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•  AH Nguyễn Đức Chí, Maryland : 

  Sau khi gửi điện thư dưới đây đến các 
đại diện AHTHCC và một số đông AHTH, tôi 
đã nhận được rất nhiều điện thư và điện thoại 
xúc động, bàng hoàng, ngạc nhiên, an ủi, khích 
lệ, khuyên nhủ, cũng như những phương cách, 
thực phẩm, bài thuốc chống lại ung thư, mục 
đích là làm sao tăng được tính miễn nhiễm 
(immune system) trong cơ thể. Đó là phương 
pháp trị liệu ung thư mới nhất biologic therapy 
tây y đang nghiên cứu phát triển trong những 
năm gần đây. 
 Điện thư gửi đến một số AHTH đã được 
bổ khuyết thêm một vài chi tiết và in lại dưới 
đây : 
 
 Thưa các AHTH, 
 Xin chúc các AHTH và gia đình : Một 
Năm Mới tràn đầy vui mạnh hạnh phúc   
 Còn cá nhân tôi cũng mong năm mới được 
bình an hơn năm ngoái, tháng 5 thì bị heart 
attack, tháng chạp thì phát hiện ung thư ở phổi 
thời kỳ 0.4. Tôi đã bị sụt cân đều đều từ tháng 
6, 2007 đến nay sút từ 146 lbs xuống 120 lbs. 
Vợ tôi và tôi e ngại tôi bị cancer, nhưng không 
phát hiện ra vì chỉ làm ultrasound và MRI cho 
gan, thận, ruột, dạ dầy, nhưng không chụp 
phổi. Nhờ ăn diet rau đậu, tôm cá một hai lần 
một tuần còn thịt đã không ăn gần 5 năm, nên 
cancer hơn một năm rưỡi chỉ bằng 14 milimet. 
Những bạn khác không kiêng cữ thì ít nhất 
bằng quả chanh, có người bằng quả bưởi. Phát 
giác ra bướu dữ trong phổi cũng là do tình cờ. 
 Cách đây ba tuần 12 Jan 2009, bị tức ngực 
liên tục tôi đi emergency và họ khám xét bịnh 
tim của tôi thấy không sao cả, khi chụp phổi 
thấy vết mờ, làm CT Scan phát hiện bướu dữ 
trong phổi. Bác sĩ phổi của University of 

Maryland Medical Center đã sắp xếp ngày giờ 
cho tôi làm biopsy; nhưng sau khi tham khảo 
với cháu tôi cũng là bác sĩ phổi và tìm hiểu 
trên mạng, tôi yêu cầu phải làm PET/CT Scan 
cho tôi vì dùng bronchoscopy để lấy tissue ra 
đem làm biopsy thì chỉ đúng được dưới 10% vì 
bướu quá nhỏ dễ lấy lầm phải tissue không 
chứa tế bào bất thường. Bác sĩ đồng ý bỏ 
biopsy, và cho tôi làm PET/CT Scan (xem chú 
thích). Kết quả PET Scan Jan 22, 2009 cho 
biết SUV là 1.2 chưa tới threshold của tiêu 
chuẩn  PET xác định là bướu dữ. Chỉ có 
biopsy mới định được bướu trong phổi tôi là 
dữ hay lành. 
 Một người bạn mách ăn hẹ cho tăng miễn 
nhiễm, 3 ngày nay mỗi ngày ăn một bó hẹ xào 
với chút ít miến hoặc bún, tôi đã hết đau ngực, 
có lẽ là nhờ ăn hẹ. Phương pháp mới chữa 
cancer là làm sao tăng được miễn nhiễm, 
không cần mổ xẻ, radiation, chemotherapy, đó 
là biologic therapy, nhưng làm sao tăng miễn 
nhiễm (tăng White blood cell count WBC) là 
cả một vấn đề. 
 Khi nghe bác sĩ cho hay có một bướu trong 
phổi, bà xã tôi hỏi ngay nó có regular hay 
irregular shape, ông ta nói irregular, Vân nói 
“It’s cancer” và được trả lời là potential. Từ 
lúc nghe tin đó đến nay tâm hồn tôi không mảy 
may bị giao động, vẫn thanh thản như thường, 
vẫn chăm lo công việc đang làm hằng ngày 
như Lá Thư Công Chánh, v.v.. 
 Bây giờ nghiệm lại mới hiểu tại sao từ 
tháng 11, 2007 tôi không dẫn khí theo 12 kinh 
mạch được nữa, chỉ sau 5 đến 10 phút dẫn khí 
theo kinh mạch là khí bắt đầu chạy loạn xạ 
không theo dõi được nữa. Từ đó tôi chỉ ngồi 
thiền, tập dịch cân kinh, đi bộ, xoa mặt, thỉnh 
thoảng hít vào thì nghĩ đến hậu môn, thở ra thì 
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nghĩ đến đỉnh đầu, nhưng sau 2 hay 3 lần thở 
như vậy là cảm thấy bàn chân co quắp lại, tê 
rồi đau, đôi khi đau hơn chuột rút. Đến bây giờ 
vẫn còn cảm giác như vậy mỗi khi thở sâu. 
Hoá ra đó là hậu quả của cancer phổi, chứ 
không phải do tim mà ra, và nó làm cho tôi 
không thở khí công được nữa. 
 Tôi đã tìm được outstanding lung oncology 
surgeon của Johns Hopkins, Dr Steve Yang, và 
sẽ định ngày cắt cái bướu dữ đó. Cũng may là 
khi làm thông tim bác sĩ tim muốn đặt stent 
tẩm thuốc (medicated stent) cho tôi nhưng tôi 
nhất định đòi stent trần (bare metal) cổ hơn 
stent tẩm thuốc. Nhờ đó mà bây giờ tôi được 
phép ngưng thuốc loãng máu (Plavix, Aspirin) 
trước và sau khi mổ; nếu không thì chẳng ai 
cho phép ngưng Plavix và Aspirin dù một 
ngày trong vòng một năm sau khi đặt stent tẩm 
thuốc. 
 Lá Thư Công Chánh: Từ LT82 đến LT91 
ngay cả sau khi thông tim (angioplasty), tôi 
vẫn lo phần ấn loát, sau đó đưa một phần LT 
đã in xong cho AH Thích lo phong bì, label, 
dán tem, điền form cho những LT AH Thích 
gửi đi ngoại quốc, còn tôi lo gửi trong nước 
Mỹ. Nhà tôi ở gần nhà in, nên tôi đi 3 chuyến 
xe van chở 13 thùng LT mỗi thùng 50 cuốn về 
để lo gửi đến các AHTH. 
 Tôi chắc là sẽ mổ phổi đầu tháng 2, 2009 
và phải dưỡng sức sau khi mổ nên không lo 
được phần ấn loát và phân phối LT, còn những 
phần khác vẫn lo như thường lệ. Anh Thích thì 
ở rất xa nhà in không tiện cho việc đi lấy LT. 
Xin các AHTH cho ý kiến về việc này.   
Chí 
 Chú thích: Hình CT Scan cho thấy các bộ 
phận được scan, còn PET Scan chỉ cho thấy 
những mảng mầu, với những chỗ mầu khác đi 
là nơi tế bào ung thư đang hoạt động sinh sản 
chiếm chỗ ép vào tế bào lành làm cho ta cảm 
thấy tức hay đau. Hình PET Scan được đặt 
chồng  lên hình CT Scan để định vị trí bộ phận 
nào bị cancer. PET Scan cho phổi phải soi từ 
đầu đến đùi ngay trên đầu gối, khác với những 
bộ phận khác chỉ cần soi ngay bộ phận đó 
thôi, vì vậy Lung PET Scan rất đắt nên nhiều 
khi bảo hiểm sức khoẻ không cho làm nếu 
chưa làm biopsy. PET (Positron Emission 

