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 * AH Ngô Nẫm, Maryland Như rứa là phải trả lời ra răng đây? Sợ e trả lời 

lớ quớ thì chắc chắn sẽ bị các AHCC cười cho 
chết!! 

 
Tôi được may mắn chung vai cùng các anh 
trong hai BPT liên tiếp để vác ngà voi 82, 83, 
84  và còn vác thêm ngà voi 85 cho trọn kỳ 
2005, sau đó qua LT  86, Xuân 2006, xin miễn 
để tên tôi trong BPT;  vì về hưu , tôi thường đi 
xa lâu ngày. Tuy nhiên BPT thấy cần tôi giúp 
gì, theo khả năng và thuận dịp tôi xin sẵn sàng 

Thơ Anh viết từ cái thời “năm Dậu” chưa qua 
nên có lời Chúc Xuân, nay (tháng Tám mùa 
Thu lá chưa vàng ) mới có dịp trả lời như ri : 
“Xin cám ơn “Tui” đã góp sức góp ý góp của 
cũng như đã góp công (mang LT đi ra Bưu 
Điện cũng cực “Tui” lắm chớ bộ!!) để lo cho 
LT đến cả hai năm qua”. Nói ít dưng (nhưng) 
Tình diều (nhiều). LT tương lai hy vọng sẽ 
được gần như các LT đã qua. 

Phương thức phụ trách thực hiện LT là lần lượt 
có người mới người cũ trong BPT để có thêm 
sinh khí mới, cải tiến mới, và để cho LT được 
điều hành liên tục.  Thật may mắn cho LT là 
vừa có thêm 4 chiến  tướng ở Bắc và Nam Cali 
nhận lời tham gia vào BPT. Các AH nầy đều đã 
từng tích cực vác ngà voi trước đây nên có khá 
nhiều kinh nghiệm . Điều này cho chúng ta lạc 
quan rằng LT sẽ trường tồn.  

Nhân tiện đây “Tôi” cũng xin nói sơ qua -- gọi 
là Bật Mí-- một ít tin tức về tân Ban Phụ Trách: 
Mới “tham gia” vô là mấy lão tướng NĐSúy, 
NXMộng, LMHùng và NSTuất. Mới “từ giã” 
là NNẫm, HĐKhôi, ÁVăn. 
 
* AH Nguyễn Xuân Mộng Phụ trách LT kỳ này cũng như hồi năm 1988 

tôi cọng tác với cố AH Khúc-Đản và các AH ở 
Pháp thực hiện các LT số 41, 42, 43, 44, tôi 
cảm nhận rằng phụ trách LT là một cơ hội tốt 
để tôi học hỏi thêm điều hay và nhất là có dịp 
liên lạc kết thân với nhiều AH khắp nơi gần xa. 
Tình bạn Công Chánh là tặng phẩm qúy báu mà 
tôi đã “thọ” thêm qua việc phụ trách các LT. 

 
Thành thật cảm nhận công khó của tất cả các 
AH phụ trách Lá Thư. 
Thành kính gởi lời phân ưu đến gia đình thầy 
Nguyễn Đức Chí. 
Thành kính gởi lời thăm và chúc sức khoẻ đến 
gia đình bác Nguyễn Kim Chi và qúy gia 
quyến. Xin cám ơn LTCC và cám ơn tất cả Qúy anh đã 

cùng chung vai gánh vác . Gởi lời thăm đến tất cả các AH Bùi văn Ẩn, 
Nguyễn Thạc Việt Toàn, etc.. Xuân của đất trời, Xuân Ất Dậu cũng đã đến, 

thân ái chúc qúy Anh và qúy quyến “ Một Năm 
Mới An Lạc, Hạnh Phúc”.  

PS. Kèm theo check $30 ủng hộ lá thư. 
 
*BPT  

* BPT  
Anh Mộng ơi, Ban Phụ Trách kỳ tới này (2006) 
được Anh “nhào vô” tiếp sức thì “phẻ” quá : Cả 
kinh nghiệm cuả Anh (về việc làm Báo: cuốn 
Kỷ Yếu), cũng như có nhiều thì giờ (anh đã về 
hưu, mấy năm rồi Anh hè?) lại rất nhiều thiện 
chí cũng như “nhiệt huyết” (nôm na ta gọi là 
còn “lưả”) thì còn gì hơn ? 

 
Thật là khó cho ”kẻ được giao phó trả lời thơ 
tín”  này phải trả lời cho chính… mình, vì bất 
cứ ai trong Ban Phụ trách cũng đều nghĩ mình 
cùng là một khối để lo chung cho LT , nên  
“Anh là tôi và tôi cũng là … Tôi”: Ban Phụ 
Trách (Tôi này) viết cho Ban Phụ Trách ( Tôi 
nọ), nay thì “Tôi nọ” trả lời cho “Tôi tê”. (Xin 
phép anh em AHCC cho “tui” dùng “tiếng 
Huế” trong phần trả lời cho “Tui” ) 

Nhớ ngày nào anh cùng AH HĐKhôi với AVăn 
đi Tây Du một chuyến ---tính tọa độ thời bấy 
giờ thì Tây Du (VN so với Thổ Nhĩ Kỳ) , mà 
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tính theo tọa độ bây giờ thì phài nói là Đông 
du--- (Ôi đâu là Đông đâu là Tây, đâu là bây 
giờ đâu là hôm qua , lấy cái gì mà đo lấy chỗ 
mô mà tính: Biết Anh là Thân Phụ của một Ni 
cô thì cũng phải viết bày đặt triết lý Củ Đậu 
cho ra cái điều Đi với Ma thì mặc áo giấy, đi 
với Phật phải mặc aó Cà Sa), còn bây giờ thì 
anh em mình cũng cùng một Ban Phụ Trách chỉ 
có khác xưa một chút xiú là Anh thì “vô”,  còn 
HĐKhôi với AiVăn thì “ra”. Hoan Nghênh Anh 
vào Ban Phụ Trách nhiệm kỳ sắp đến. 
 
