTAHCC số 104. Tiện đây, tôi xin cám ơn các 
anh trong Ban Phụ Trách cũ cũng như mới đã 
bỏ công giúp cho Lá Thư được trường tồn. 

 
 

BPT:   

Cám ơn AH đã đóng góp, để có phương 
tiện tài chánh để in và phát hành các LT sắp tới. 
Việc thực hiện LT, chúng tôi mời AH tham gia, 
phụ trách một phần nhỏ trong các phầnviệc của 
LT, không biết có đưọc không? Việc không có 
gì khó khăn, và cũng không quá nặng nề. 

 
Thân Hữu  Vũ Tiến Cường 

Đã nhận được Lá Thư Công Chánh. 
Cám ơn nhiều. Mùa Xuân Úc Châu rất hấp 
dẫn. Xin được đóng góp chút đỉnh. Chúc gia 
đình vui mạnh. 

 
BPT:  

Cám ơn thân hữu đã đọc Lá Thư, 
thưởng thức và có lời khích lệ chúng tôi. Lại 
,đóng góp tài chánh cho Lá Thư nữa.  

 
AH Trần Hoàng Oanh 

 Đến giữa tháng 9/2015 tôi sẽ dọn đi 
nơi khác. Vậy xin quý anh vui lòng đừng gởi 
LTCC nữa.Khi nào có địa chỉ ổn định, tôi sẽ 
thông báo sau. Xin chân thành cảm tạ. Kính 
chúc quý anh và gia đình nhiều sức khoẻ và 
mọi sự như ý. 

 
BPT:  

Khi nào có địa chỉ mới, xin thông báo 
để BPT tiếp tục gời lá thư. Có nhiều AH khi 
dọn nhà,vì bận rộn nhiều việc nên không thông 
báo cho BPT, nên lá thư bị trả lui, uổng 
công,uổng sức, tốn tiền anh em. 

 
AH Lê Lương Tứ. 

Theo tôi, LTAHCC do quý bạn phụ 
trách là quá tốt rồi, không còn đòi hỏi chi thêm 
nữa. Chỉ cầu mong cho nó được tồn tại mãi 
mãi mà thôi. Tôi dã gởi cho quý vị một chi 
phiếu $40.00, không biết nó có đến hay không. 
Nếu đến, thì lần sau tôi sẽ gởi như vậy. Còn  
nếu có trục trặc, thì tôi sẽ tìm cách gởi khác 



đến các anh. Cầu chúc cho ban phụ trách LT 
Công Chánh tồn tại mãi.  

 
BPT:  

BPT đã nhận đựọc chi phiếu. Kỳ sau 
xin AH tiếp tục gởi yểm trợ. AH mong lá thư 
tồn tại mãi mãi. Điều đó tuy khó, nhưng biết 
đâu trong tương lai, khi quê hương VN đã có tự 
do dân chủ, những thế hệ sau, muốn tiếp nối lá 
thư nầy, để xây đắp tình thân cho gia đình 
Công Chánh. Còn ở hải ngoại, thì có nhiều AH 
nói rằng: Cứ ráng sức giữ cho lá thư còn phát 
hành đưọc ngày nào hay ngày đó. Cũng có thể 
đến một năm nào đó, tất cả đều già yếu, không 
đủ sức gánh vác nữa, thì cũng gắng in mỗi năm 
một bản danh sách địa chỉ của chừng chục AH 
còn lại tại hải ngoại trên thế giới nầy. Thế cũng 
đủ rồi.  

 

AH Võ Hùng 

Rất cảm phục quý anh đã nhọc công và 
nhẫn nại để LTCC cứ đến đều với anh em. Xin 
đóng góp $20.00. Xin chúc quý anh an lành 
khoẻ mạnh và hạnh phúc. 

 
BPT: 

 Để lá thư đưọc phong phú hơn, BPT đề 
nghị anh Hùng viết cho số tới một bài, bất cứ 
đề tài nào. Có thể là kỷ niệm thời xa xưa, hoặc 
đời sống Anh em CC trong thời ‘tiến mau tiến 
mạnh xuống hố’ Mong lắm thay. 