Tomography) là thử nghiệm bằng cách chích 
một loại đường có chứa positrons vào người. 
Positrons phát ra dấu hiệu máy PET Scan thâu 
nhận được. Tại những nơi có cancer, tế bào 
cancer thích ăn đường làm cho lượng 
positrons thay đổi và PET Scan phát hiện tầm 
độ hoạt động của tế bào ung thư tại nơi đó.  
 
 Dưới đây là một số email tiêu biểu cho rất 
nhiều email AHTH đã gửi cho tôi. 
 

• AH Lê Mộng Hùng : 
 Thân gửi anh Chí, 
 Được tin trễ về việc anh bị ung thư phổi. 
Chúc anh sẽ qua một cuộc giải phẫu hoàn hảo 
trong tháng 2 tới và sớm ngày bình phục. Anh 
cũng nên tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ 
tới LT92. BBT rất đông người nên chắc chắn 
sẽ hoàn tất như ý muốn của anh. Ngoài ra nếu 
BBT cần gì như trả lời thư tín, in ấn và phân 
phối LT xin cho chúng tôi biết, anh em ở vùng 
Bay Area, California sẽ sẵn sàng tiếp tay. Get 
well soon. Thân,  HÙNG. 
 

• AH Nguyễn Đức Chí : 
 Anh Hùng thân, 
 Được anh cho hay anh em vùng Bay Area 
sẽ lo cho việc điều hành ấn loát phân phối 
LTCC, tôi xin trao lại nhiệm vụ điều hợp tôi 
đã phụ trách các LT84 đến LT92 đến anh và 
AHTH vùng Bắc Cali phụ trách điều hợp 
LT93 trở về sau: 
 
 1/ Bài Lá Thư Mùa Xuân hay Mùa Thu. 
 2/ Trả lời thư tín. 
 3/ Sắp xếp lựa chọn các bài cho đăng vào 
LT. 
 4/ Tổng kết tài chánh. 
 5/ Danh sách AHTHCC. 
 6/ Danh sách AHTH nhận LTCC ( khác 
với danh sách AHTHCC). 
 7/ Tìm hình cho bìa LT và layout bìa LT. 
 8/ Làm một pdf file cho bìa và phần trong 
LT trên CD để trao cho nhà in. 
 9/ Duyệt bản in đầu và sửa đổi nếu cần 
trước khi cho phép nhà in in toàn bộ các số 
khác để phân phối. 
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 10/ Làm một số CD LTCC để phân phối 
đến các đại diện và thành viên BPT Lá Thư để 
copy cho AHTH nào muốn có thêm CD 
LTCC.  
 11/ Phong bì, dán tem, đem ra bưu điện gửi 
LT đi các nơi. 
 12/ Quỹ yểm trợ LT do hai AH làm thủ 
quỹ cùng có tên trong chương mục ngân hàng; 
hiện nay anh Thâu và tôi đảm trách. 
 Tôi sẽ gửi danh sách AHTH yểm trợ LT từ 
năm 2003 đến nay, với đầy đủ chi tiết chi thu 
cho mỗi LT từ LT 82 đến LT 92. 
 Xin anh tham khảo với AHTH Bắc Cali, và 
cho biết tên thủ quỹ để kịp đăng vào LT 92. 
Tôi sẽ lo phần layout cho bìa LT93 trở về sau  
nếu chưa có AH nào khác giúp layout.   CHÍ 
 

• AH Lê Mộng Hùng, California : 
 Thân gửi anh Chí,  Vì thấy anh quá lo nghĩ 
cho LT 92 và để anh có thì giờ dưỡng sức nên 
trong email ngày 1/29/2009, tôi có viết là nếu 
BPTLT có cần chúng tôi giúp gì để hoàn tất 
LT 92 thì Bắc Cali sẽ sang tiếp tay chứ không 
có nói gì v/v sẽ đảm nhận việc điều hành LT 
93. 
 Chắc anh còn nhớ là mấy năm về trước tôi 
đã từ chối không nhận lãnh điều hành LT vì lý 
do sức khoẻ mắt bị AMD (aged mascular 
degeneration), và ngày nay mắt mỗi ngày một 
yếu thêm nên không thể đảm nhiệm việc điều 
hành LT 93 được. Mong anh thông cảm. Chúc 
anh sớm qua một cuộc giải phẫu mỹ mãn cùng 
sớm ngày khang phục. Thân,  HÙNG.  
 

