
 

• AH Đỗ Tôn Khoa 
Cám ơn sự cố gắng của BPT LT AHCC nhiều. 
Tôi xem LTAHCC trên mạng internet. 

• BPT  
Xem Lá Thư qua mạng là một ý kiến hay. Đọc 
rõ ràng hơn, hình ảnh màu mè, đẹp. Chứ không 
phải hình đen trắng, tưởng như người Mỹ gốc 
Phi Châu. Đa số các AH khác, không thuận tiện 
khi lên mạng, hoặc chưa quen cách đọc trên 
mạng, thì thích có bản giấy để đọc bất cứ đâu, 
bất cứ lúc nào. Nếu có nhiều AH đọc qua mạng 
internet, thì càng lúc chi phí càng giảm bớt. 
 

• AH Lưu Hữu Duyên 
Tôi đã nhận được Lá Thư AHCC. Cám ơn toàn 
thể anh em phụ trách Lá Thư. Tôi xin đóng góp 
20$ để phụ giúp phần nào cho Lá Thư. 

• BPT  
BPT cám ơn AH nhớ đến quỹ Lá Thư đang cạn 
mà đóng góp đều đặn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết 
sức, để hoàn tất các Lá Thư sắp tới. 
 

• AH Hà Văn Trung 
 Địa chỉ mới: Hà Văn Trung 
139 Gallery Way, Tustin, CA 92782 
Điện thoại mới (909) 801-1808 
Xin đóng góp yểm trợ quỹ Lá Thư 100$ 

• BPT  
BPT đã cập nhật trong danh sách địa chỉ. Cám 
ơn AH đã đóng góp dồi dào cho quỹ nuôi 
duỡng Lá Thư. Với tinh thần này, Lá Thư hy 
vọng còn sống sót lâu dài. 
 
 
 

• AH Trần Cẩm Thành 
Vợ chồng tôi đã nhận được Lá Thư số 107. Xin 
cám ơn Ban Phụ Trách và xin được đóng góp 
như mọi người vào quỹ yểm trợ LTAHCC. 
Chúc BPT và toàn thể các AH năm mới 2017 
nhiều sức khoẻ và bình an. 
 

• BPT 
Xin cám ơn lời cầu chúc, BPT chuyển lời cầu 
chúc này cuả AH Trần Cẩm Thành đến toàn thể 
anh chị em trong tập thể AHCC. Mong được 
AH cộng tác, lãnh một phần nhỏ trong công 
việc bảo tồn và phát triển  lá thư, như viết bài, 
cung cấp tin tức liên hệ đến nhóm AHCC, hoặc 
đọc và chọn bài giúp cho Lá Thư. Mỗi người 
một phần việc rất nhỏ, thì hy vọng Lá Thư sẽ 
được trưòng tồn hơn. 
 

• AH Huỳnh Văn Đức 
Lá Thư quá đẹp từ hình thức đến nội dung. Xin 
chân thành cám ơn BPT Lá Thư. Kèm theo đây 
chi phiếu 40USD để ủng hộ nuôi dưỡng Lá Thư 
 

• BPT.  
Lá thư được hay và đẹp cũng nhờ công sức 
đóng góp của toàn thể anh em AHCC và BPT 
cố gắng làm gạch nối, phối hợp, kêu gọi. Công 
sức chung của tập thể, mỗi người đóng góp một 
ít. Cho nên, nếu được AH đóng góp tin tức, bài 
viết, thì LT sẽ khởi sắc hơn. Mong lắm thay. 
 

• AH Đỗ Trung Tuấn 
Xin gởi quý AH số tiền nhỏ đóng góp phần nào 
cho LTAHCC. Riêng Lá Thư số 107 thật là đặc 
sắc và quý giá với bài viết về anh hùng Rupert 



Neudeck đã cứu vớt người dân Việt Nam khốn 
khổ vượt biển chạy trốn chế độ Cộng Sản đi tị 
nạn. Bài viết về các AHCC nơi quê nhà làm từ 
thiện xây cất cầu nhỏ cho dân quê nghèo khổ. 
Đặc biệt có bài liệt kê về các AHCC đã quá 
vãng trong mấy chục năm qua, từ chết trong 
khi vượt biển hay trong trại tù, mất vì bệnh ở 
Việt Nam, ở hải ngoại. 
 