 
AH Phan Tiến Phước 

Tôi là Phước khoá 14, khoá đàn em, đã 
từng gặp anh Luân qua một lần tại Orange 
County. Kính chuyển lới thăm hỏi sức khoẻ của 
anh và gia đình luôn khang an hạnh phúc. Xin 
anh cho biết bất kỳ khi nào cần tài chánh, sẽ 
gây thêm quỷ cho LTAHCC, tôi sẽ đóng góp 
ngay. 

 
 

 

BPT: 

 Mấy năm trước, tài chánh dồi dào, có 
đủ tiền để thực hiện LTAHCC nên ngưng thu 
tiền ủng hộ lá thư. Nay ngân quỷ đã cạn, BPT 
đã kêu gọi anh chị em đóng góp tài chánh. AH 
nhắc nhở đúng lúc. Ngoài việc đóng góp tài 
chánh ra, AH có thể để một ít thì giờ cọng tác  
phụ với BPT để hoàn thành các Lá Thư kế 
không? Những việc cần như kêu gọi anh chị em 
viết bài, đọc bài, sửa chính tả, và cho ý kiến. 
Mỗi người một ít việc, thì BPT cũng đỡ gánh 
nặng. 

 
AH Ngô văn Thành 

Rất vui mỗi lần nhận đưọc LTCC. Xin 
gởi chi phiếu $20.00 để yểm trợ LTCC. Kính 
chúc BPT củng gia đình mùa Giáng Sinh và Tết 
Dương Lịch 2016 vui tươi, bình an ,hạnh phúc. 

  
BPT: 

Lá thư AHCC cố gắng đem lại những 
niềm vui nho nhỏ của tình đồng nghiệp, mà nay 
nơi quê người bao la, mỗi người một xứ, khó 
gặp lại nhau thường xuyên. Có AH nói rằng, 
cầm lá thư AHCC trên tay, cũng như gặp mặt 
bạn bè tứ xứ. Nhìn nhũng tấm hình trong các 
buổi sinh hoạt, thấy lại bạn quen, biết còn yên 
lành ở một nơi nào đó, trong lòng cũng vui và 
an ủi. Nếu còn sức,thì mới anh cọng tác với 
BPT lá thư, hoàn tất vài phần nhỏ, để nlá thư 
thêm phần dặc sắc. Mong lắm. 

 
AH Quách Huệ Lai 

Lá Thư AHCC có đầy đủ các mục hỉ, 
nộ, aí ố rất hay, có những cây viết rất đặc sắc. 
Tuy nhiên lúc sau nầy đề cập đến vấn đề từ 
thiện rất lý thú, nhưng tội nghiệp cho con ếch 
AHCC SàiGòn ráng phình bụng và nhờ đồng 
bào hải ngoại dùng ống hút Coca đút vào ếch, 
nhưng bò CSVN quá to bụng, đầy đô la làm sao 
ếch phình bụng bằng, phải chi bọn CS bỏ vài 
buổi cà phê thì ếch hỉ hả tiếp tục công tác từ 
thiện được nhiều hơn. Mong nhà nước CSVN 



 

khen vài tiếng kẻo ếch ta phình bụng mà nổ 
chết ráo chỉ còn da thôi. 

 
BPT:  

Lá thư  hay cũng nhờ, tin tức bài viết 
của các AH khắp năm châu đóng góp. Trong 
tập thể Công Chánh chúng ta, cũng có nhiều 
người tài hoa, ca, nhạc,văn nghệ, thi văn, tu 
hành, bói toán,huyền bí, đủ cả. Mong AH đóng 
góp vài bài cho Lá Thư thêm phần khởi sắc. 
Việc làm từ thiện của AHCC nơi quê nhà cũng 
xem như đem lá rách đùm lá nát. Cũng chẳng 
khác nào thấy tên hàng xóm bỏ đói con nó, để 
ăn chơi hoang phí, thì không nỡ thấy niềm đau 
của trẻ vô tội, mà đem cứu trợ chén cơm hẩm. 
Đúng như AH nghĩ, việc xây dựng tiện nghi tối 
thiểu cho dân chúng, là bổn phận của nhà nước, 
bất cứ xứ nào, bất cứ chính thể nào. Việc làm 
của các AH bên nhà,cũng chẳng khác nào đem 
muỗng canh tát biển khổ. Nhưng dù sao đi nữa, 
vơi được giọt khổ nào, thì cũng tốt, cũng vơi 
bớt niềm đau cho kẻ khác. Cách nhìn nào, cũng 
có đúng, và cũng có sai, tùy theo vị trí đứng 
của mỗi người. 