• AH  Đồng Sĩ Tụng, California : 
 Anh Chí thân,   Tôi rất xúc động khi hay 
tin anh bị cancer phổi mà còn lo lắng cho Lá 
Thư AHCC. Chúc anh Năm Mới sẽ gặp nhiều 
may mắn hơn và chóng bình phục. Anh nên 
giao công việc LT cho anh Thâu, tôi sẽ cổ 
động các anh ở đây và anh Đôn giúp để ra số 
92. Anh cần tĩnh dưỡng để tăng cường sức đề 
kháng. Chúc anh may mắn.  Tụng. 
 

• AH Nguyễn Đình Duật, California : 
 Chí mến,   Chí cứ an tâm dưỡng bịnh để 
chuẩn bị mổ. Đã có ấn định ngày mổ tháng 
này chưa? V/v LT 92 thì chắc là Chí phải nhờ 

các anh bên đó như anh Thích, Thâu, Nẫm, 
Thạch, Hai,…giúp để hoàn thành. Sớm muộn 
gì thì cũng tốt thôi, đừng có bận tâm. Về các 
LT tiếp sau, tôi sẽ họp bàn với anh Giang cũng 
như lấy ý kiến của các anh ở Sacto và vùng 
Bay Area này để tổ chức, sắp xếp và phân 
công nhiệm vụ hầu có thể tiếp tục phát hành 
các LT sắp tới. Xin các bạn đóng góp ý kiến 
để nuôi dưỡng LT được tiếp tục trường tồn, 
nhất là các anh “Trưởng Lão” ở miền Nam 
Cali. Khi nào có quyết định chung, chúng tôi 
sẽ thông báo đến các bạn rõ. Về phần Chí thì 
hãy cứ an tâm dưỡng bịnh và cầu chúc bạn 
sớm bình phục.  Thân mến,  NĐDuật. 
 

• AH  Văn Minh Hồng, Texas : 
 Kính chúc thầy Chí giải phẫu thành công, 
mau lành bịnh, và phục hồi nhanh chóng. Có 
lẽ đúng như thầy nói trong email, an bình tinh 
thần, dinh dưỡng đúng cách, có thể làm tăng 
hệ thống miễn nhiễm để chống cả với ung thư 
Johns Hopkins sau bao nhiêu năm (!!!) nói chỉ 
có chemo mới chữa được ung thư, nay cũng đã 
phải nói khác… Nghiên cứu và học hỏi nhiều 
nữa về thân bịnh, yoga, thiền định (body, 
mind, spirit) có lẽ sẽ giúp nhiều hơn cho các 
bịnh nhân trong tương lai… Regards,  Hồng 
Văn. 
 

• AH  Trần Cảnh Thuần : 
  Tôi xin gửi đến các bạn kinh nghiệm 
của chính bản thân tôi về tình trạng sức khoẻ 
của tôi sau 4 năm kể từ ngày mổ tim. Trước 
lúc mổ tim tôi phải uống rất nhiều thuốc như 
cao máu, cholesterol, allergy mỗi ngày, dù 
uống thuốc nhưng áp suất máu vẫn cao 
(140/90) và vẫn bị dị ứng rất nặng. Sau khi mổ 
tim, tôi đã tập ăn uống cẩn thận hơn, tôi không 
phải diet vì không bị overweight, chỉ không ăn 
thịt (bò & heo), ăn cá và nhiều loại rau, đậu, 
hạn chế muối, đường và chất béo, và tập thể 
dục 3 ngày mỗi tuần. Kết quả đã hơn hai năm 
nay tôi không phải uống thuốc cao máu, dị 
ứng. Áp suất máu 120/80 và dị ứng hoàn toàn 
biến mất. Sức khoẻ rất khả quan. Nói chung 
vấn đề ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến sức 
khoẻ của chúng ta.  
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• AH  Đoàn Đình Mạnh, Australia : 

 Hoàn toàn đồng ý với Thuần. Ta có câu 
“bịnh từ miệng mà vào” và “hoa từ miệng mà 
ra”, điều này chứng tỏ ăn uống rất quan trọng 
đối với sức khoẻ.  Thuần. 
 Kính Thầy Chí,  Thưa Thầy,   Theo như tất 
cả các AH&THCC đề nghị, Thầy nên tĩnh 
dưỡng nghỉ ngơi đừng bận tâm tới việc làm 
layout cho bìa LT AHCC nữa. Tất cả AH&TH 
Đại diện các vùng sẽ cố gắng hoàn tất LT 
AHCC một cách chu đáo. Còn LT 92 nếu có 
phát hành trễ cũng là chuyện ngoài ý muốn.  
Em.   Mạnh. 
 

• AH Nguyễn Thiệp, California : 
 Anh Chí thân,  Anh hãy bình tâm tĩnh 
dưỡng, và chữa trị, để chóng bình phục. Mấy 
năm nay anh phụ trách lá thư cũng đã mệt lắm 
rồi. Không những bài vở dồi dào, nội dung 
phong phú, mà hình thức rất thanh nhã. Quý 
nhất là kỳ nào cũng có bản danh sách anh em 
kèm theo. Đó cũng là mục tiêu chính yếu của 
lá thư.  Đọc báo cáo tài chánh, tôi phục quá, kỳ 
nào cũng thu được nhiều niên liểm để in ấn và 
phát hành.  
 Theo lời anh yêu cầu, tôi đang viết một bài 
cho lá thư kỳ nầy. Đã viết được 1/3, hy vọng 
sẽ hoàn tất trong tuần nầy và gởi đến các anh. 
Chúc mọi sự an lành và việc giải phẫu tiến 
hành tốt đẹp, kết quả mỹ mãn, lâu dài. 
Thân chào   Thiệp 
 

• AH Nguyễn Đức Suý, California : 
 Thân gởi anh Chí  Tôi rất xúc động nhận 
được thư anh cho biết anh có bướu ở trong 
phổi, cần phải mổ để lấy ra. Tôi cầu mong 
cuộc giải phẫu sẽ được thành công mỹ mãn, 
phổi sẽ không có ung thư và anh sẽ bình phục, 
trở lại cuộc sống bình thường. Tôi cũng 
khuyên anh nên nghe theo những lời khuyên 
chân tình của các ái hữu đã gởi thư cho anh, 
cần chú trọng đến sức khoẻ thể chất cũng như 
tinh thần của mình và quên đi những mối lo âu 
khác.  
 Về Lá Thư Công Chánh, tôi tin rằng các ái 
hữu đã từng cộng tác đắc lực với anh trong 
mấy năm qua, như các anh Dư Thích, Trần 
Duy Chương, Từ Minh Tâm, Lê Nguyên 

