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Gia Đình Công Chánh
AH Trần Trung Trực và AH Mai Thanh Toàn
Anh Mai Thanh Toàn, K1KSCC,
cựu Trưởng Khu Sài Gòn Thủy Cục, có đề
nghị với tôi là AHCC nên tổ chức và đề cử
một AHCC làm đại diện cho mỗi khóa để
thông báo những hoạt động và tình trạng
sức khỏe của từng AH trong khóa đó cho
toàn AHCC biết trong mỗi Lá Thư. Anh
Toàn đã dùng danh từ “Gia Đình Công
Chánh” để bày tỏ ý kiến. Sau đây là
nguyên văn Email anh Toàn gửi cho tôi:
Chào anh Trực,
Về vụ mở mục "Gia Đình Công
Chánh" tôi thấy danh sách anh em CC rất
đông. Tôi có ý kiến là BPT hoặc anh Trực
thảo bàn ngỏ ý để gửi tất cả anh em về đề
nghị mở mục trên và đề nghị Anh Chị Ái
hữu nào tiện xung phong làm liên lạc viên
cho mỗi khóa. Nếu khóa nào chưa có liên
lạc viên thì có thể chọn người phụ trách
tạm để có thông tin về khóa đó đến khi nào
có liên lạc viên chính thức của khóa.
Riêng khóa đàn Anh trước KSCC Khóa 1
(phần nhiều lớn tuồi và cũng không đông
lắm, có thể nhờ một Anh huynh trưởng
nào biết nhiều về những Ái hữu tiền bối
đó đại diện cũng được). Hy vọng chúng ta
thành công để Anh Em có thể biết tin tức
về nhau.
Về Anh KS Nho khóa 14, Anh này
rất năng động trong cộng đồng Công
Chánh tại Sài gòn và cũng thường tham
gia vào việc xây cầu bê tông thay thế cầu
khỉ ở các tỉnh miền Tây với sự giúp đỡ tài
chánh của nhiều mạnh thường quân trong
đó có những Ái hữu của chúng ta. Anh có

thể liên lạc Anh Nho qua địa chỉ email cc
ở trên.
Ngoài ra tôi cũng muốn biết tin tức
về các thầy dạy chúng ta, giờ ra sao, ai
còn ai mất?
Thân chào
MTT
Chúng tôi sống ở Mỹ hơn 42 năm,
hơn cả thời gian sống ở Việt Nam, thấy
sang đây những tư tưởng và quan niệm
của chúng ta đều thay đổi, riêng tư nhiều
hơn. Có những người không muốn người
khác biết đến những việc xảy ra cho mình
hay gia đình mình. Riêng tôi, Khóa 6
KSCC, hầu hết các bạn tôi, tôi không biết
đến gia đình của họ, có vợ chưa và mấy
đứa con. Lần về VN cách đây 2 năm, tôi
ngồi nói chuyện tâm tình với 1 anh bạn
thân, mới hiểu thêm hoàn cảnh gia đình
bạn ta.
Tôi thấy ý kiến của anh Toàn thật
hay. Nếu AHCC làm được, thì tình AHCC
sẽ thắm thiết như tình Gia đình Việt
Nam. Chuyện đầu tiên phải tự cởi mở,
sống thực với mình và các AHCC. Nhưng
bây giờ, sống ở xã hội Tây Âu, đa số
AHCC khép kín và càng già càng khó tính
hơn.
Xin các Ái Hữu Công Chánh cho
BPT thêm ý kiến. Cái gì, việc gì BPT
nghĩ mình sẽ làm được nếu tự mổ sẻ và
đồng tâm làm.