 
AH Lý Đãi 

Tôi xin gởi lời khen và hoan hô các anh 
đã có can đãm hoàn thành LTCC số 105 ( số 
đầu tiên từ Úc Châu) 

Nhìn qua tờ bià thì thấy toàn Kangaru 
và Kuala , đúng là thổ sản của Úc Châu mà 
chúng tôi đã cố gắng tìm xem ngoài hoang dã 
và trong sở thú. Tôi còn nhớ vào sở thú vào lúc 
gần đóng cửa, nhân viên cứ theo kèm chúng 
tôi, như họ muốn đuổi tôi ra để họ về sum họp 
với vợ con. 

Tôi bắt đầu đọc mục thư tìn để biết tin 
tức các đồng nghiệp, tuy khác nhau về tuổi tác, 
chuyên môn nhưng cũng được đúc từ lò Công 
Chánh Phú Thọ. Xem hình các bạn xem thử 
dung nhan bác, anh độ nầy ra sao, tuy chưa 
quen rồi nhìn riết cũng hoá ra quen đấy. 

Những câu hỏi rối đến những trả lời rất dễ 
thương của ban biên tập. 

Kế đến những bài viết của Lang Lê: 
“Ba tôi là kỹ sư Trường Ty Công Chánh tình 
Pleiku” thật là cảm động. Bài “Những lần chết 
hụt của tôi” do AH Lâm Viên viết thấy anh thật 
là may mắn trong cuộc đời. Để kết luận, bài 
viết nào cũng hay và có màu sắc riêng của nó. 

Các bậc đàn anh cũng từ từ bye bye bạn 
bè, buồn nhưng biết làm sao được! 

Cuối thư xin cảm ơn các anh sẽ vác ngà 
voi trong hai năm tới và chúc các anh hoàn 
thành nhiệm vụ và cũngcám ơn anh Luân duỗi 
tay tới đất Úc để tiếp tay với các bạn. Tôi xin 
gởi kèm theo đây check $50.00 USD để ủng hộ 
LACC. Thân ái. 

 
BPT:  

Nhận xét tích cực của anh về Lá Thư 
105 làm chúng tôi nức lòng, và cũng tạo nguồn 
cảm hứng cho anh chị AHCC khác viết bài cho 
các số tới. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành 
nhiệm vụ trong thời gian tới, và hy vọng sau đó 
LTAHCC đưọc nhóm anh nhận phụ trách, để 
tiếp tục nối dài cái tình nghĩa AHCC chúng ta. 

 
AH Nguyễn Thành Thiệt 
Kính xin đóng góp $50.00USD cho Lá 

Thư AHCC. Kính cám ơn quý aí hữu đã chịu 
khó giữ gìn LTCC. 

 
BPT:  

Lâu lắm lá thư không đưọc bài viết của 
AH. Mong AH viết cho một bài, dạy cho anh 
em vài bài học sơ đẳng về ảo thuật. Cám ơn 
đóng góp của AH chi lá thư. Mong AH hoà 
thượng sớm đắc đạo.  

 
AH Lê Lương Tứ 

Lá Thư 105 rất đẹp và trình bày rất gọn 
gàng, nhìn rất bắt mắt. Hôm nay tôi gời BPT 
chi phiếu $40.00USD nhu thường lệ. Mong sao 
LTAHCC tồn tại muôn đời. Hết lớp nầy, thay 



lớp khác. Tôi tin chắc rằng , không phải riêng 
tôi mà tất cả hội viên đều mong muốn lớp nầy 
đi, có lớp khác lên thay. Lá thư tồn tại mãi 
không bao giờ ngừng, chỉ khi nào trái tim tôi 
ngừng đập thì tôi không còn viết nữa. Chào vui 
vẻ. 