Thông v.v... sẽ đủ khả năng để tiếp tục công 
trình của anh trong lúc tạm vắng anh, nên anh 
không cần phải lo ngại gì cả. Khi nào bình 
phục, anh sẽ trở lại với Lá Thư. 
  Thân chúc anh chị và gia dình nhiều may 
mắn trong năm mới.  Thân ái, Nguyễn ĐứcSuý 
 

• AH Ngô Nẫm, Maryland : 
 Thưa quý AH,    
 Mấy tuần nay ở địa phương MD, chúng tôi 
có liên lạc nhiều lần với anh Chí về bệnh tình 
anh ấy. Anh rất bình tĩnh khi biết có bệnh trên. 
Sẽ vào Johns Hopkins mổ vào tháng Feb này, 
nhưng chưa có ngày. Johns Hopkins là bệnh 
viện nổi tiếng giỏi về điều trị cancer. Chị Chí 
cũng là dân Công Chánh, rất đảm đang, luôn 
săn sóc anh ấy chu đáo. Nhờ không bao giờ 
hút thuốc, và cẩn thận trong ẩm thực, nên cái 
bướu phát triển chậm. Điều anh Chí quan tâm 
là Nutrition. Nên ăn uống những thức gì để 
tăng immune system? Ai biết xin góp thêm ý 
kiến. 
 LTCC số 92, finalyze sắp xong. Về ấn loát 
và phân phối LT 92 này, thì AH ở đây sẽ lo 
tiếp tay với BPT để gửi đi, ngay sau khi in 
xong, không để anh Chí phải vất vả khi đang 
bệnh. Sau này nếu in ở Cali rẻ hơn, tuỳ BPT 
giải quyết sau. 
 Ngày mai, Sunday Feb 1, chúng tôi 4 
người Hoàng Ngọc Ẩn, Ngô Nẫm, Nguyễn 
Hữu Thâu, và Dư Thích sẽ đến thăm anh Chí 
và chuyển lời của quý anh “vấn an” anh  ấy. 

 
• AH Nguyễn Đức Chí, Maryland : 

 Thưa các anh chị,   Sau buổi gặp mặt ở nhà 
tôi ngày 1 tháng 2 để phân công cho các AH 
vùng DC lo hoàn tất, ấn hành, và phân phối 
LT92, tôi có kể lại cho bà xã thì Vân cho biết 
là đã email cho AH Thích một giải pháp thứ 
hai cho việc gửi LT 92 nhưng có lẽ quên nên 
anh Thích không đề cập tới. Đó là mướn người 
đi lấy LT92 từ nhà in mang về nhà tôi, theo chỉ 
thị của anh Thích và tôi họ sẽ bỏ LT vào 
phong bì, dán tem, mang ra bưu điện gửi. Quỹ 
yểm trợ sẽ trả khoảng vài trăm cho dịch vụ này 
và chúng ta khỏi bị mất quá nhiều thì giờ cũng 
như tránh được vấn đề điều hợp phiền toái. 
Xin các anh chị cho ý kiến.   Chí. 
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• AH Nguyễn Duy Tâm, California : 

 Anh Chí thân mến,  Gọi phone thăm anh 
mà không liên lạc được. Tôi van vái Phật Trời 
và cầu chúc anh được hết bệnh và sức khoẻ 
được phục hồi nhanh chóng. Duy Tâm. 
 

• AH Phạm Nguyên Hanh, California : 
 Anh Chí thân mến,   Sau khi nói chuyện 
với anh, thì tôi nghĩ trường hợp của anh được 
phát hiện sớm, rất hy vọng surgery sẽ loại 
hết được mầm độc hại. Tôi gửi anh toa Tứ 
Quân Tử Thang, có ghi tiếng Hán và tên khoa 
học để dễ bốc thuốc. Trong toa tôi ghi là 1 
thang dùng cho 2 ngày, nhưng trong trường 
hợp của anh, thì nên dùng 1 thang cho 1 ngày, 
để có được hiệu quả mong muốn. Thuốc này 
rất dễ uống, có mùi thơm và hơi ngọt. Tôi 
nghĩ nếu anh chấp thuận dùng toa này, thì nên 
dùng liên tục từ 2 tháng hay lâu hơn. Anh cần 
gì thêm, xin cứ cho tôi biết.  
 Chúc anh chị và quý quyến nhiều an 
lành, đầy đủ sức khoẻ và nhiều may mắn.  
Thân mến, Hanh.  
 

• AH Nguyễn Đức Thịnh, California : 
 Anh Chí thân mến,  Tôi ít liên lạc với Anh, 
nhưng vẫn biết có lẽ đúng hơn là đọc các bài 
viết và mục thư tín qua AHCC, nên cũng biết 
nhiều về sinh hoạt của Anh. Hôm qua anh 
Trịnh Hữu Dục có chuyển email của Anh bị 
ung thư phổi. Mừng là cái bướu còn nhỏ và 
Anh có cách trị “bio”. Quả thế, tôi thấy Anh là 
người quả cảm và có ý chí mạnh. Hai điều này 
sẽ làm Anh dễ khắc phục được bệnh. Tôi rất 
cảm động và kính phục Anh khi Anh còn lo 
lắng cho LT trong khi Anh phải đương đầu với 
bệnh ung thư. Thân chúc gửi đến Anh Chí lời 
chúc an lành nhất của chúng tôi.  Thân ái,   
Nguyễn Đức Thịnh. 
 