* AH Nguyễn Xuân Mộng 
 
Anh Trung thân, 
Lâu lắm mới được tin anh. Thỉnh thoảng đi họp 
ban Hướng Đạo, gặp anh chi. Nguyễn Trung 
Thoại từ Canada tới, tôi có hỏi thăm tin tức về 
anh và gia đình và tôi có nhờ anh chi. Thoại nói 
lại với anh. Anh chị và các cháu thế nào, nếu 
được anh chị e mail cho biết tin với. Chắc anh 
đang còn đi làm. Tôi về hưu đã gần sáu năm 
rồi, và hiện có thì giờ để làm những việc mà 
mình muốn làm và được tự do thoải mái. 
Xin trả lời những điều anh hỏi: 
LTCC vẫn do các AH vùng Hoa Thịnh Đốn 
phụ trách, các AH đang thực hiện LT 85.  
 
Thân gởi Anh Thông, 
Hoan hô tinh thần xung phong của Anh, như 
vậy LT sẽ luôn luôn tồn tại. Việc này nhắc tôi 
nhớ lại những ngày ở đảo Bidong vào năm 
1979, nhờ sự dấn thân của cac anh em Công 
chánh, trong đó anh Thông là số 1, đã rất tháo 
vát, và đã làm được những việc hữu ích trên 
dảo, đặc biệt là trong một thời  gian rất ngắn 
chúng mình đã hoàn thành được một bệnh viện 
để tiếp nhận những dụng cụ y khoa của tàu Ile 
de Lumière giao lại để giúp đồng bào tị nạn 
trên đảo trước khi chiếc tàu hết hạn rời Bidong 
trở về Âu Châu. Thân mến chào Anh và xin 
Anh cho tôi gởi  lời  thăm tất cả quý Anh Chị 
Công Chánh và gia đình ở Úc. 
NXMộng. 
 
* BPT 
 

LTCC hiện nay do AH các vùng khác nhau phụ 
trách, không phải chỉ có AH vùng Hoa Thịnh 
Đốn phụ trách. Tuy nhiên trưởng ban phụ trách 
và thủ qũy là AH cư ngụ trong vùng Hoa Thịnh 
Đốn, sang năm 2006 đại diện là AH Khưu 
Tòng Giang ở San Jose và thủ qũy là Nguyễn 
Đức Chí và Nguyễn Hữu Thâu ở HTĐ. 
Bài vở được  gửi đến trưởng ban để vào 
inventaire, sau đó được gửi đến các AH trong 
ban biên tập ở các vùng khác nhau duyệt xét. 
Trình bầy, layout, trả lời thư tín cũng được các 
AH ở nhiều vùng khác nhau phụ trách. Sau đó 
bài vở đã layout được gửi về cho trưởng ban 
biên tập đúc kết trước khi gửi cho nhà in. 
Hoan hô tinh thần sốt sắng tham gia vào BPT 
2006 của hai anh Mộng và Thông. 
 
* AH Trình Hữu Dục, California 
 
Cám ơn các anh đã gửi cho tôi rất sớm Lá Thư 
AHCC số 84 cùng với CD của LT để coi trên 
computer. Thật là hoàn mỹ, công trình. 
Có thể nói là số 84 vừa rồi qúy anh đã làm việc 
hết mình, dồn mọi nỗ lực để hoàn thành tác 
phẩm để LT ra đúng vào đầu mùa Xuân năm 
Kỷ Dậu. Qúy anh trong ban ấn loát đã bỏ nhiều 
thì giờ để lo đánh máy (computer), sửa chữa, 
trình bầy những bài viết với những sắp xếp, 
minh hoạ thật là hoàn mỹ. Vấn đề này tôi hoàn 
toàn “bù trất” vì chẳng bao giờ đọc sách và làm 
những công việc này. Xin có đôi lời khâm 
phục, khâm phục!! 
Tôi tự thấy mình không đóng góp được bao 
nhiêu mà lại được ghi tên trong BPT , nên rất 
lấy làm ái ngại; bởi vậy tôi xin đề nghị với qúy 
anh trong số tới cho tôi được ẩn danh (không 
đăng tên). Tôi xin hứa vẫn làm việc cùng qúy 
anh trong việc góp ý, góp lời, đề nghị sửa đổi 
một đôi nơi trong các bài viết của các anh chị ở 
các nơi gửi về, rồi email lại qúy anh liên lạc với 
tác giả, cứu xét, và quyết định. Được như vậy 
tôi sẽ rất lấy làm thoải mái, nhẹ nhàng hơn. 
Tiện đây xin có tấm check nhỏ để đóng góp 
vào chi phí cho các LT năm 2004 và 2005. 
 
* BPT 
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AH đã hoàn tất các công việc như AH ghi ở 
trên cho LT 84 một cách tốt đẹp và đáp ứng  
đúng yêu cầu của BPT. AH không có lý do gì 
để xin ẩn danh cả. BPT yêu cầu AH cứ thoải 
mái làm việc như trước đây. 
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng BPT vẫn 
phạm những nhầm lẫn trong LT 84. BPT đã gọi 
điện thoại, email, hay gửi thư xin lỗi đến các 
AH có liên hệ với những nhầm lẫn đó. 
 
* AH Nguyễn Thái Hai, North Carolina 
 
Thể theo lời yêu cầu của anh tôi xin attach bài 
viết để anh sử dụng, về việc vào ban biên tập 
tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình, xin các 
anh chỉ đừng giao cho những việc nặng nhọc. 
 
* AH Lê Mông Hùng, California 
 
Tôi không thấy gì trở ngại trong việc ghi tên tôi 
vào BPT và sẵn sàng phụ giúp qúy anh trong 
việc biên tập LT. 
 