  
BPT:  

“Chỉ khi nào trái tim của tôi ngưng 
đập, thì tôi không còn viết nữa” Câu viết chí 
tình của AH làm BPT chúng tôi lên tinh thần. 
Chúng tôi cũng cố gắng theo bước AH mà đi. 
AH mong cho lá thư đưọc trường tồn, không 
bao giờ ngừng. Đó cũng là ước muốn của mọi 
người trong chúng ta. Biết đâu chuyện nầy sẽ 
thảnh một hiện thực, khi đất nước VN đã thoát 
ra khỏi vòng u mê, và chúng ta, AHCC, có 
những lớp đàn em đi sau nối những bước đi nầy 
của chúng ta. Từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. 
Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong thế giới 
nầy. 

 
Bà Trát Quang Tiên 

Xin cám ơn các AH gửi Lá Thư 105 đến 
vào những ngày lạnh của California. Lá Thư 
rất đẹp về hình thức, nội dung bài vở phong 
phú. Tôi xin gởi kèm $40.00 USD yểm trợ Lá 
Thư. 

 
BPT: 

 BPT rất vui nhận đưọc tin tức của chị, 
để nối dài cái tình gia đình Công Chánh chúng 
ta. Đóng góp của chị rất quý báu. Tuy nhiên, có 
cũng tốt, mà không cũng tốt. Không cần đóng 
góp chi cả, chúng tôi vẫn hân hoan gởi Lá Thư 
đến gia đình của các AH đã quá cố. Đó là bổn 
phận, cũng là vun đắp cái tình thân trong gia 
đình CC. Ngoại trừ gia đình thông báo không 
còn muốn nhận lá thư nữa, vì không còn ai đọc, 
không còn ai quan tâm. 

 
 

 

AH Nguyễn Hứu Kiểu 

Rất cám ơn quý anh chị trong Ban Phụ 
Trách đã tốn nhiều công sức để giữ cho 
LTAHCC được tiếp tục lâu dài. 

 

BPT:  
Vâng, BPT chúng tôi vẫn cố gắng cho 

Lá Thư còn đến tay AH. Việc nầy cũng nhờ có 
sự cọng tác tích cực của toàn thể anh chị em. 

 

AH Nguyễn văn Luân gởi AH Đỗ Hữu 

Hứa và Hoa Trường Xuân 

Hôm nay tôi nhận được Bưu Điện hoàn 
trả lại thùng Lá Thư 105 gởi đi Pháp qua địa 
chỉ anh Hoa Trường Xuân. Xin hai anh xem lại 
hình chụp label và phiếu hoàn trả lại xem lý do 
gì Lá Thư không tới các anh. 

 

BPT: 

 Cám ơn anh Luân đã nồng nhiệt hổ trợ 
BPT trong nhiều công việc khó khăn, lắc nhắc, 
nhưng mất rất nhiều thì giờ. Thế mà khi nào 
cũng vui vẻ, nhiệt tình, không phiền hà chi cả. 
Lá thư hoàn thành tốt đẹp cũng nhờ anh một 
phần lớn để tâm lo lắng. BPT mong được anh 
tiếp tục yểm trợ trong tương lai. Việc thùng thư 
bị trà lui dã đưọc giải quyết xong. Cám ơn anh 
Luân đã theo dõi và cập hạt mọi chuyện.  

 
AH Đỗ Hữu Hứa. 

Suốt mười mấy năm nay anh Hoa 
Trường Xuân một mình gánh vác công việc 
nặng nề nầy là đi Sở Bưu Điện nhận Lá Thư về 
rồi bỏ phong bì gởi cho các anh chị Aí Hữu. Để 
tranh thủ thời gian, nhiều khi anh Xuân còn lái 
xe đem lá thư đến tận nhà cho các AH nữa. Với 
tuổi gần 84, nhờ Trời cho ảnh có sức khoẻ và 
còn có thể lái xe hơi được nên anh chị em 
thường nhận được Lá Thư rất sớm. Mong Trời 
cho ảnh còn sức khoẻ tốt dài dài. 

Kỳ nầy có thể trể một chút nữa cũng 
không sao. Mong BPT vui lòng bỏ chút thì giờ 
quý báu và công sức gởi lại lá thư thứ hai (20 



 

lá thư) nhé. Tôi thấy tôi đã làm phiền các anh 
quá nhiều, mong anh thông cảm cho.Thong thả 
anh gởi cho cũng được. Vui hưởng Noel đi đã. 
Xin cám ơn các anh nhiều. 