• BPT 
BPT chọn đăng bài viết về BS Rupert Neudeck 
để nhắc nhở và tri ân một bậc thánh đã xả thân 
cứu vớt đồng bào VN chúng ta trong những 
tình huống tuyệt vọng trên con đường tìm tự 
do. Chúng ta, toàn thể người VN tị nạn Cộng 
Sản đều mang ơn ông, dù không trực tiếp hay 
gián tiếp nhận ơn đó. Ông đã hy sinh và mở 
rộng tấm lòng từ bi vô lượng để đem lại tình 
thương, hy vọng, và chân trời tự do, cho những 
người cùng khổ mong thoát tai họa Cộng sản. 
Ân nghĩa này, người Việt tị nạn phải nhắc nhở 
mãi, ghi tâm khắc cốt, truyền lại cho con cháu 
về sau để noi gương và tiếp nối.  
Phần danh sách các AHCC đã quá cố, thì BPT 
xin đặc biệt cám ơn AH Nguyễn văn Mơ đã tìm 
lục và ghi nhận từ nhiều tài liệu khác nhau, để 
lập nên danh sách này. Đây là một bài viết 
thích hợp nhất với tinh thần Lá Thư AHCC. 
Đọc để biết ai còn, ai mất trong cuộc đại tai 
biến cho quê hương từ năm 1975. 
 

• TH Quách Huệ Lai 
Lá Thư AHCC luân lưu trên toàn thế giới. 
Mong sẽ đến VN trong một ngày gần đây. 
 

• BPT. 
 

Bây giờ, Lá Thư này là của anh em AHCC trên 
thế giới, ở ngoài xứ VN. Chúng ta được tự do 
viết, viết gì cũng được, không phải đặt bút 
xuống là phải e ngại, rào trước đón sau, và sợ 
tai họa có thể đổ xuống đầu. Đó là cái sướng, 
cái ý nghiã của tự do. Viết tự do, miễn không 
gây chia rẽ và phương hại đến tình bằng hữu thì 
hoan nghênh. Chúng ta tự do xuất bản, tự do 
phát hành, không phải xin phép ai, và không 
cần ai cho phép hay kiểm duyệt. Không thế lực 
hay chính quyền nào có thể xía vào việc riêng 
của nhóm Ái Hữu chúng ta. Đó là ý nghiã và 