* AH Nguyễn Đức Súy, California 
 
Tôi không thấy trở ngại gì nếu anh muốn ghi 
tên tôi trong BPT. 
 
* AH Nguyễn Sĩ Tuất, California 
 
Cách nay vài tuần, chúng tôi ở đây có dịp bàn 
về vấn đề này nhân dịp anh Hoàng Ngọc Ẩn ở 
miền Đông qua. Tôi thấy không có gì trở ngại 
v/v ghi tên tôi trong BPT, và sẵn sàng công tác 
với qúy anh trong việc biên tập LT - gửi bài, 
đồng thời duyệt xét các bài khác… 
Hoan hô tinh thần của anh Thông, chúc anh vạn 
sự như ý. 
 
* AH Khưu Tòng Giang, California 
 
Anh Chí 
Cám ơn anh đã mời tôi gia nhập BPT LT 2006. 
Sau vài ngày suy nghĩ tôi mới trả lời anh được. 
Thật ra tôi không có khiếu về báo chí. Những 
công việc nho nhỏ trong nội bộ thì tôi phụ trách 
được. Tôi có bàn với anh Mai Đức Phượng để 
tìm vài anh em có khả năng và thiện chí để 

tham gia BPT LT. Mong anh thông cảm. Nếu 
có gì cần đến tôi, trong vòng khả năng thì tôi 
sẵn sàng. 
 
* AH Lê Nguyên Thông, Melbourne, Úc 
 
Kính thưa Thầy và các AHCC trong BBT, 
Xin Thầy và các AH giao công việc cho em với, 
nếu có gì làm được em xin cốgắng, lúc đầu khó 
khăn thì cần sự chỉ bảo, hướng dẫn, sau đó nếu 
quen rồi thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn và không 
cần chỉ dẫn mất thì giờ của quí vị đi trước nữa. 
Xin thầy cứ gởi cho em với một vài hướng dẫn 
việc gì cần làm em sẽ cố gắng. 
Kính chào Thầy và các AHCC  BBT. 
Thân kính 
 
Kính thưa Bác Mộng, 
Chúng cháu xin cảm ơn Bác gởi thư cho chúng 
cháu hôm nay. Lâu lắm mới nhận thư Bác, 
chúng cháu vẫn hoạt động bình thường bên Úc 
này mặc dầu là không còn trẻ như những năm 
mới 30, bây giờ cũng gần đi theo các Bác và 
tuổi đời chồng chất lên từ từ không còn những 
ước mong vĩ đại, chỉ còn những giấc mơ nho 
nhỏ để đem lại một chút gì tương đối trong khả 
năng nhỏ mọn để đem lại cho cuộc đời chung 
quanh một hữu ích nào đó thôi Bác Mộng ạ. 
Chúng cháu vẫn nhớ những ngày ở Bidong có 
sự cộng tác của tất cả các Bác, các đàn anh, anh 
Nguyễn Thiệp, anh Hồ tấn Đức, anh Huỳnh thu 
Nguyên, anh Phan duy Trung, anh Hồ đắc Tịnh, 
anh Bạch Hoa Mai và các anh em khác cùng 
nhau đóng góp công sức để sống qua những 
ngày bên đảo được có ý nghĩa hơn. Chúng cháu 
luôn mong có ngày đi Mỹ sẽ được ghé thăm Bác 
một ngày gần đây. 
Thưa Bác cho chúng cháu gởi lời thăm toàn gia 
đình bác và những người quen ngày xưa ở 
Bidong nếu có dịp Bác gặp họ ở gần nơi Bác cư 
ngụ. 
Kính chào Bác và chúc Bác được sức khoẻ tốt 
và cuộc sống an lành. 
Kính thư. 
Cháu Lê nguyên Thông 
  
* BPT (trả lời chung cho cả 6 Anh) 
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Xin Hoan Nghênh sự tham gia BPT năm 2006  
cuả qúy AH. Sự hưởng ứng của qúy Anh đã 
cho thấy là nguyên tắc liên Vùng được nhiều 
AH đồng ý và tham gia. Trước đây có AH đề 
nghị đưa cho một Nhóm AH  cùng làm trong 
một cơ quan cũ tại VN phụ trách LT hay cùng 
một Khóa CC phụ trách, thì BPT có tham khảo 
nhiều AH đàn Anh cũng như các AH Đại Diện 
Vùng cùng các AH đã từng Phụ trách LT , thì 
đại đa số ý kiến vẫn muốn giữ nguyên tắc Liên 
Vùng như hiện đang làm. BPT luôn luôn mở 
rộng sự tham gia vào Ban Phụ Trách cho mọi 
AH. Xin AH nào muốn ghé vai phụ vào Ban 
Phụ Trách, xin liên lạc bằng E-mail hay Thơ 
hay Điện Thoại cho NĐChí………Thành phần 
mới gồm thêm Khưu Tòng Giang, Nguyễn 
Xuân Mộng (Kiều lộ), Nguyễn Đức Súy, Lê 
Mộng Hùng, Nguyễn Thái Hai (Căn Cứ Hàng 
Không), Nguyễn Sĩ Tuất (Vecco), Nguyễn Văn 
Di (Điện Lực), Lê Nguyên Thông (XángViệt 
Nam), Trần Trung Trực (Đô Chánh). Rút ra kể 
cả ban Cố Vấn: HĐKhôi, AVăn, HNẨn 
(KiềuLộ), NNẫm (KiếnThiết), BĐôn(Vecco) 
và…Từ nhiều cơ quan, nhiều đóng góp khác 
nhau, từ nhiều sắc thái, địa dư, có thể làm cho 
LT linh động hơn.    
 