Tất cả mọi người, trong đó có Hứa, ai 
cũng mến phục anh Luân, là người có tinh thần 
phục vụ AHCC rất cao, đã tận tâm tận lực lo 
cho Lá Thư Công Chánh được trường tồn. 

 
BPT: 

 Bên Pháp thì có anh và anh Hoa 
Trường Xuân làm việc không biết mệt mỏi để 
giữ gìn cho nhóm AH CC chúng ta được sinh 
hoạt đều đặn. BPT chúng tôi cám ơn hai anh 
nhiều. Bên đó, anh em ở rải rác, cũng rất khó 
gặp nhau thường. Có Lá Thư, cũng là có cơ hội 
và có dịp thăm viếng nhau. 

 

         AH Hà văn Trung 

 
Tôi có giữ một tấm ảnh (xem 

Attachment) mà tôi nhớ là do chính tay anh 
chụp giùm cho đám bạn bè Khóa 1 chúng tôi 
trong dịp họp mặt để tiếp đải niên trưởng Phan 
Điện từ Việt Nam qua chơi. Hôm đó là ngày 
December 03, 2011, tiệc họp mặt tại nhà hàng 
Paradise Seafood ở Westminster. 

Nhờ có Ái Văn nên mời thêm được quí 
anh Hoàng Đình Khôi, Nguyễn Thúc Minh, 
Nguyễn Văn Luân và Mai Trọng Lý. Trong ảnh 
nầy có mặt (từ trái sang phải): Ái Văn, Đào 
Hữu Dinh, Phạm Lương An, Hà Văn Trung, 
Phan Điện, Hoàng Đình Khôi và Nguyễn Thúc 
Minh. Thiếu anh trong ảnh nầy vì anh xung 
phong đứng ra chụp hình giùm. Thiếu Mai 
Trọng Lý vì đến sau. Còn 2 bạn cùng khóa đến 
sau nên không có mặt trong ảnh nầy nữa là Lý 
Bình và Lương Ngọc Mai. 

Lúc đó, được nghe anh nói nhiều về cái 
project lập trang mạng Lá Thư Ái Hữu Công 
Chánh của các anh. Đó là một công trình đồ sộ 
mà chỉ ít lâu sau là 
website http://www.ltahcc.com/ đã được trình 

làng một cách hoàn hảo không chê vào đâu 
được. Tôi mến phục anh từ dạo đó cho đến bây 
giờ. Thấy công vác ngà voi không biết mệt của 
anh, tôi hơi hỗ thẹn vì mình đóng góp cho Lá 
Thư ít quá. 

 
BPT:  
 Những hình ảnh sinh hoạt như thế nầy 

rất quý hiếm, và để các bạn bè quen biết nhìn ra 
nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Bây giờ, ai 
cũng đã thành những lão ông , không còn tươi 
mát như ngày xưa, tóc còn xanh, sức còn mạnh. 
Nhưng nhìn kỹ, thì bây giờ AH nào cũng rất 
đẹp lão. Nhìn vào, thấy cái hạnh phúc toát ra 
trong ánh mắt, trong dáng điệu. Chưa thấy ai 
phải chống gậy cả. 

Cái website ltahcc.com đã được nhiều 
AH đọc và hoan nghênh. Cũng nhờ đó, mà 
nhiều AH không cần nhận bản in bằng giấy 
nữa. Vì có màu sắc và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, 
một số lớn AH muốn có bản in, để có thể nằm 
đọc, và cất vào tủ sách. Cũng còn nhiều AH 
chưa sử dụng computer nên chưa biết đến. 
Nhiều AHCC trong nước, đã nhờ cái website 
nầy, mà biết đưọc tin tức của các bạn bè cũ thất 
tán khắp năm châu. Cũng nhờ AH Nguyễn văn 
Luân bỏ công chăm sóc và cập nhật. Tất cả 
AHCC biết ơn AH Luân. 

