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Viết Bài Cho Lá Thư Công Chánh 
AH Trần Trung Trực 

Sau nhiều tháng, chúng tôi đã tổ chức 

cuộc họp mặt kỷ niệm 50 năm ra trường 

Cao Đẳng Công Chánh của Khóa 6 Kỹ Sư 

Công Chánh, tương đối đầy đủ các cựu 

sinh viên  ở Mỹ.  

Anh chị Thư ở Canada, sau nhiều năm 

vắng bóng, dù tôi cố gắng tìm kiếm, cũng 

cố gắng tham dự với anh em. Các bạn 

đồng khóa rất xúc động khi gặp lại bạn 

trưởng lớp ngày xưa. Riêng tôi, sau nhiều 

lần điện thoại nói chuyện với nhau, chúng 

tôi hiểu hoàn cảnh của anh ấy. Anh đã bị 

ba tai nạn kinh khủng, như bị ngất xỉu 

trên tầu, sau 17 lần bơi giúp đưa người từ 

ghe vượt biên vô bờ ở hải cảng Hồng 

Kông, hơn 16 tiếng, sau đó tỉnh dậy 

nhưng bị động kinh. Khi ở Canada, anh 

lại bị thêm hai tai nạn xe hơi khác. Xe 

đụng nát, nhưng Trời Phật đã cứu hai bố 

con anh ta. Do đó, trí nhớ của anh Thư 

giảm sút rất nhiều. Ngay cả bạn thân, anh 

cũng phải suy nghĩ một lát mới nhận ra. 

Thầy Chí dạy Khóa 6 về môn Sức Chịu 

Vật Liệu năm thứ 4 anh cũng không còn 

nhớ. Tôi đã khuyên Chị nên cùng anh viết 

bài hay hồi ký cho các bạn bè AHCC biết 

những biến chuyển của cuộc đời anh chị. 

Tôi đã chỉ cho Chị cách down load 

chương trình bỏ dấu tiếng Việt, Unikey. 

Ngày hôm qua, Chị đã gửi E-mail với dấu 

tiếng Việt kèm theo một đoạn văn viết có 

dấu. Hy vọng trong tương lai, các Ái Hữu 

Công Chánh sẽ được xem những bài viết 

về cuộc đời của anh chị. Một sự cố gắng 

phi thường của anh chị Thư cho 

LTAHCC! Tôi xin chúc anh chị hoàn tất 

quyển hồi ký, sức khỏe dồi dào, trí nhớ 

hồi phục và sinh hoạt thường xuyên với 

chúng tôi. 

 
Chị Ngoạn, bút hiệu Tràm Nước, đang theo dõi 

văn nghệ 

 
Bạn Chung ngỡ ngàng khi gặp lại bạn Thư sau 

gần 50 năm xa cách 

Chị Kim Dung, vợ của bạn Ngoạn, 

chắc các bạn có dịp đi chơi chung cũng 

hiểu được phần nào tính nết và tâm tình 

của một cô gái miền Tây, Nam Việt, mộc 

mạc, chân tình và thong thả. Làm việc gì 

cũng thong dong, không cần lo thời gian 

trôi đi. Nhưng chỉ trong vòng 1 tuần lễ, 

anh chị đã viết 5 bài cho LTAHCC. Một 

việc không ngờ xảy ra! Tôi, bạn Các và 
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anh Thích làm không xuể. Đó là anh chị 

chưa quen cách viết bài. Hai lần đầu anh 

chị viết bằng MS Word, sau đó copy và 

bỏ vào E-mail gửi cho tôi. Tôi phải làm 

ngược lại, copy và paste vào MS Word và 

trình bày. Mỗi người tốn hàng giờ cho 

công việc. Thấy vậy, tôi đề nghị anh chị 

viết xong cứ kèm vào E-mail gửi cho tôi. 

Ba lần sau, anh chị làm như vậy, và chúng 

tôi chỉ mất khoảng 10 phút cho việc trình 

bày. Bây giờ, đôi khi có những chữ sai 

hay thay đổi vài câu văn, chúng tôi chỉ 

anh chị dùng MS Word Review sửa đổi 

thay vì E-mail đi lại mất nhiều thời giờ. 

Lúc này, tôi đang chỉ anh chị copy những 

hình của bạn anh chị trong Facebook. Sau 

đó chỉ anh chị bỏ vào bài viết. Tất cả, khi 

viết bài, gửi bài đi lại, vv.. chúng ta cần 

học hỏi và chỉ nhau làm. Tôi không ngờ 

anh chị Ngoạn, có quán tính hơi nặng, chỉ 

trong một tuần lễ đã gửi đến Ban Phụ 

Trách LTAHCC 5 bài viết. Nếu anh chị 

rành, chắc số bài có thể lên đến 10, và 

trong vòng 3 tháng nữa, AHCC sẽ có một 

tập truyện ngắn của Tràm Nước! Xin 

chúc anh chị cứ tiếp tục làm và tiến bộ 

hàng ngày. 