* TH Nguyễn Tư Thị Điềm, California 
 
Ngày 5 tháng 10 năm 2004 cháu là Nguyễn Tư 
Thị Điềm có gửi check số 312 của Bank of 
America số tiền là $50 để yểm trợ LTCC. 
Trong phiếu yểm trợ cháu có ghi địa chỉ của mẹ 
cháu là bà Nguyễn Tư Tùng, 9123  23RD Way 
SE, Olympia, Wa 98513, và của cháu Nguyễn 
Tư Thị Điềm 42760 Newport Drive, Fremont, 
CA 94538. 
Lá thư CC số Xuân mẹ cháu đã nhận được từ 
lâu, còn cháu mãi đến hôm nay vẫn chưa nhận 
được. Kính xin chú Thâu vui lòng kiểm tra lại 
và gửi cho cháu xin LTCC số Xuân, xin chân 
thành cảm ơn chú. 
Kính chúc BPT Lá thưư CC dồi dào sức khoẻ 
để đảm nhận công việc truyền đạt lại những tư 
tưởng cao siêu cho hậu sinh chúng cháu noi 
theo. 
Kèm theo đây là check cũng $50 để yểm trợ 
LTCC kỳ tới. 

 
* BPT 
 
BPT đã gửi đến TH một LT 84 thứ hai, nhưng 
quá chậm sau khi TH gửi thư đến BPT, vì có 
một vài sơ sót, xin TH bỏ qua cho. Phần Yểm 
trợ số vừa qua chưa tiêu hết thì nay lại thêm 
phần Yễm trợ thật dồi dào của Cô làm cho BPT 
khá bối rối vì đã không làm tròn ngay cả một 
việc gởi cho đúng theo yêu cầu: May mà AH 
không buồn là BPT cám ơn ngút ngàn!!! 
 
* AH Nguyễn Văn Ngân, California 
 
Hai cuốn LT AHCC số 84 đã gởi đến địa chỉ 71 
N. Gasden , Milpitas, CA 95035, nơi cư ngụ 
của bà bạn bà xã tôi từ hai năm nay. 
Không biết hai AH Trần Quốc, và Hoàng bảo 
Minh ở đâu chứ không có ở địa chỉ này. 
Thấy một băng scotch chỉ còn dính một bên 
bìa, bà chủ nhà có mở ra coi, thấy hay quá, sách 
đẹp, in ấn công phu, bà nói thích quá, xin được 
là một Thân Hữu LT AHCC. Bà đã gởi một 
tấm check $20 tên con trai út tới hội AHCC 
đóng góp cho LT, và nhờ tôi gởi hoàn lại cuốn 
84 này cho BPT. 
Kiểm lại danh sách AHCC trong số 81 trang 
133 thì thấy tên anh Trần Quốc vẫn ở địa chỉ 
trên chưa cập nhật, còn anh Hoàng Bảo Minh 
thì không thấy có tên Hoàng Bảo Minh, nhưng 
lại thấy tên anh trong số 84 trang 150, nên xin 
hoàn lại hội cuốn này để thanh lý. 
T.B. Thấy chuyện ngộ ngộ đầu xuân, xin được 
“lẩy Kiều” một câu lấy vui. 
Thật là : Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ 
Hơn là thiên lý nữa, vì AHCC khắp năm châu, 
xa cách nhau nửa vòng trái đất bằng nửa 40.000 
km lận, vẫn ngộ được nhau. Còn duyên là do 
nơi Hữu xạ tự nhiên hương. 
Cuốn LT AHCC hay và đẹp, là Hương, mới toả 
khắp nơi thích thú hì, hì… mà tới. 
 
* BPT 
 
Cám ơn AH đã bỏ công tìm kiếm địa chỉ của 
AH Quốc và Minh. 
BPT xin gửi lời chào bà bạn của bà xã AH, 
nhưng rất tiếc không kiểm chứng được vì AH 
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đã  không cho biết tên của bà bạn, và tên con bà 
ấy trên tấm check. Kỳ này LT sẽ xin được gởi 
tới AH hai tập thay vì một tập để nhờ AH 
chuyển giúp cho Chị bạn Thân Hữu mà chúng 
ta đã có duyên làm quen vì một nhầm lẫn “dễ 
thương” và AH nhớ cho BPT biết địa chỉ của 
Chị thân hữu nghe. 
Chị thân hữu mới quen của AHCC: Xin cám ơn 
Chị đã muốn nhận LT AHCC, và AHCC rất 
thích thú  được thêm một người bạn Thân Hữu. 
Mong sẽ nhận được liên lạc với Chị. 
 
* AH Trương Đình Huân, California 
 
Cùng với phiếu xác nhận địa chỉ tôi trân trọng 
tái xác nhận địa chỉ ghi trên phiếu là địa chỉ 
hiện tại (mới thay đổi), đã được qúy ban ghi 
nhận và gởi Lá Thư số 84 tới tôi. 
Xin thành thực cảm tạ. 
Tuy nhiên, sau Lá thư 84 có lẽ vì những tin tức 
sinh hoạt, tôi nhận được một số thư bạn bè 
thăm hỏi, viết theo địa chỉ cũ, ghi trên LTCC 
83. 
Tôi nghĩ các bạn khác, cũng như tôi chỉ thông 
báo cho bưu điện khi đổi địa chỉ và sau đó là 
tin cho LTCC biết, vì không muốn mất lá thư 
qúy báu. Tôi không nghĩ có thể viết đủ cho bạn 
bè, đồng nghiệp. 
Tôi xin đề nghị: sau khi ghi nhận tin báo về 
thay đổi địa chỉ của các AH, BPT xét có thể 
cho ghi các sự thay đổi địa chỉ đó vào một mục 
nhỏ, tiếp theo mục thư tín.  
Tin này sẽ rất hữu ích cho anh em. 
 