 
AH Hà văn Trung 

Lâu quá mới được bật đèn xanh cho 
đóng góp trở lại để nuôi dưỡng Lá Thư. Xin gửi 
đến bộ phận lo phần Tài Chánh của Lá Thư chi 
phiếu $US 100.00 để đóng góp. (Phụ chú: chi 
phiếu nầy tôi gửi bằng đường bưu điện.) 

Thấy quí Ái hữu trong Ban Phụ Trách 
xả thân gác ngà voi lo cho Lá Thư, tôi có hơi 
hổ thẹn vì sự thiếu đóng góp bài vở của mình. 
Lại nữa, thấy các Ái Hữu của các khóa khác 
đưa tin sinh hoạt rộn ràng của họ lên Lá Thư 
AHCC, tôi cũng muốn đóng góp một bài về 
sinh hoạt khiêm nhường của Khóa 1 Kỹ sư Địa 
Chánh chúng tôi. 



Xin gừi bài Một Bửa Ăn Vô Tiền 
Khoáng Hậu đến Ban Phụ Trách để xem có 
dùng được hay không vì bài được viết từ 2013. 

 
BPT 

BPT lá thư CC đã nhận được bài vở 
đóng góp. Đóng góp bài vở của AH thường 
xuyên, làm lá thu thêm phần phong phú. Ngoài 
tin tức ra, có những bài phụ, làm cho LT bớt 
khô khan.  

Thưa anh, bài sinh hoạt nào cũng sẽ 
được đăng theo ưu tiên một vì đó là lý do nhóm 
AHCC chúng ta chủ trương giữ tình đoàn kết 
và thông tin cho các thành viên.  

BPT  xin cảm ơn Anh đã gởi bài và ủng 
hộ tài chánh. BPT rất mong đón nhận tất cả bài 
vở của quý Anh.  

Chúc Anh và toàn đại gia đình sức khoẻ 
dồi dào.  

 
AH Trực Trần 

Chúng tôi 4 người, Trực, LC Minh, 
Thân và Huấn, mua trái cây và mang tiền đóng 
góp, 1 triệu rưỡi VND của bạn LC Minh và 250 
USD mà 9 bạn ở bên Mỹ đóng góp, đến thăm 
thầy Lân. Lần này đông hơn vì có đến 4 người. 
Thầy rất cảm động tấm lòng của anh em khoá 6 
nhớ tới Thầy. Thầy tuy đã có tuổi nhưng vẫn 
còn minh mẫn. Chúng tôi chúc Thầy luôn bình 
an mạnh khoẻ và minh mẫn,. Lúc này Thầy đã 
thành đại sư phụ, vì Huấn và Thân đã có học 
trò ở lại trường dậy. Tôi xin kèm những hình 
chụp với Thầy. Sau đó Huấn và tôi đi thăm Bốn 
và Vân. Bốn đã khỏi đau bụng ngày hôm qua 
và cùng chúng tôi đi thăm Vân. Bạn này bị 
khớp xương cổ và trầm trọng. Chúng tôi phải 
ngồi ngoài đợi và sau đó vô thăm. Bạn ấy hiểu 
những gì người khác nói. 

 
BPT:  

Thầy Bùi hữu Lân là một người lý 
tưởng, là một trong những vị thấy đáng kính 
nhất của trường Công Chánh chúng ta. Tánh 

thầy giản dị, đơn sơ. Lòng hiếu thảo của thầy 
vượt qua hơn hẵn những truyện trong ‘nhị thập 
từ hiếu’ bênTàu. Thầy có đủ điều kiện để đi 
ngoại quốc sống cuộc đời có tự do dân chhủ, 
nhưng thầy chấp nhận ở lại để phụng dưỡng mẹ 
già, và làm việc từ thiện,giúp cho dân nghèo có 
những nguồn nước sạch, vệ sinh, đề ăn 
uống,sinh hoạt. Các bạn đi thăm Thầy, là một 
nghĩa cử cao đẹp, của những  môn sinh biết ơn 
thầy dạy dỗ. 

Những tấm hình kỷ niệm nầy rất quý 
báu. 

BPT mong được các bạn tiếp tục viết 
bài, đưa tin cho lá thư. 

 
Một AH trong ban phụ trách cũ. 