cái quý báu mà chúng ta đang có, đang hành 
sử. Một ngày kia, VN không còn những độc tài, 
độc đoán, áp bức, hạn chế, hết chủ trương bưng 
bít, và có tự do thực sự, thì hy vọng lá thư này 
có thể bao gồm chung cho các ái hữu đang 
sống trên quê nhà nữa.  
Tuy nhiên, lá thư AHCC đã thả vào không gian 
mạng rồi, nếu các AHCC nào đang ở VN muốn 
đọc, trong tinh thần tự do, thì cứ lôi ‘mạng’ 
http://ltahcc.com xuống mà đọc Lá Thư, từ số 
1 đến số cuối cùng. Không ai ngăn cấm cả. 
Thưa AH Lai, Lá Thư đã đến VN rồi đó. 
Mục đích chính của LTAHCC là phục vụ cho 
AHCC ở ngoài xứ VN, làm mối giây liên lạc và 
tình cảm của nhóm ái hữu tha phương lưu lạc 
tìm về nhau, sưởi ấm lòng nhau trên miền đất 
mới. Nếu có AHCC nào hiện đang sống tại VN 
muốn tham gia vào Lá Thư này, thì cũng không 
giới hạn, nhưng ái hữu đó phải chấp nhận tinh 
thần vô úy, tinh thần tự do, và biết rõ rằng, 
không ai có quyền giới hạn tự do suy nghĩ, tự 
do phát biểu, tự do phổ biến ý kiến khác với 
một quyền lực độc tài nào đó. Có vài AH 
không hiểu rõ mục tiêu chính của LTAHCC, 
nên đề nghị không nên viết thế này, không nên 
viết thế kia, sợ động chạm, sợ các AH bên quê 
nhà bị liên lụy. Chúng ta đã ở xứ sở tự do, mà 
còn sợ, còn tự hạn chế cái tự do tư tưởng, sợ 
đụng chạm, sợ liên lụy, thì thật là phi lý. Các 
AH bên quê nhà, hoàn toàn không chịu trách 
nhiệm gì về việc làm của chúng ta bên này. 
Chúng ta không nên tự trói mình vào một sợ 
hãi nào cả. 
Biết đâu, khi quê nhà có đổi thay lớn, (mà đổi 
thay là tất yếu, không thể tránh được, sông còn 
cạn, núi còn mòn, thì xấu xa, dối trá, áp bức, 
đâu tồn tại mãi được) thì Lá Thư AHCC này, 
sẽ là của chung cho toàn thể anh em Công 
Chánh, từ quốc ngoại cho đến quốc nội, từ thế 
hệ già nua đang tàn rụng, đến thế hệ trẻ trung 
tiếp nối, thì lá thư hy vọng có thể sống lâu dài 
hơn về sau. 
 

• AH Khương Hùng Chấn 
Xin đóng góp 100 $ US cho Lá Thư 108. 
 

• BPT: 
Cám ơn AH đã biết tình trạng tài chánh của Lá 
Thư đang khô cạn, mà đóng góp dồi dào cho 

http://ltahcc.com/


 

quỹ Lá Thư. Sở dĩ cạn là vì nhiều AH tưởng Lá 
Thư chưa cần ủng hộ tài chánh. (Trước đây, 
quỹ lá thư dồi dào, nên liên tiếp trong mấy 
năm, không nhận tiền ủng hộ thêm. Nay chi 
tiêu đã nhiều, mà một số lớn AH không nhớ để 
đóng góp nuôi dưỡng LT) Hy vọng từ nay, anh 
em AH bắt đầu tiếp tục đóng góp tài chánh 
nuôi dưỡng Lá Thư đều đặn lại.  
 

• AH Lê Mậu Đáo 
 

Xin gởi chút tiền đóng góp vào quỹ yểm trợ Lá 
Thư AHCC 
Tiết kiệm được 12 USD cho quỹ của BPT LT. 
Tôi lên mạng đọc cũng được,tiện hơn. 
Đề nghị tất cả AH có dùng internet nên thông 
báo với BPT ngưng gởi báo giấy để tiết kiệm 
ngân quỹ. 

Xin gời LT bốn câu kệ giác ngộ:  
 
Vườn Thế Sự Nở Hoa 
Thế sự buồn vui như mộng ảo 
Trần gian muôn việc có rồi không 
Giông bão mặt hồ không gợn sóng 
Tha hồ tự tại bước thong dong. 
 
Điện thoại mới: 
66.95.686.9229 ( Thái Lan) 
1.772.332.0241 
 

• BPT 
Mô Phật! chúc đạo sư thân tâm an lạc mau 
thành chánh quả. 
Đề nghị của AH về đọc LT trên mạng rất hay. 
Đã có một số AH đang đọc LT theo lối này, tiết 
kiệm được một số chi phí. Nhưng nhiều AH 
khác, dù đã có internet, nhưngvẫn thích có một 
bản in bằng giấy hơn, và còn muốn nhận bản in 
trên giấy, vì internet của họ chưa tiện đọc hơn 
là bản in. 

 
• AH Nguyễn Ngọc Tào 

Chúng tôi vẫn nhận LTCC đều đặn và rất cám 
ơn quý anh chị đã chịu khó góp nhặt tin tức ở 
trong và ngoài nước VN. 
 