• AH  Nguyễn Công Thuần, 
 Washington State : 

 Chí ơi,   Mày gọi nhắn vào máy ở nhà cháu 
ngoại tao ở Olympia, đúng lúc tao về nhà tao ở 
Camas. Trở lên Olympia thì không để ý là có 
message. Bữa nay đọc email mới biết chuyện. 
      Mày bỏ, bỏ hết! Không có chuyện "chùa", 
chuyện "đình", chuyện "ngà voi", chuyện Lá 

thư CC, ... gì gì nữa hết! Mày cũng đừng có 
quá chú ý đến khí công, dịch cân kinh, dưỡng 
sinh, ... đừng quá quan tâm đến các loại tests 
của Tây y ... Mày bị "tẩu hoả nhập ma" rồi đó. 
      Nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi, nghỉ cả 
thể xác lẫn đầu óc. Thiền, ok! Đi du lịch, ok! 
Nằm nhà thì TV, sách báo, ... nhưng ông nào 
đảng nào làm tổng thống thì cũng thây kệ ông 
ấy ... đám vô học "Hà lội" có bẻ đào, đạp hoa, 
... thì cũng mặc xác chúng nó ... 
      Cầu nguyện cho mày qua cơn bệnh tật. 
Tháng 10 tới tao bay qua DC sẽ ghé thăm. 
      PS: Cháu Năng và Tú có sắp lấy vợ lấy 
chồng gì chưa? Cho tao hay sớm để "planning" 
luôn.      NC Thuần. 
 

• AH Nguyễn Văn Độ, Texas 
 Anh Chí:   Tôi rất ngạc nhiên khi nghe anh 
nói bị ung thư phổi! Rất ngạc nhiên hơn nữa là 
một người tập luyện võ công đều như anh mà 
vẫn không miễn dịch được ung thư phổi! Anh 
có thể cho anh em biết xem, trong khi luyện 
tập võ công, anh hãy nhớ lại có bị sơ hở chỗ 
nào không? Hiện nay ung thư phổi không còn 
là bệnh nan y nữa. Xin anh nhớ như vậy và 
nên coi như thường, vui vẻ nhận trị liệu thì anh 
sẽ chống lại bệnh đổ nợ. Chúng tôi mời anh tới 
Houston chơi ít ngày gặp anh em CC ở đây 
đàm đạo cho vui. Hiện nay miền bắc rất lạnh, 
đúng là lúc nên tới miền nam tránh lạnh anh 
Chí ạ. Hy vọng sẽ nghe được tin lành về anh. 
Thân ái,    Nguyễn Văn Độ. 
 

• AH Hoa Trường Xuân, Pháp : 
 Hôm nay tôi mới nhận được LT 91 số 91 
(2X15 LT); đang chuẩn bị gởi cho AHCC. 
 

*BPT 
 Cám ơn anh đã vác ngà voi thay BPT lo 
phân phối LT và yểm trợ tài chánh của AHCC 
tại Pháp. 
 

• AH Lê Văn Châu, Canada : 
 Kính anh Chí và Giang,    Nhóm AHCC 
Toronto xin rất cám ơn BPT đã gởi cho Lá 
Thư AHCC số 91. Anh em chúng tôi hết sức 
hoan nghênh tinh thần phục vụ của quý anh 
tiếp tục vun trồng LT càng ngày càng đẹp, thật 
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quý hoá vô cùng. Xin chúc BPT được thêm 
nhiều sức khoẻ để LT được sống mãi. 
 Một thành viên mới của nhóm AHCC 
Toronto là chị Phạm Ngọc Quỳnh đã đóng góp 
yểm trợ cho LT năm 2008 nhưng chưa nhận 
được LT. Vậy xin quý anh gởi cho chị Quỳnh 
LT 91. 
 

*BPT 
 Cám ơn anh đã huy động được AHCC 
Toronto hằng năm họp mặt đông đủ và yểm 
trợ tài chánh cho LT. Sau khi nhận được email 
của anh, tôi gửi một lần nữa LT 91 cho AH 
Quỳnh. Hy vọng bưu điện không làm thất lạc 
LT gửi lần sau. 
 

• AH Lê Ngọc Minh, California : 
 Tôi tên Lê Ngọc Minh.  Tôi vừa "xớn xác" 
gừi sang anh một bao thư, trong đó có một thư 
riêng, một ngân phiếu và một CD, trong đó có 
5, 6 bài viết để anh xem, nếu có thể được, thì 
in va ̀o Lá Thư kỳ tới.  Vì hôm nay Thứ Hai, 
nghỉ lễ, nên có thể thư sẽ tới anh trong một 
hoặc hai ngày nữa. 
  Hôm nay mới đọc tới trang bìa 2 của Lá 
Thư, tôi mới được biết là bài viết phải gửi sang 
anh Khưu-Tòng-Giang tại San Jose.  Vậy, khi 
anh nhận được CD bài viết, xin anh bỏ thùng 
rác giùm, tôi sẽ gửi ngay CD khác sang anh 
Khưu-Tòng-Giang. 
 Tôi nhớ lần trước, khi tôi chở anh Nguyễn-
Đức-Nhuận lên nhà anh tại Downey, đến nay 
có lẽ cũng 1/4 thế-kỷ rồi.  Mau quá !  Tôi đã 
về hưu được 4-5 năm nay, vừa qua "thất-thập" 
được mấy tuần lễ, nay ngồi nhà ăn cơm Phiếu 
Mẫu, khi rảnh thì xách máy ảnh đi chụp cùng 
với mấy anh em nhiếp-ảnh bên này. 
  

*BPT 
 Cám ơn anh đã gửi mấy bài cho LTCC, 
BPT sẽ lần lượt đăng những bài viết của anh. 
Ngoài ra anh còn giúp kiếm hình cho bìa LT. 
Hình Hoang đảo của anh đã làm LT 92 nổi bật 
lên. 
 Mùa Lễ Tạ Ơn 11/2008 tôi qua Cali được 
gặp lại anh ở nhà hàng Song Long cùng với 
anh Giầu và Hoa, ôn lại những ngày còn ở 
Saigon trước 75, cũng như những năm đầu nơi 

đất khách quê người, nay đã là của mình, vui 
trộn buồn, thấy thời gian sao mà đi nhanh thế.  
 

• AH Cao Thanh Long, Canada : 
 Kính gửi anh Chí, Rất là cám ơn anh cho 
tôi biết đã nhận được money order và thành 
thật cám ơn hơn nữa là anh đã gửi LTCC theo 
nhiệm kỳ cho tôi đọc để biết được tin tức của 
những anh em trong gia đình Công Chánh. 
 