Hôm nay anh em Công Chánh trong 

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC cũ có họp mặt, 

ăn phở nói chuyện vui. Nhiều người có nhận 

xét Lá Thư số 105 là một trong những lá thư 

đặc sắc. Nhiều bài hay, cảm động. Có nhiều 

người đọc một bài hai lần để thưởng thức cho 

thấm. Nhiều người đọc mà ướt hoen mắt. 

Như thế thì BPT Úc Châu mới ra số 

đầu, đã thành công và được nhiệt liệt khen 

tặng. Tuy nhiên, cũng có vài bài ít thích hợp 

với các AHCC chúng ta. Và có lẽ được ít người 

đọc, hoặc đọc mà không thích.  Anh em biết, vì 

tế nhị, đôi khi ban phụ trách khó lòng từ chối 

để không đăng các bài đó, hoặc vì khó nói 

‘không’, ngại mất lòng. 

Để tránh trách nhiệm cho BPT, và để dễ 

dàng trong việc chọn lựa bài đăng lên Lá Thư, 

anh em đề nghị sẽ nhờ chừng năm sáu Ái Hữu 

khác đọc bài, chọn bài, và cho điểm A,B,C,D,E 

tùy nhận xét rất chủ quan của từng người đọc. 

BPT có thể dựa vào nhận xét và đề nghị  đó để 



 

chọn bài. Theo lối nầy, không mất lòng , không 

đụng chạm ai. Bài không được đăng vì theo 

nhận xét của nhóm AH đọc trước.  

Nếu có ‘Ban Đọc Trước’ thì cũng đỡ 

cho BPT được phần nào thời gian đọc, suy 

nghĩ, đắn đo.  

Lại nữa, Lá Thư AHCC không cần phải 

dày, không cần phải có tối thiểu bao nhiêu 

trang. Phần chính yếu của Lá Thư là tin tức và 

sinh hoạt trong gia đình AHCC. Các bài khác, 

là phần phụ, làm cho Lá Thư thêm đậm đà hấp 

dẫn. Có thì tốt, không thì cũng chẳng sao. 

Chúc BPT mạnh tiến và hoàn thành 

nhiệm vụ tốt đẹp.   

 

AH Đoàn Tấn Lân 

Chúng tôi đã nhận được LTAHCC số 

105. Xin cám ơn BPT lá thơ và xin đóng 30 Úc 

Kim. Xin chúc toàn thể BPT một mùa Giáng 

Sinh và năm mới 2016 an khang thịnh vượng. 

 

BPT 

Cám ơn đóng góp tài chánh  của AH 

cho Lá Thư. Mong AH viết bài cho LT, đề tài 

nào cũng được. Có thể viết những kỷ niệm 

buồn vui trong đời đi làm việc nơi quê người để 

cùng chia xẻ với anh em. 

 

Ah Nguyễn  Xuân Mộng 

Chỉ còn vài tuần lễ nữa là đến Tết Bính 

Thân 2016. Chúng ta lại chịu thêm một cái Tết 

tha hương nữa. 

Nhân dịp Tết sắp đến, xuân sắp về, xin 

chúc quý Ái Hữu và toàn thể gia đình những 

ngày vui họp mặt trong dịp Tết, và năm mới an 

khang, vạn sự như ý. Xin nhờ chuyển lời chúc 

Tết đến tất cả các AHCC khắp năm châu. 

Thành thật cám ơn quý AH đã bỏ nhiều công 

khó lo cho LTCC, để chúng ta “giữ cho còn có 

nhau” 

Xin gởi kèm chi phiếu 50 Mỹ kim để góp 

phần nhỏ vào việc in ấn lá thư. 

   

BPT 

Lời chúc Tết nầy đến với các anh em 

AHCC tuy có muộn màng, vì LT chỉ phát hành 

mỗi năm hai lần, nhưng cũng đem lại niềm vui 

trong lòng các thân hữu khi đọc những giòng 

chữ nầy. Từ lâu lắm, chúng tôi vẫn chờ đợi bài 

viết của anh cho LTAHCC, mà vẫn chưa thấy. 

Cũng có thể email đi lạc chăng. Cám ơn AH đã 

đóng góp tài chánh cho lá thư, BPT mừng vì 

yên tâm có phương tiện mà lo cho các số tới. 