• BPT 
Có tin tức anh em cũng nhờ từng AH khắp năm 
châu cung cấp. Mong nhận được bài viết và thư 

từ của anh chị thường xuyên,để đăng vô Lá 
Thư. 
Cầu mong anh chị mạnh khỏe. 
 

• AH Nguyễn Đình Thiện 
Thành thật cám ơn BPT đã thường xuyên gởi 
Lá Thu AHCC cho chúng tôi. 
 

• BPT 
Gởi lá thư đến cho AH là bổn phận và trách 
nhiệm của chúng tôi. Mong sao anh em AH 
được tin tức của nhau và kết nối tình thân Công 
Chánh lâu dài. Chúc gia đình AH được yên vui, 
hạnh phúc. 
 

• AH Phạm Nam Trường 
Địa chỉ mới: 
1705 Avenue Victoria, APT #305 
Saint Lambert, Québec J4R-2T7 Canada. 
Điện thoại 450-671-8641 (như cũ) 
Tôi gởi kèm theo đây một chi phiếu ủng hộ quỹ 
LT AHCC. 
 

• BPT 
Cám ơn AH đã đóng góp yểm trợ Lá Thư. 
Nhiều AH khác tưởng LT chưa cần đóng góp 
thêm, nên quên đóng góp, trong lúc này tài 
chánh của LT khá eo hẹp. 
 Điạ chỉ của AH đã được cập nhật trong danh 
sách AHCC. Chúc an vui khoẻ mạnh và hạnh 
phúc. Khi nào rảnh, xin AH viết cho LT AHCC 
một bài về bất cứ về vấn đề gì. Mong lắm thay! 
 

• AH Lý Thới Thuỷ 
Địa chỉ mới: 
114 Worthington Ave 
Shrewsbury MA 01545 
 

• BPT 
Đã cập nhật địa chỉ của AH vào danh sách mới 
nhất rồi. 
Mong AH và gia đình vạn an,hạnh phúc. 
 

• AH Nguyễn thị Tư Điềm 
Lá Thư AHCC càng ngày càng phong phú. Tuy 
nhiên các bác lại rủ nhau ra đi, lớp hậu duệ 
mặc dù tài năng rất giỏi nhưng không nhiều thì 
ít, nhiễm tính “cá nhân chủ nghĩa”. Điều cháu 
lo lắng một ngày nào đó sẽ không được đọc đặc 



san “LTCC” nữa, chắc chắn cháu rất buồn. Hy 
vọng đặc san LTCC sẽ được mãi mãi trường 
tồn. 
 

• BPT 
Cám ơn mối ưu tư của cháu, chuyện ‘ra đi’ của 
mọi người là lẽ tự nhiên của tạo hoá. Sinh rồi 
diệt là lẽ thường, không ai tránh khỏi. Đã có 
nhiều AH nói rằng, hy vọng mai sau lá thư sẽ 
vẫn còn, dù cho khi đó chỉ còn năm mười 
AHCC sống sót. 
Thế hệ trẻ có những ưu tư, những bận tâm khác 
bức thiết hơn là bồi đắp tình ái hữu CC. Lá Thư 
AHCC đã được sinh ra vì nhu cầu đầu tiên 
trong bước đường tha hương, cần tìm về nhau, 
đem lại cho nhau những an ủi, những tin tức về 
công ăn việc làm, về kẻ mất người còn trong 
một thời khổ đau. 
Nếu còn có chừng năm bảy AH hậu duệ như 
cháu, muốn gìn giữ những tình cảm tốt đẹp của 
thế hệ trước, thì chắc chắn, Lá Thư AHCC còn 
trường tồn, còn phổ biến nhiều năm nữa. Lá 
Thư AHCC số tới, đang chờ bài viết của cháu. 
Viết về kỷ niệm của cố AH Nguyễn Tư Tùng 
thì không bao giờ hết. 
 