Bạn Bê, các AHCC chắc biết nhiều về 

bạn ta, hoạt động rất hăng say ở  Caltrans 

miền Bắc California, viết nhiều bài thật 

thâm tình cho LTAHCC. Tôi có nhờ bạn 

ấy viết một bài về chuyến đi cruise trên 

du thuyền Carnival Imagination của một 

nhóm K6KSCC vừa qua. Vì đã cố  gắng 

lái xe đưa đón các bạn Khóa 6 họp mặt, đi 

ăn uống quá sức nên bạn không còn tỉnh 

táo khi lên cruise. Khi lên cruise, gần đến 

giờ ăn tối vẫn chưa gặp bạn Bê, tôi sợ bạn 

ta xỉu, không lên tầu được, thông báo cho 

các bạn khác đi kiếm. Không ngờ thấy 

bạn ta mệt, nằm nghỉ và ngày hôm sau 

mới hồi phục. Ngày hôm nay, bạn Bê mới 

gửi bài viết nhưng dưới dạng pdf để xem 

thôi. Bạn Các và tôi nhắc bạn Bê phải gửi 

dưới dạng MS Word *.docx, chúng tôi 

khi nhận mới có thể trình bầy.  Tôi cầu 

chúc bạn Bê phục hồi và là thành viên 

BPT đắc lực. 

 
Anh Trực, chị Bê, Ngoạn, Trực và anh chị Thư 

 
Vợ chồng bạn Bê chụp trên boong tầu 

K6KSCC còn rất nhiều người tài, 

nhưng vì một lẽ gì chưa chịu thi thố viết 

bài cho LTAHCC. Cả toàn AHCC Năm 

Châu, như tôi đã trình bầy trong bài viết 

“Làm Sao Cho Lá Thư Ái Hữu Công 

Chánh Trường Tồn”, tất cả đều là những 

người tài và ưu tú của thế hệ. Xin quí vị, 

các bạn cứ viết đi nói về những kỷ niệm 

trong trường, trong xã hội hay kinh 

nghiệm mà các bạn gặp phải. Lần đầu có 

thể vài lỗi nhỏ, nhưng chắc chắn lần sau 

sẽ khá hơn. Nhà văn Nguyễn Hiến Lê, 
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Tràm Cà Mau, vv… cũng xuất thân từ 

Trường Công Chánh. Các bạn có thể sau 

này cũng là nhà văn. 

 
Chuyến đi cruise Carnival Imagination gồm vợ 

chồng Trực, Thụ, Thư, Ngoạn và Bê, cùng chị 

Nga 

Nói tóm lại, dù Ban Phụ Trách mới 

cho Lá Thư Ái Hữu Công Chánh chưa 

chính thức ra mắt AH/TH Công Chánh, 

nhưng một nhóm AHCC đã bắt đầu học 

hỏi hăng say viết bài cho LTAHCC. Chỉ 

trong vòng một tuần lễ chúng tôi đã nhận 

14 bài viết. Bạn Các và anh Thích với 

nhiều kinh nghiệm đã giúp tôi nhanh 

chóng E-mail chỉ dẫn và làm thật nhanh. 

Nếu một phần trăm Ái Hữu và Thân Hữu 

Công Chánh như anh 

 
Vợ chồng Trực, chị Nga và chị Ngoạn trong 

bữa ăn tối trên cruise Carnival Imagination 

 
Vợ chồng bạn Thụ và Thư chụp trên boong tầu 

 
Bạn Ngoạn, anh Gia, bạn Thư, Thành, Các, 

Bê, anh chị Thọ, chị Trực, Thư và Bê buổi 

chiều ở Phúc Lộc Thọ, Wesminster, California 

Đỗ Hữu Hứa, Bùi Đức Hợp, Nguyễn 

Thiệp, cố Nguyễn Đức Chí, vv.. thì 

LTAHCC sẽ dư rất nhiều bài, và có thể ra 

4 số thay vì chỉ 2 số, và sẽ trường tồn…. 

Anh Duật, anh Luân và anh Thái sẽ phải 

làm việc gấp đôi để ấn loát, phát hành và 

đưa lên mạng. Các Ái Hữu và Thân Hữu 

sẽ có những Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 

tốt đẹp, tâm tình, súc tích và chứa đựng 

kinh nghiệm, kỷ niệm vui buồn, tình cảm 

chân thật của Ái Hữu và Thân Hữu Công 

Chánh. Một nguyện vọng của tôi và tất cả 

Ái Hữu Công Chánh sẽ trở thành sự thật. 

AH Trần Trung Trực 

K6KSCC 