 

AH Đỗ Trung Tuấn 

Xin cám, ơn các bạn ở Úc Châu và các 
bạn ở Hoa Kỳ đã không ngại mệt nhọc tiếp tục 
gánh vác gánh nặng của LTAHCC. Chính nhờ 
vậy mà anh em Công Chánh vẫn còn có nhau. 
Tôi đã đọc chuyện của Lang Lê Pleiku, thiệt là 
buồn quá, làm tôi nhớ đến một người bạn 
Trưởng Ty Công Chánh Nha Trang, đã ôm con 
chìm xuống biển  khi thấy vợ mình cũng chìm 
xuống nước với đứa con khác.Tụi quỷ đỏ thật 
dã man! 

Xin gởi cái check $30.00 để đóng  góp 
vào quỷ yểm trợ LTAHCC. 

 



BPT 

Anh em Công Chánh khắp năm châu 
thay phiên nhau gánh vác và bồi đắp cho LT 
còn được lâu dài hơn. Nhóm nầy mệt, thì 
chuyển qua cho nhóm khác tiếp sức. Mặc dù ai 
cũng bận rộn việc sở, việc nhà, sức khoẻ, yếu 
đau. Nhưng với tinh thần đồng nghiệp, mỗi 
người phụ trách một phần nhỏ của LT. BPT hy 
vọng, đưọc anh phụ một tay, gánh vác một 
phần nhỏ của LT. Hoặc viết bài cho Lá Thư, 
cho tin tức. 

Chuyện chạy giặc, và tội ác trong chiến 
tranh, đến nay cũng đã gần nửa thế kỷ rồi, 
nhưng vết thương trong lòng chúng ta vẫn còn 
rỉ máu, đau đớn, chưa hề nguôi. Không nhắc 
đến thì thôi, chứ nhắc đến, thì nỗi xót xa còn xé 
lòng. Có người ngoài Bắc nói câu: “Giá như 
miền Bắc đừng kiên trì xua quân vô xâm chiếm 
miền Nam, để tài lực mà xây dựng đất nước, thì 
dỡ tốn xương máu mấy triệu thanh niên hai 
miền,và đất nước không chừng đã văn minh 
tiến bộ không thua chi các “con rồng Á Châu 
khác”. Buồn lắm thay. 

  
AH Lê văn Thiên 

Nhân dịp đầu năm, kính chúc quý Ái 
Hữu và gia đình một năm mới Bính Thân dồi 
dào sức khoẻ,phước lộc và mọi người như ý. 
Cũng nhờ quý Ái Hữu chuyển lời kính thăm và 
chúc Tết của chúng tôi đến quý Ái Hữu trong 
BanPhụ Trách LTAHCC số 105-108. 

Kèm theo đây là ngân phiếu $20.00 
USD 

 
BPT 

Lời chúc Tết của AH làm chúng tôi vui 
và hăng hái thêm trong việc gánh vác lá thư 
AHCC. Cám ơn AH đã đóng góp tài chánh để 
nuôi dưỡng Lá Thư. Có bột mới khuyấy nên 
hồ. Lá thư còn tồn tại lâu, cũng nhờ sự dồng 
tâm hiệp lực của tập thể chúng ta. 

 
 

BPT nhắn tin các AH sau đây: 

 

Ái Văn, Bùi Đức Hợp, Bưủ Hiệp, Đồng 
Sĩ Khiêm, Hà Quốc Bảo, Huỳnh Long Trị, 
Huỳnh Minh Trung, Lê Ngọc Phượng, Lê 
Thanh Tòng, Minh Ngọc, Nguyễn Hương Hữu, 
Nguyễn hữu Kiểu, Nguyễn Khắc Dỏ, Nguyễn 
Quốc Bảo, Nguyễn Sĩ Tuất, Phạm Nguyên 
Hanh, Phan Đình Tăng, Vũ Quý Hảo  

Trong các lá thư trước, nhờ những cây 
bút chủ lực trên dây mà LT có được những bài 
viết hay, bồ ích, hợp với tiêu chỉ tình Công 
Chánh. Kỳ nầy chưa thấy đóng góp bài viết của 
các AH. BPT chúng tôi rất mong chờ nhận 
được bài viết và tin tức. Mong lắm thay. 

 