*BPT 
LT sẽ được gửi đều đặn đến anh để anh có 

dịp liên lạc với những bạn xưa cũng như mới 
quen. 
 

• AH Hoàng Ngọc Ẩn, Maryland 
 Anh Trang và anh Ẩn mới đi Canada về, 
lái xe xuyên bang, có hẹn gặp vợ chồng tôi tại 
ranh giới Virginia - North Catolina, nhận thấy 
“2 anh hùng xa lộ” cũng còn đẹp lão lắm!- 
Nay nghe tin anh Trang bị mổ tim… Thật là 
bất ngờ! Xin anh Ẩn bổ túc thêm tin cần biết là 
anh Trang đã bị mấy cái by-pass, và trước khi 
đi bệnh viện có những triệu chứng gì để giúp 
cho các bạn khác biết mà đề phòng… 
 

*BPT 
 Năm qua có AH Nguyễn Long Tiết rồi đến 
AH Nguyễn Đức Chí bị thông tim, sau đó đến 
lượt AH Lê Thành Trang lại bị mổ tim. Thế hệ 
AHCC chúng ta sức khoẻ bây giờ không còn 
phong độ của những năm xưa khi trèo đèo 
vượt suối thi hành những công trình công 
chánh vất vả khó khăn. 
 

• AH Huỳnh Thanh Quân, Australia 
 Vài hàng xin chúc sức khoẻ các AH. 
Chúng tôi xin đính kèm: Danh sách đóng góp, 
Hình họp mặt cùng AH Nguyễn Thiệp và phu 
nhân, Cập nhật Danh Sách AHCC Sydney. 
Xin các AH sửa lại Ban đại điện địa phương: 
Huỳnh Thanh Quân và Lê Nguyên Tùng. 
 

*BPT 
 Cám ơn Ban đại diện Sydney đã giúp BPT  
LTCC phân phối LT đến các AHTH vùng 
Sydney cũng như lo thâu góp yểm trợ tài 
chánh cho LT. 
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• AH Lê Thành Trinh, Louisiana : 

 1/ Trong bài Tôi bị bệnh Parkinson, tôi viết 
là đang uống thuốc : 
 CARBIDOVA25/LEVODOPA100.   
Tên thuốc viết sai một chữ V thay vì P và có 
tên là CARBIDOPA25/LEVODOPA100. 
Vậy xin anh sửa lại cho đúng. 
 2/ Louisiana chúng tôi vừa bị hai trận bão 
 a) Gustav đổ bộ vào Louisiana và đi ngang 
qua Baton Rouge, chứ không qua New Orleans 
như trận bão Katrina hồi năm 2005. Vì vậy lần 
này Baton Rouge bị thiệt hại nặng: cây cối, trụ 
đèn bị đổ rất nhiều. Nhà tôi may mắn có điện 
sớm, còn nhiều nơi tới nay vẫn chưa có điện. 
 b) Trận bão Ike vừa đây, tuy không đổ bộ 
vào Louisiana mà vào Texas, nhưng vì bão rất 
mạnh nên đã gây thiệt hại cho những quận ở 
gần Texas 
 

*BPT 
 Tên thuốc trong bài “Tôi bị bệnh 
Parkingson” của anh đã được sửa kịp thời 
trước khi cho in lên LT 91. Bài này kể lại kinh 
nghiệm của anh với bệnh Parkingson cũng 
như những bài viết trong các LT gần đây đã 
được AHTH viết về kinh nghiệm bệnh tật của 
bản thân rất hữu ích cho AHTH nhất là những 
bạn có người thân hay bạn bè đang vướng các 
mắc bệnh này có dịp trao đổi giúp đỡ nhau 
những tìm tòi hiểu biết của mình. 
 

• AH Lê Văn Tiếng, California : 
 Tôi tên là Lê Văn Tiếng, hiện ở tại địa chỉ: 
1220 McMinn Ave, Apt 259, Santa Rosa, CA 
95407. Tôi định cư ở Mỹ từ 2004. Năm 1968 
tôi làm việc tại Nha Thiết Kế Thị Thôn, Tổng 
Nha Kiến Thiết và Thiết Kế Đô Thị, sau đó tôi 
nhập ngũ năm 1973 và được biệt phái về Tổng 
Nha Kiến Thiết và làm việc đến 30/4/1975. 
 Tuần qua anh Dương Phú Yên, trước đây 
cùng làm việc tại TNKT, có tặng tôi LTCC số 
90. Qua bài vở và hình ảnh trong LTCC tôi đã 
gặp lại các anh Đỗ Hữu Hứa, Hoa Trường 
Xuân. Các bài viết và hình ảnh đã gợi cho tôi 
nhớ lại các thân hữu ngày xưa. Tôi rất cám ơn 
Ban Phụ Trách LTAH Công Chánh và mong 
nhận được LTCC các số sau này. 
 

*BPT 
 Những năm gần đây LTCC đã được cái 
vinh dự làm nhịp cầu tri âm cho nhiều AHTH 
tìm về Đại Gia Đình Công Chánh và liên lạc 
lại được với bạn bè, đồng nghiệp năm xưa. 
Ngoài ra không ít các TH có dịp đọc LT đã ghi 
tên gia nhập hội AHCC, và yêu cầu được nhận 
LT đều đặn. BPT rất hân hạnh được thi hành 
nhiệm vụ này.   
 

• AH Nguyễn Duy Tâm, California : 
 Anh có khoẻ không? Hôm nay tôi nhận 
được LTAHCC số 91 do anh gửi sang. Những 
cuốn có tên tôi đã giao. Còn 5 cuốn không có 
đề tên, xin anh cho biết tôi sẽ giao cho ai. 
 Tôi xin bái phục anh và các anh khác đã bỏ 
nhiều thì giờ và công sức mới ra được LT đẹp 
đẽ và nội dung súc tích. Bái phục. Bái phục. 
 

*BPT 
 LTCC còn tồn tại được đến ngày nay là do 
sự đóng góp tinh thần và tài chánh của toàn 
thể Đại Gia Đình Công Chánh. Ngay như anh 
cũng giúp công vào việc tiếp nhận và phân 
phối LT đến các AHTH, và đã không thiếu lời 
ban khen cổ võ tinh thần phục vụ của BPT.  
 