• TH Vũ Tiến Cường 
Cám ơn BPT đã gởi Lá Thư như một món quà 
đầu năm thật xuất sắc, bài vở và hình ảnh tuyệt 
hảo. Xin được đóng góp chút đỉnh, chúc Lá 
Thư trường tồn vĩnh cửu. 
 

• BPT 
Được thân hữu thưởng thức và khen tặng, BPT 
rất vui vì thành quả đã có được. Hy vọng mối 
giao cảm của TH với anh em AHCC được lâu 
bền. Chúc mọi sự an lành cho TH. 
 

• AH Nguyễn Khoa Long 
Xin các anh hoan hỉ cho anh Hồ Thái Sơn, 
KSCC khóa 12 (1969-1973) gia nhập gia đình 
AHCC và được nhận Lá Thư trong những kỳ 
sắp tới.  
Cám ơn sự đóng góp không ngừng nghỉ của 
quý anh chị. 
 

• BPT 
Nhóm AHCC hải ngoại luôn luôn mở rộng 
vòng tay chào đón anh em trong ngành nghề, 

không giới hạn nào. Nhưng có một điều mà các 
AH ở trong nước VN chưa biết, là Lá Thư này 
sinh hoạt trong môi trường hoàn toàn tự do dân 
chủ, không né tránh, không có vấn đề nào là 
‘nhạy cảm’ phải e dè. Viết tự do, xuất bản tự 
do, phát hành tự do, không phải xin phép ai, 
hoặc ai kiểm duyệt. Khi gia nhập nhóm AHCC, 
thì phải chấp nhận và sinh hoạt trong môi 
trường hoàn toàn tự do. Điều này, có thể chưa 
thích hợp cho những người đang sống trong chế 
độ độc tài, độc đoán, ngăn cản tự do ngôn luận, 
và bưng bít, không chấp nhận những ai nêu lên 
cái xấu xa của họ. Bởi vậy, nếu tham gia trong 
tinh thần vô úy, dám bày tỏ cái quyền tự do cơ 
bản, thì nhóm CC hải ngoại nhiệt liệt hoan 
nghênh. Phải hiểu rằng, không vì một vài, hay 
năm bảy AH trong nước tham gia vào sinh hoạt 
Lá Thư, mà các BPT phải e dè, không dám nói 
thật, nói thẳng, bị gò bó. Bởi mục đích chính 
của Lá Thư là phục vụ cho các AHCC đang cư 
trú trên khắp các quốc gia trên thế giới ngoài 
Việt Nam.  
Việc gởi bản in Lá Thư về Việt Nam chưa thực 
hiện được, vì còn nhiều khó khăn và nhiều giới 
hạn từ Việt Nam. AH Sơn muốn đọc,thì có thể 
lên mạng, vào lưới http://ltahcc.com mà đọc tự 
do. BPT chúng tôi cũng nghe nói có nhóm anh 
em CC tại Sàigon, copy từ trang mạng ra, loại 
bỏ những bài viết mà họ cho là có thể gặp khó 
khăn trong xứ VN. AH Sơn có thể liên lạc với 
các nhóm này để xin bản in Lá Thư trên giấy. 
Chúc các AH vui mạnh, và biết đâu một ngày 
rất gần đây, sẽ có những đổi thay lớn trên quê 
hương, khi đó lá thư AHCC sẽ hiên ngang gởi 
đến tay các AH muốn có, mà không một ngăn 
trở nào. 
 

• Bà Trát QuanTiên 
 

Địa chỉ mới: 
Bà Trát Quan Tiên 
1720 S. Santa Anita Ave 
Arcadia, CA 91006 
DT (626) 372-2144 
Lá Thư AHCC số 107 rất đẹp về cả hình thức 
lẫn nội dung. Hình bìa thác nước Mitchells Úc 
Châu rất hùng vĩ trong thiên nhiên. 