* BPT 
 
LT 85 kỳ này đăng toàn bộ danh sách AH và 
TH đồng thời cập nhật hoá địa chỉ và điện thoại 
của AH và TH. Mỗi năm danh sách được đăng 
một lần vào LT mùa Thu. Vì vấn đề nhân sự 
BPT chưa có thể đăng danh sách các AH, TH 
thay đổi địa chỉ trong LT mùa Xuân. Xin AH 
cảm phiền. 
 Tháng Bảy vừa qua nhân dịp Họp Mặt Hè 
Nam Cali, được cả hai Anh Chị  tham dự làm 
cho các “Chú” AH thấy rất ư là” hồ hởi phấn 
khởi” (“Chú” là tiếng”Tui” mới bày đặt để chỉ 
mấy Em mới vừa tròm trèm tuổi về hưu = 65) 

vì trông Anh vẫn rất là tráng kiện, còn rất 
phong độ : mấy Chú này “bèn” thấy đường vận 
mạng của mình sao mà Dài dài thêm ra vì mình 
phài ráng theo Anh Huân chứ!!   
 
* AH Lê Thành Trinh, Louisiana 
 
Xin khen ngợi các anh đã hoàn thành tốt đẹp Lá 
Thư số 84 với một ban Phụ trách gồm những 
Aí Hữu ở những vùng khác nhau. Tôi mong các 
anh kiện tòan phương thức này trứơc khi 
chuyển giao cho những ban Phụ trách kế tiếp, 
để cho Lá thư thân yêu của chúng ta đựơc sống 
dài dài, cho dù số Aí Hữu lớn tuổi chúng ta 
càng ngày càng ít đi. 
Bài  Những tiến bộ kỹ thuật về thép của tôi là 
một bài thông tin kỹ thuật nên đọc rất khô 
khan. Rất may là các anh đã làm giảm sự khô 
khan này bằng việc kèm thêm hai tấm hình của 
hai cây cầu treo nổi tiếng: cầu Golden Gate ở 
Mỹ, thực hiện đã lâu bằng phương pháp cổ điển 
cầu treo cáp cong, và cầu Millau ở Pháp, vừa 
hòan thành bằng phương pháp mới cầu treo cáp 
thẳng. 
Chỉ với hai tấm hình mà các anh đã trình bày 
đựơc cả hai kỹ thuật làm cầu treo hiện nay. Sự 
chọn hình khéo léo này rất đáng khen ngợi. 
Xin chúc các anh và qúy quyến gặp mọi sự tốt 
lành. Lê Thành Trinh 
TB- Đính kèm chi phiếu 20 đô la để yểm trợ  
Lá Thư 
 
* BPT 
 
Xin cám ơn những lời khen của AH. Năm nay 
AH có tính chuyện làm một chuyến Bắc Du lên 
Thủ Đô Washington như năm 1994 chăng? Hay 
cứ có dịp là Dọt sang Nam  Cali để nói dóc với 
các AH bên đấy. Mong nhận thêm bài vở của 
AH: “ Nếu biết rằng.. anh đã viết bài , Trời ơi 
người ấy có đăng không?”. Đừng lo con bò 
“trắng răng”: Hãy viết đi , hãy viết đi!! 
Các bài về Kỹ thuật của AH viết một cách rất 
phổ thông nên cũng được nhiều AH đọc, nhất 
là các AH lớn tuổi trước đây có làm công tác 
kỹ thuật, đến nay tuy đã rữa tay gác kiếm 
nhưng vẫn muốn biết những tiến bộ mới mẻ về 
kỹ thuật mà AH đã viết một cách rất dễ hiểu. 
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Mong tiếp tục nhân được các bài viết mới của 
AH. Vừa rồi nghe AH có về Nam Cali thăm 
con, nhưng rất tiếc một số anh em thân tình 
không được găp để hàn huyên tâm sự. 
 
* AH Đồng sĩ Khiêm, Florida 
 
Nhận được cuốn AHCC số 84 tôi vừa ngạc 
nhiên, vừa thích thú và ân hận. 
Ngạc nhiên vì mới đó mà lại có thêm một tờ 
AHCC, các anh làm việc thật là nhắm lẹ. Thích 
thú vì bài vở súc tích và Ân hận vì mấy tháng 
sau này tôi di chuyển liên miên từ Texas qua 
Florida nên không liên lạc bằng email với các 
anh được. Tôi đã có bài viết sẵn nhưng cứ chờ 
các anh nhắc nên không gửi bài cho đến khi 
nhận tờ số 84! Thôi thì hẹn kỳ này vậỵ. 
Tôi hiện nay đã “mu” hoàn toàn về Floridạ Sau 
khi mu xong ngồi xem địa dư của Florida và rút 
kinh nghiệm của cuộc di tản trong mùa 
hurricane vừa qua thì nếu Tsunami mà quét vào 
thì chỉ ra biển làm mồi cho cá mập chớ không 
nhúc nhích đi mô được hết. Đất thì “flat” còn 
đường di tản chỉ có Turnpike và Xa lộ 95. 
Trong trận Hurricane vừa qua thì kinh nghiệm 
cho thấy không ai đi đâu được cả vì đường kẹt 
cùng xe cộ. Lần đầu tiên sau 30 năm ở Mỹ tôi 
mới thấy người Mỹ đứng ngồi đ.. đường, như 
dân Việt ta thường hay làm ở Việt Nam, vì xe 
không nhúc nhích nên không đến restrooms 
được. 
Hẹn các anh kỳ tới và đã gửi update địa chỉ cho 
anh Thâu. 
 