• AH Dư Thích, Maryland : 
 Xin gởi anh địa chỉ anh Nguyễn Minh 
Sang, Thân Hữu LTAHCC, như sau: 
 Nguyễn Minh Sang,  
 11801 Rockville Pike #1010,  
 Rockville, MD 20855, ĐT:(301)770-5682 
 Anh Sang cũng xin gởi $20.00 ủng hộ LT 
AHCC. 
 

*BPT 
 Hân hạnh đón mừng anh Sang gia nhập 
hội AHCC. Lại một lần nữa cám ơn anh Thích 
giới thiệu LTCC đến bạn bè, đồng nghiệp. 
 

• AH Trần Duy Chương, California : 
 Cháu thấy trong trang diễn đàn AHCC có 
thêm một AH KSCC vừa gia nhập LT-AHCC 
là bác Nguyễn Văn Tiết, 70 tuổi, vừa viết một 
vài dòng thăm hỏi từ Việt Nam 
(http://ahccforum.com/index.php?topic=36.0). 

http://ahccforum.com/vi?tindex.php?topic=36.0
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  Xin các chú vào xem và có thể hồi âm cho 
bác đó nếu tiện. 
 

*BPT 
 AH xem thư và trả lời dưới đậy. 
 

• AH Nguyễn Văn Tiết, Việt Nam : 
 Chào anh Khưu Tòng Giang, Tôi vừa nhận 
được LTAHCC số 91 do AH LCT trao lại. Tôi 
sẽ đọc và có ý kiến sau. Xin gửi lời thăm hỏi 
đến các AH quen biết và chưa quen. Nhờ số 91 
có email của AH nên tôi thử liên lạc trước và 
giới thiệu w.ahccforum.com để AH vào xem 
và lấy tư liệu của tôi và 9 AH member đã post. 
Thấy website AHCC cũng hoành tráng mà chỉ 
có 10 thành viên thì cũng không được sôi nổi 
lắm. Nhưng chắc là phương tiện thuận lợi cho 
các AHCC sau này nếu ai biết lên mạng. 
 BPT  LTAHCC có Nguyễn Hữu Thâu, 
Trần Trung Trực cùng khoá với tôi và Nguyễn 
Thái Hai, Lê Mộng Hùng có công tác chung ở 
Căn Cứ Hàng Không năm 1960. Tôi thi đậu 
concours professionnel cùng anh Lê Khắc Thí 
năm 1965 và chuyển ngạch KS, còn các bạn 
khác Nguyễn Hữu Thâu, Trần Trung Trực, Lê 
Mộng Hùng sau này qua Mỹ có học gì thêm 
không thì tôi không rõ. Ở trong nước AHCC 
cũng có nhiều vị trí công tác tốt và đóng góp 
cho xã hội cũng bình thường. Chúc các anh em 
ở nước ngoài sức khoẻ và hẹn gặp… 
 

• BPT 
 Chẳng trách gì mà sau khi làm xong phi 
trường Võ Đất, anh biến mất tiêu và được 
nghe là anh đã qua Hoả Xa. AH Trần Trung 
Trực, Lê Mộng Hùng, và Nguyễn Thái Hai sau 
nhiều năm hành nghề Công Chánh tại Mỹ, nay 
đã về hưu. Riêng AH Nguyễn Hữu Thâu từ 
ngày đặt chân vào Mỹ đã chuyển nghề sang 
Information Technology rất thành công và vẫn 
còn theo đuổi nghề mới. 
 

• AH Nguyễn Hữu Nghi, California : 
 Xin giới thiệu với quý bô lão Công Chánh 
Email address của một AHCC kỳ cựu Phạm 
Ngọc Quỳ, tốt nghiệp KSCC Phú Thọ năm 
1958. Du học Pháp, đậu Pont et Chaussees 
1963. AH Quỳ đã làm rạng danh trường CC 

Phú Thọ qua nhiều công trình mà Anh là tác 
giả. Nổi nhất là một plateform tên gọi Hibernia 
Platform tại Canada cho một dàn khoan dầu, 
trị giá 1.5 billion of dollars. Một trong những 
Patents thiết kế là phát minh của anh Quỳ. 
 Tôi xin tóm tắt sau đây sự nghiệp theo lời 
kể của anh Quỳ: 
   Tôi xin nhắc lại là tôi tốt nghiệp kỹ sư 
công chánh Phú Thọ năm 1958, sau đó được 
bổ vào làm tại Nha Thương Cảng Sài Gòn 
trong 2 năm. May mắn được học bổng du học 
sang Pháp, học và đậu kỹ sư Ponts et Chausées 
Paris năm 1963. Sau ở lại và đi làm tại Pháp. 
Thỉnh thoảng nếu được liên lạc với mấy bạn đã 
tốt nghiệp cùng trường Phú Thọ thì thật là quý. 
Chúng ta ở rải rác  trên thế giới, ít khi được 
biết đến nhau để trò chuyện. 
 Trong 35 năm hành nghề ở Pháp, tôi đã 
tham dự nhiều công trình tại Pháp và trên khắp 
thế giới về cầu, central nucléaire, hải cảng... 
cùng vài công trình Platform dàn khoan dầu ở 
Bắc Âu ( Norvège), nhưng công trình tôi thấy 
hãnh diện nhất là Hibernia Platform, tại 
Canada. 
     Tôi làm việc trong 20 năm cuối tại hãng 
Doris Engineering chuyên làm công trình 
ngoài biển và trong dịp đấu thầu quốc tế 
(international bid) tại Canada, để xây dựng 
 Hibernia Platform, ở ngoài biển New 
Foundland, Canada,  trị giá trên 1,5 tỷ dollars ( 
1,500 millions ) Tôi là tác giả một Patent, 
được đăng ký tại các nước sau đây : Pháp, 
USA, Canada. Nhờ patent trên, hãng  Doris 
(cùng 1 consorsium internationnal) được 
trúng thầu và  Hibernia Platform (một trong 
những công trình lớn nhất thế giới) đã được 
xây dựng theo một patent mà tôi đã phát minh. 
     Chuyện này làm hãnh diện cho người Việt 
mình ở ngoại quốc. Về công trình của tôi, 
xin anh search trên GOOGLE với tên tôi là 
"PHAM NGOC GUY", Guy chứ không phải 
là Quỳ vì lý do ngoại quốc đánh máy nhầm 
tên, sẽ thấy patent của tôi, đăng ký tại Canada. 
   Ngoài ra, anh có thể vô Google, type Great 
Structures of the world; Bấm 
vào  Greatstructures.INFO, sẽ thấy 35 công 
trình lớn nhất trên thế giới, trong đó có Canada 

http://greatstructures.info/
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 Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc điện 
thoại: (310) 523-1857  