 
 

http://ltahcc.com/


 

• BPT.  
Cám ơn chị đã cho biết địa chỉ mới, để các anh 
chị AHCC khác biết mà liên lạc, và lá thư tới 
khỏi bị thất lạc. Ban phụ trách ở Úc, nên đã 
chọn hình ảnh của nước Úc làm bìa của Lá Thư 
này. Các chị AHCC thân gởi lời thăm chị, và 
mong được gặp nhau trong các kỳ họp mặt sắp 
tới. Chúc chị vui mạnh, bình an. 
 

• AH Đặng Thanh Sơn 
Cám ơn toàn ban biên tập đã gởi LT AHCC số 
107 cho gia đình Đặng Thanh Sơn và Tống thị 
Tuyết Nga. Xin đóng góp ủng hộ lá thư 30 USD 
và quỹ phân ưu 20 USD. 
 

• BPT.  
Gởi Lá Thư cho AH là bổn phận và trách 
nhiệm của BPT chúng tôi. Khi nào không nhận 
được, thì xin nhắc nhở để BPT gởi đến,  
Vì đôi khi bưu điện làm thất lạc. Cám ơn AH 
đã không quên đóng góp ủng hộ cho quỹ Lá 
Thư và quỹ phân ưu. Mong nhận được bài viết 
của AH cho số tới.  
 

• AH Bùi Nhữ Tiếp 
Nhận được Lá Thư AHCC số106 có hình bìa 
mùa thu Úc Châu rất đẹp và nhiều tin tức, bài 
vở đa dạng,dễ mến. Xin cám ơn các anh chị ở 
năm châu và quê nhà. Tôi xin kèm chi phiếu 50 
USD để ủng hộ quỹ Lá Thư AHCC. 
 

• BPT.  
BPT xin chuyển lời thăm hỏi của AH Bùi Nhữ 
Tiếp đến các AH khắp năm châu. Cám ơn AH 
đã không quên đóng góp cho quỹ lá thư đang 
cạn. Mong nhận được bài viết của AH cho lá 
thư sắp tới.  
 

• AH Lê văn Thiện 
Trước tiên, trong không khí ngày đầu xuân, tôi 
kính chúc các anh chị một năm mới Đinh Dậu 
đầy sức khoẻ và mọi điều như ý. Tôi cũng xin 
gởi lời thăm tất cả các AH trong BPT 
LTAHCC. Đồng thời tôi xin đính kèm theo đây 
một ngân phiếu để đóng góp vào phần in ấn và 
bưu phí cho các lá thư sắp đến. 
Tiện đây,tôi không quên cám ơn anh Luân bài 
viết về nhà văn Thuần Phong Ngô văn Phát 
trong Lá Thư 106 vừa qua. Nhờ đọc bài này, 

tôi biết được ông cũng là một AHCC và là 
người có rất nhiều công lao trong việc chọn đặt 
các tên đường phố Sài Gòn vào năm 1956. 
Riêng tôi có cái may là người hàng xóm của 
ông vào khoảng thập niên 1950, khi gia đình 
ông dọn về ở gần nhà tôi trên con đường 
Nguyễn Đình Chiểu, Tân Định (tên cũ là Rue 
d’Arfeuillès thuộc quận Ba, Sài Gòn. Khi về ở 
đây, ông có mở một tiệm sách nhỏ tại nhà, lấy 
tên là tiệm sách Văn Hóa (nếu tôi nhớ không 
lầm tên) chuyên bán sách báo và bút chì học 
trò. Ông nhỏ người, gầy và gương mặt trông có 
vẻ khắc khổ. Tôi cũng là bạn cùng lớp với một 
anh trong số các con ông, trong một hai năm 
đầu trung học tại một trường tư thục ở Tân 
Định. Sau đó vài năm, thì gia đình ông dọn đi 
nơi khác nên tôi không có dịp gặp lại ông và 
người bạn học của tôi nữa. 
Nay thì ông đã mất, và khi tôi có dịp đọc bài 
viết của anh Luân về ông, khiến cho tôi nhớ 
đến ông với tấm lòng ngưỡng mộ một người đã 
có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hoá nước 
nhà. 
Cuối thư, xin cho tôi gởi lời thăm AH Lê 
Nguyên Thông và các AH ở Melbourne mà 
chúng tôi đã có dịp gặp nhau một lần tại gia 
đình AH Trần Đăng Khoa. 