* BPT 
 
Mùa đông năm 1987 dân DC đã chứng kiến 
cảnh đ… xa lộ (Ai biểu không kiêng cử Sugar 
làm chi mà phải bị bịnh Diabete, mình dịch 
Nôm na ra như vậy: chử “đường”  không oai, 
phải là “Xa lộ” mới , mới… Mỹ chớ). Hôm đó 
bão tuyết quá lớn, xe cộ trên vòng đai xa lộ 495 
kẹt cứng. Nhiều người đã phải ngồi trong xe 8, 
9 giờ đồng hồ trước khi về được tới nhà, bí quá 
đành leo ra khỏi xe lội trên tuyết đến vệ đường 
tìm cách giải toả …   
Về hưu như AH mà lại có Mu nhiều như rứa là 
chọc chúng (ai nữa: LĐK/AV/TNR v.v) thèm 

đa nghe?? Hết Dallas rồi lại Washington, xẹt 
qua Cali, vớt lại Việt Nam nay thì Mu mới ở 
Florida (quên phải viết là mới Mu qua mới 
đúng văn phạm, nhưng e không đúng ý) 
 
* AH Hoàng Như Ngọc, California 
 
Anh Huỳnh Long Trị là anh bạn nối khố của tôi 
khoá 1958-1962 (Ban Địa Chánh). Anh Trị 
may mắn hơn tôi là đã tu nghiệp tại Hoà Lan 
khi miền Nam mất vào tay Cộng Sản. Anh và 
gia đình hiện đang sinh sống tại Hoà Lan. Xin 
anh vui lòng list tên anh Trị với đia. chỉ và số 
phone dưới đây vào danh sách AHCC trong LT 
tới. 
P.S. Tôi sẽ xin gởi $50 yểm trợ LTCC của anh 
Trị cho anh vào regular mail in a few days 
later, và hy vong LT 84 sẽ được gởi thẳng sang 
Hoà Lan cho AH HLT.  
Cần thêm information gì của anh Trị xin anh 
vui lòng xử dụng address at the above 
referenced.  
 
* BPT 
 
Xin cảm ơn AH đã giúp nối vòng tay AH. 
Nghe AH lại sắp có thêm dâu mới vào tháng 
October này. Chúc Mừng, Chúc Mừng (Con 
bắt chước Cha: cũng ráng mò cho ra một em 
Tôn Nữ mới chịu đem về Thưa Ba thưa Mạ). 
Kỳ tới AH nhớ đừng quên cho xin vài bài nghe. 
 
 * AH Chu Thái Hoành, Việt Nam 
 
Gia đình chúng tôi xin cám ơn Thầy và bạn 
Thông đã chú ý và đăng lời chúc mừng lên 
LTCC. Nếu có nhầm lẫn gì cũng không sao, vì 
tình cảm và sự chú ý của các Thầy và các bạn 
trong gia đình CC là qúy hoá lắm.  
 
* BPT 
 
Được AH “bao dung” chín bỏ làm mười thì thật 
Đúng là Tình Aí Hữu. Tuy nhiên không vì vậy 
mà bỏ qua được: Xin thành thật chịu lỗi và xin 
cảm ơn sự thông cảm của AH. 
 
* AH Lê Thị Thạnh, California 
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Tôi là Lê Thị Thạnh, đã không nhận được 
LTCC từ sau số 82 trở đi, và không biết phải 
liên lạc với ai để xin có được lại. May nhờ có 
anh Bùi Thanh Dương hướng dẫn, nay tôi trân 
trọng xin các anh vui lòng cho tôi nhận lại 
LTCC từ số 83 trở đi, nếu có thể, để “giữ cho 
còn có nhau”. Xin đính kèm money order $20 
để đóng góp chi phí in ấn. 
 
* BPT 
 
Ngoài LT 85 này BPT đã gửi LT 83 và 84 đến 
AH., rồi sau đó BPT cũng đã được AH thông 
báo  cho hay đã nhận được hai số này. Hy vọng 
những trục trặc từ nay chắc AH sẽ không bao 
giờ mất liên lạc với Ban Phụ Trách  LTCC nữa. 
Mong sẽ nhận được bài vở đóng góp cho LT 
được nhiều khởi sắc 
 
* AH Lê Trọng Bửu, California 
 
Hoan nghênh tinh thần phục vụ bạn bè qua 
công sức phát triển LTAH và sáng kiến độc đáo 
của anh thành lập ban phụ trách LT 2005. 
Để tiếp sức xin đính kèm một chi phiếu và kính 
chúc qúy anh Ban Phụ Trách LTAHCC nhiều 
sức khoẻ và vạn an. 
 
* BPT 
 
Cám ơn AH đã có lời hoan nghênh. Mong có 
dịp nhận được bài viết của AH , như viết về 
những điều mắt thấy tai nghe về bạn bè cũng 
như các cảm nghĩ cuả AH sau chuyến thăm nhà 
ở Việt Nam vừa qua. 
 
* AH Nguyễn Đăng Thịnh, California 
 
Khoẻ không anh? Lâu lắm không thấy anh chị 
qua bên này chơi cùng anh em vậy? Cho tụi tôi 
gởi lời thăm chị nghe anh. 
Sau đây tin anh rõ là LTAHCC kỳ này đến hôm 
nay tôi vẫn chưa nhận được, không rõ bị thất 
lạc hay sót tên nữa, vậy anh coi lại cùng xin gởi 
cho tôi một số, vẫn theo địa chỉ cũ: 
Nguyen Dang Thinh 
25341 Lindenwood Way, Hayward, CA 94545 

Cám ơn anh nhiều cùng chúc chị luôn luôn vui 
mạnh, xin nhờ anh chuyển lời thăm hỏi, vấn an 
đến mọi anh em quen biết ở bên đó luôn. 
 