 
• BPT.  

BPT chúng tôi thích thú được AH cho biết 
thêm nhiều chi tiết về nhà văn hoá Thuần 
Phong. Việc đặt tên cho đường Sài gòn xưa, là 
một công trình xếp đặt tuyệt diệu của một 
người am tường lịch sử Việt Nam, mang ý 
nghiã và tính cách biểu tượng văn hoá. Nay 
nhiều tên đường bị đổi, mang tên của những kẻ 
khủng bố, ám sát, có tội, và làm cho đất nước 
điêu linh khốn khổ trong mấy chục năm qua. 
Hy vọng mai kia, con cháu sẽ đổi thay lại, xoá 
đi những vết tích xấu xa và ngu tối đó. 
 

• AH Cao Phạm thị Báu (cũng là Hiền 
thê AH  Phạm Ngọc Xuyên) 

Trước tiên, xin cám ơn quý Anh trong ban Phụ 
Trách đã bỏ công sức và thì giờ, lo cho Lá Thư 
càng ngày càng thêm tiến triển.  
Sau đây tôi xin gởi một chi phiếu 50USD để 
yểm trợ Lá Thư AHCC. Sau khi nhận được xin 
các anh cho biết có phải trả thêm chi phí nào 



khác hay không, để tôi biết, mà tiếp tục gởi sau 
này. 
Nhà tôi chính là AH Phạm Ngọc Xuyên, tốt 
nghiệp Kỹ Sư Công Chánh, nhưng kiếm cơm 
trong ngành dầu khí ở Việt Nam. Kể từ tháng 
4/1975 tiếp tục phục vụ trong ngành dầu khí tại 
Pháp cho đến lúc về hưu. Sau đó, chúng tôi 
chuyển qua cư ngụ tại Canada, nơi “xứ lạnh 
tình nồng”, đời sống rất dễ chịu. Nhà tôi có dịp 
đoàn tụ với song thân. Đồng thời, đem các con 
đi tiếp tục đại học tại Montreal. 
Hàng năm, hai chúng tôi đều về ở Cali trong 5 
tháng lạnh thấu xương của Canada. Trong dịp 
này, chúng tôi dự những buổi họp mặt thường 
niên cuả AHCC vùng Nam Cali. 
Cho đến cuối năm 2015, sau 3 cơn tai biến 
mạch máu não, nhà tôi không còn giữ được đầu 
óc sáng suốt để hoạt động như xưa. Không di 
chuyển được bằng đường hàng không, cũng 
không có bảo hiểm về du lịch vì “quá giàu về 
bệnh tật”. Có nghiã là ai có bệnh chi thì nhà 
tôi có bệnh đó, nên không mua được bảo hiểm 
sức khoẻ khi đi du lịch. Không còn dịp để gặp 
bạn bè ở Cali nữa. 
Riêng tôi,đã liên tục phục vụ trong ngành Công 
Chánh: Khu Nha Trang, Khu Cần Thơ, Khu Sài 
gòn, và cuối cùng là Tổng Cục Kiều Lộ cho đến 
ngày 23/3/1975 thì ‘bỏ chạy’. Sang đến Pháp, 
tôi giúp việc tại bộ Y Tế và Xã Hội. Vào nghề 
cũ ở cơ quan “Commission des comptes de la 
security social”. Đến ngày hồi hưu thì theo nhà 
tôi và các con qua cư ngụ tại Canada. 
Hiện tại, tôi được thêm nghề mới - dù không 
được huấn luyện trước – Làm “Papy 
sitter”thường trực ngày đêm, kiêm làm việc 
nhà + đi chợ, nấu ăn. 
Cả hai chúng tôi đều cư ngụ tại nhà người già: 
Résidence privée pour ainés “L’emerite”  
Địa chỉ: 7005, Avenue Naple – Apt 328/2 
Brossard, Quebec J4Y 3A3 – Canada. 
 

• BPT.  
Lá thư của chị thật là tuyệt vời, vừa cho biết sơ 
lược tin tức của gia đình, nhưng rất đầy đủ, để 
các AH khác biết rõ về anh chị, đời sống hiện 
tại cũng như quá trình hoạt động. Nếu mỗi AH 
viết được một lá thư tương tự về họ, thì LT 
AHCC chúng ta vô cùng thú vị, và làm nổi bật 
được cái tên của Lá Thư. Rất nhiều AH nghe 

tên, biết mặt, có giao thiệp, nhưng đa số đều 
chưa biết rõ đời sống của nhau để chia sẻ.  
Chúng tôi cầu mong và chúc anh chóng qua 
cơn bệnh hoạn. Xin chị giữ gìn sức khỏe để 
chăm sóc cho anh. Biết đâu có một ngày nào 
đó, trúng thuốc, trúng thầy, anh khoẻ mạnh lại, 
và rồi lại làm “loài chim trốn tuyết” mỗi năm 
về Cali sáu tháng, dung dăng vui thú như hai 
ông bà tiên đi tên phố Bolsa mà bạn bè đã từng 
thấy. 
Thì ra,chị cũng là một cây gạo cội trong ngành 
Công Chánh,đã từng phục vụ từ Nha Trang, về 
Cần Thơ, lên Sài gòn. Chắc nhiều AHCC biết 
đến chị.  
Để trả lời câu hỏi của chị về cái chi phiếu, bên 
này ngân hàng không đòi thêm một chi phí nào 
khác cả. Xin chị yên tâm. 
Địa chỉ mới của anh chị cũng đã cập nhật trong 
danh sách. Lá thư mới sẽ gởi về đúng địa chỉ. 
 

• AH Lê Khắc Thí:  
AH Lê khắc Thí xin gởi lời thăm hỏi đến toàn 
thể anh chị em trong gia đình Công chánh, chúc 
được vui mạnh bình an, để còn gặp nhau trong 
tình ái hữu lâu bền. Mong lá thư tiếp tục mãi để 
nói kết chúng ta lại. Bây giờ rảnh rang thường 
đọc lại những bài cũ cùa Lá thư AHCC. AH 
nào rảnh thì liên lạc điện thoại hàn huyên 
chuyện trò cho vui. 

• BPT.: 
Cám ơn AH Lê khắc Thí nhắc nhở anh chị em 
AHCC tiếp tục gìn giữ mối dây liên lạc trong 
tình Ái hữu. Xin đề nghị các AH nào rảnh gọi 
điện thoại hàn huyên với AH lão thành Lê khắc 
Thí cho vui. 
 

• Nhắn tin riêng của BPT 
Ban Phụ Trách LTAHCC xin cám ơn các AH 
sau đây đã bỏ công viết và vun đắp hai Lá Thư 
số 107 và 108 để phục vụ cho anh em AHCC 
khắp năm châu: 
Các AH: Bùi Đức Hợp, Hà Thất Lang, Trần 
văn Thu, Nguyễn văn Luân, Tôn Thất Ngọ, 
Nguyễn Sĩ Tuất, Từ Minh Tâm, Lê Khắc Thí, 
Nguyễn văn Mơ, Nguyễn văn Thái, Nguyễn 
Đức Thịnh, Nguyển Đức Chí, Trịnh Hảo Tâm, 
Nguyễn Hương Hữu, Đỗ hữu Hứa, Đồng Sĩ 
Khiêm. Xin chúc quý AH nhiều sức khoẻ, an 
vui, hạnh phúc. 


	/