* BPT: 
 
LT84  đã được gửi cho anh, như vậy là bị thất 
lạc rồi. BPT sẽ gửi cho anh cuốn khác ngay. 
Khi AH đọc những giòng trả lời này thì chắc sẽ 
hài lòng là đã có LT 84  đề so sánh với LT 85 
này. Biết là AH đã “nằm nhà”  nghe chim hót 
vào mỗi sáng (quên, sáng trưa chiều tối: Sáng 
sớm thức dậy khi “nàng” chưa dậy thì nghe 
chim trời hót, khi “nàng” thức dậy thì nghe 
chim nhà hét, chỉ khác nhau có một chữ O với 
chữ E ), sao AH không Da Du một chuyến sang 
vùng Thủ Đô này cho bạn bè thăm luôn: Nào 
NVBảnh, NLTiết, nào HNẨn, v.v toàn dân 
Khu Bắc Saigon vẫn nhớ chàng Thịnh Chương 
Thiện ngày nào miệng ngậm Ống Vố oai phong 
lẫm lẫm ngoàì đường (vì về Nhà là xếp re), rất 
hào hoa làm cho…, Thôi , thôi viết thế đủ rồi 
(AH đang nói thầm, thế thì kẻ viết này “ Bèn” 
thôi. ) 
 
* AH Nguyễn Đức Xuân, Maryland 
 
Tôi đã nhận được hai LT 83 và 84. Cám ơn 
anh. Hai tờ LT trình bầy rất mỹ thuật và bài vở 
rất phong phú. Tôi là kỹ sư công chánh khoá 65 
(khoá của Ái Văn). Ra trường làm việc tại Nha 
Căn Cứ Hàng Không chưa được một năm thì bị 
động viên đi Thủ Đức, dậy trường Công Binh 
Bình Dương 8 năm, rồi được biệt phái về lại 
NCCHK cho đến ngày di tản 25-05-1975. Tôi ở 
một thành phố rất nhỏ thuộc Pennsylvania, rồi 
dọn về thành phố Hagerstown, MD, rất ít người 
Việt, vì thế nên không liên lạc với các bạn 
Công Chánh nên đã bị gián đoạn với các bạn cũ 
và gia đình Công Chánh / Kỹ Thuật Phú Thọ 
trong một thời gian rất lâu. Bây giờ mới liên lạc 
lại với bạn Dương Phú Yên và các bạn khoá 65. 
Chúng tôi tổ chức họp mặt kỳ hai cho khoá CC 
65 tại Austin, TX, rồi lên du thuyền đi du 
ngoạn vài hải đảo vùng biển Caribbean và 
thành phố Cancun của Mexico. Kỳ họp mặt rất 
vui và nhiều kỷ niệm. 
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Đính kèm đây là cái check $20 đóng góp vào tờ 
AHCC. Nhờ anh ghi tên tôi vào gia đình 
AHCC.  
Khi nào có sinh hoạt với các anh em CC, xin 
anh thông báo cho tôi. Cám ơn anh. Hiện nay 
tôi về hưu nên có nhiều thì giờ rảnh rỗi để sinh 
hoạt với các bạn CC. 
 
* BPT  
 
AH “lặn” kỹ quá: Năm 1982 sang Cali thăm 
dân cho biết sự tình, lúc đó trong DS LTCC 
vẫn có điạ chỉ cũ cuả AH. Nhưng sau đó mất 
hẳn liên lạc vì AH Mu tùm lum tà la mà chẳng 
thông báo thay đổi điạ chỉ. Nay thì đã bắt lại 
nhịp cầu AH. Thấy AH tuy mới là Chú nhưng 
lại đã có cơ duyên về hưu (xin xem  thơ trả lời 
AH Trương Đình Huân để biết nghiã mới của 
chữ Chú), và bởi tại vì rằng thì là bà Xã vì mãi 
bận bịu với mấy cái business nên khi AH cần 
về thăm Mẹ ở Việt Nam cứ phải thui thủi đi có 
một mình, thấy sao tội nghiệp chi lạ, tuy vậy 
mà cũng có lắm  Chú  thấy bức th..th… thèm. 
 
 * AH Nguyễn Quang Bá, Australia 
 
Tôi là Nguyễn Quang Bá ở Tây Úc xin báo tin: 
    Vợ tôi là Huỳnh Ngọc Lai 63 tuổi đã qua đời 
ngày 17/6/05, và cũng xin BPT cho đăng bài 
thơ “Anh mất em rồi” vào LT sắp tới. 
Thành thật cám ơn. 
 
* BPT 
 
Toàn thể gia đình AH và TH công chánh xin 
thành kính phân ưu cùng AH và thân quyến. 
Bài thơ “Anh mất em rồi “ đã được đăng trong 
LT mùa Thu này. Mong AH sớm nguôi ngoai. 
 
* AH Nguyễn Văn Khoa, Montreal 
 
Tiếp theo phiên họp AHCC Montreal ngày thứ 
sáu 13 tháng Năm 2005, xin anh điều chỉnh lại 
Ban Đại Diện AHCC tại Montreal như sau: 
AH Phạm Hữu Vĩnh, AH Nguyễn Quang Di, 
AH Phạm Ngọc Xuyên và AH  Nguyễn Văn 
Khoa. 
Vô cùng đa tạ. 

* BPT 
 
Xin cảm ơn AH đã cho tin tức để cập nhật. AH 
Tăng bửu Long lâu nay không thấy có tên cũng 
như cập nhật DS, xin Ban Đại Diên Montreal 
cho BPT biết. 
 
* AH Phạm Nguyên Hanh, California 
 
Anh Chí nói rất đúng về bài viết của anh Ngọc. 
Anh Ngọc đã viết bài này với tim óc của mình. 
Và tôi có  vinh dự được đọc trước và góp ý hay 
sửa vài chữ. Một người bạn khác của anh Ngọc 
chắc cũng sẽ làm như tôi.  Bài này được nhiều 
người khen, thì tôi cũng  được thơm lây. Mong 
anh sẽ không đề cập đến đề tài kỹ thuật vừa qua 
nữa.  Cám ơn anh nhiều.   
 
* BPT 
 
BPT đã nhận nhiều lời tán dương bài viết này 
của AH HNNgọc. Những mong sao LT sẽ nhận 
nhiều bài “nặn tim óc” như vậy để AH ta có dịp  
mở rộng tầm nhìn. 
 
* AH Trần Trung Trực, Texas 
 
Tôi kèm theo chi phiếu $40 ủng hộ lá thư 
AHCC. Xin anh chuyển lại cho anh Thâu. Tôi 
cũng xin anh giúp cho khoá 6 KSCCĐC: 
 
1/ Thông báo cho các AHCC trang điện tử của 
khoá chúng tôi như sau: 
http://k6kscc.org/ 
 
2/ Đăng chia buồn trong số báo tới LT 85 hai 
tin buồn BS Hồ tấn Phước bào huynh bạn Hồ 
Tấn Đức qua đời ngày 4 tháng 2, 2005 và Cụ 
Phêrô Nguyễn Đức Thịnh, thân phụ bạn 
Nguyễn Đức Nhuận qua đời ngày 10 tháng 1, 
năm Ất Dậu. 
 
* BPT 
 
Xin cám ơn AH đã ủng hộ LTAHCC và thông 
báo cho AH biết: 
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1) Trang Nhà của Khóa 6 KSCCĐC 
http://k6kscc.org đã được AH Từ Minh Tâm 
giới thiệu với toàn thể AHCC trong Trang Nhà 
aihuucongchanh.com 
 
2) Tin buồn về 2 vị đã quá cố sẽ đăng Phân Ưu 
trong LT này.  
 
* AH Hồ Tấn Đức, San Antonio 
 
Tôi tên Hồ-tấn-Đức khóa 6 Công-Chánh sau 
khi giải-phẩu tim nên di chuyển về địa-chỉ mới.  
 
* BPT 
 
Tôi vừa điện thoại cho anh nhưng không có ai 
trả lời. Được tin anh bình phục và liên lạc lại 
với BPT LTCC, chúng tôi rất mừng. 
Ngày mai tôi sẽ gửi anh LT 84. Xin anh cho 
biết nếu chưa có LT 83, tôi sẽ gửi xuống anh. 
Kỳ tháng Bảy vừa qua, khi AH xuống Nam 
Cali để họp mặt Khoá KSCC 1967, thấy AH 
vẫn còn tráng kiện như xưa, trí nhớ vẫn thông 
suốt, chưa quên bất cứ bạn bè nào, tuy tay trái 
hơi bị yếu. Bạn bè ai nấy đều mừng thấy bạn đã 
gần bình phục sau khi bị stroke nhẹ trong lúc 
giải phẩu tim.  
8/28/05  AH Đức ơi, sao anh đã vội ra 
đi khi LT 85 và những dòng chữ trên đây 
chưa đến tay anh. 
 
* AH Hồ Đăng Lễ, California 
 
Xin gửi anh bài nhạc “Nhớ Mẹ” tôi viết trong 
thời kỳ học tập cải tạo để góp phần vào lá thơ 
AHCC, cùng với CD có bài “Nhớ Mẹ” để anh 
nghe duyệt trước. 
Xin gửi lời thăm tất cả bạn trên đó và anh cùng 
gia đình được sức khoẻ và hạnh phúc. 
 
* BPT 
  
BPT rất cám ơn anh, hiện nay là mùa Vu lan, 
bản nhạc của anh gởi đến rất là hợp thời, Ban 
PT LTAHCC đã cho đăng bản nhạc ấy vào 
LTCC số này. Khi nào thì anh, cậu trưởng nam 
với rể sẽ cho ra CD Violon /Piano mới? 
 

* AH Hoa Trường Xuân, Pháp 
 
Anh Chí tôi có thư cho con ở Houston gởi bằng 
bưu điện cho anh Thâu một chi phiếu 506 Mỹ 
kim cùng danh sách các AH vùng Pháp ủng hộ 
LT năm 2005; tháng 8 tới tôi sẽ đi Mỹ, tới phi 
trường Washington nhưng đi liền đến Lancaster 
(3 ngày), tiếp là Houston (2 tuần), San Jose (5 
ngày), sau hết đi San Diego đến cuối tháng 8 
trở về Pháp. Tiếc không ở Lancaster lâu để đi 
gặp các anh. Chào anh./. 
 
* BPT 
 
Lâu lắm anh mới có dịp ghé vùng DC, nhưng 
lại quá bận công chuyện, anh em vùng DC rất 
tiếc không được gặp mặt hàn huyên cùng anh. 
Hẹn nhau lần tới nhé. Nếu anh có đến San 
Diego thì nhớ liên lac với AH Nguyễn Tấn Thọ 
để tổ chức một buổi họp mặt với AHCC Nam 
Cali nhé. 
 
* AH Nguyễn Kim Chương, California 
 
Tôi là Nguyễn Kim Chương ở San Diego, tôi 
dã thông báo cho LTCC về sự thay dổi dịa chỉ 
của tôi nhưng không kịp đăng vào số 83.  
Vậy xin anh update địa chỉ của tôi vào số 
LTCC kỳ tới. 
Trong bảng danh sách các AHCC tôi đề nghị, 
ngoài địa chỉ và số phone, xin ghi thêm e-mail 
của các mọi người để tiện lợi việc liên lạc giữa 
các bạn hữu.  
 
* BPT 
 
BPT có đăng địa chỉ email của một số AH vào 
danh sách AH trong LT 83, địa chỉ email chiếm 
mất một giòng và tăng số trang danh sách AH, 
hơn nữa địa chỉ email hay thay đổi. BPT có lưu 
trữ một số địa chỉ email và cập nhật hoá luôn. 
AH nào cần địa chỉ email xin thư về BPT. AH 
đã về hưu ắt sẽ có nhiều thì giờ để đóng góp 
cho LT. Vậy còn chờ gì nữa mà không ngồi 
ngay vào bàn Computer, mở Word ra và bắt 
đầu. “L’appétit vient en mangeant”: cứ viết đi 
rồi ý sẽ tới. Viết lộn xộn trước, sau đó sẽ 
editing cắt trên dán dưới dễ dàng. Viết nghe !! 
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