Hibernia Platform. Anh cũng có thể tìm những 
sites sau: 

email: tamminhtu@netzero.com     Patent Pham Ngoc Guy 
http://www.wikipatents.com/ca/2033135.html  Xin cám ơn BPT LTAHCC và hy vọng 

quý AH bốn phương ủng hộ. Documents Grands Structures dans le monde 
 http://greatstructures.info/ 

*BPT http://greatstructures.info/structures.htm 
 AH Từ Minh Tâm, một thành viên trong 
Ban Phụ Trách LTCC, đã viết rất nhiều bài du 
lịch đăng đều trên LTCC. Lời văn bình dị, lôi 
cuốn, đưa độc giả theo dõi một cách thích thú 
say sưa từ những khám phá mới này đến khám 
phá kia trong hành trình du lịch. Nếu muốn 
hưởng nhàn nhưng vẫn muốn biết thế giới đó 
đây bên ngoài, không gì quý hơn là có cơ hội 
được đọc Ký sự du lịch của AH Từ Minh Tâm.  

Plateforme Hibernia 
http://en.structurae.de/structures/data/index.cf
m?id=s0003251 
 

*BPT 
 AHCC rất hãnh diện Trường Cao Đẳng 
Công Chánh tại Phú Thọ, Sài Gòn, đã là nơi 
căn bản đào tạo được AH Phạm Ngọc Quỳ nổi 
danh quốc tế về những công trình to lớn nhất 
thế giới.  
 • AH Khưu Tòng Giang, California : 

• AH Từ Minh Tâm, California :  Xin giới thiệu một hội viên trẻ mới: 
Võ Thanh Phong, 587 5th Ave, San Francisco, 
CA 94118, Phone 415-623 8436 

 Em viết thơ nầy để nhờ BPT giới thiệu đến 
AHCC bốn phương hai quyển Ký Sự Du Lịch 
“Á Châu Quyến Rũ” của em mới in xong:  Office: DKS Associates in Oakland, CA 

Tập 1: Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, 
Mã Lai, Singapore ... 

 
*BPT 

 BPT đón mừng AH mới Võ Thanh Phong. Tập 2: Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Campuchia, Thái Lan, Việt Nam ...  
 • AH Phạm Nguyên Hanh, California : 

 Hình bìa hai tác phẩm của AH Từ Minh Tâm 

 Tôi vội viết vài hàng để cám ơn quý anh đã 
hết lòng tận tuỵ cho LTAHCC được tiếp tục ra 
mắt trong mấy năm vừa qua. Sự cố gắng 
không ngừng nghỉ làm cho riêng tôi rất cảm 
phục. 
 Đính kèm theo đây, tôi xin được đóng góp 
chút ít tài chánh để yểm trợ cho LT. 
 Từ vài tháng nay, tôi bắt đầu tập bài “Xoa 
bóp phòng bệnh” của một anh bạn trong AH 
Công Binh, và tôi thấy rất tốt, nếu tập được 
đều đặn hàng ngày. Tôi gửi quý anh một bản 
để làm tài liệu, hoặc giúp ai cần đến. 
 

*BPT 
  Cám ơn anh đã gửi tài liệu xoa mặt cho 

BPT. Anh cũng còn nghiên cứu gửi cho cá 
nhân tôi, bạn bè, người thân những bài thuốc 
có những vị thuốc rất giản dị nhưng rất hiệu 
quả làm tăng miễn nhiễm. 

Ấn phí và cước phí: mỗi quyển 15 USD, 
nếu mua toàn bộ 2 quyển: chỉ 25 USD. 
 Chi phiếu xin gởi về : 
 Tam Tu 
 17634 Fonthill Ave  AHTH nào cần tài liệu xoa mặt hay bài 

thuốc AH Hanh gửi cho tôi, xin liên lạc với  Torrance, CA90504 - USA. 

http://www.wikipatents.com/ca/2033135.html
http://greatstructures.info/
http://greatstructures.info/structures.htm
http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0003251
http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0003251
mailto:tamminhtu@netzero.com
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BPT. Ngoài ra AHTH có thể vào 
http://www.tuchuabenh.com/?cid=3,4&txtid=
176 để áp dụng phương pháp Diện Chẩn của 
Giáo sư Bùi Quốc Châu. AH Nguyễn Hữu 
Thâu nhờ phương pháp này, nay đã trên thất 
tuần, nhưng trông rất trẻ trung và khoẻ mạnh. 
 

• AH Nguyễn Văn Độ, Texas : 
 Trân trọng kính gửi tới quý BPT những tài 
liệu sau đây: 
 1/ Chi phiếu $320 của AHCC Houston 
đóng góp Yểm trợ LTCC. 
 2/ Hình lưu niệm của buổi sinh hoạt cuối 
năm 2008 sẽ gửi sau. 
 3/ Danh sách các AHCC Houston đóng 
góp yểm trợ LTCC năm 2009. 
 4/ Ban cập nhật Danh sách AHCC Houston 
năm 2008. 
 

*BPT 
 AHCC Houston luôn luôn hưởng ứng tham 
dự đông đủ những buổi họp mặt theo lời kêu 
gọi của Ban Đại diện Houston, cũng như tham 
gia yểm trợ tài chánh đều đặn cho LTCC. 
Hoan hô tinh thần đoàn kết và nhất trí của 
AHTH Houston. 
 

• AH Bà Bùi Hữu Tiển, California : 
 Chưa có địa chỉ ổn định, xin tạm ngưng 
nhận LTCC đến khi nào có địa chỉ mới sẽ liên 
lạc. 

*BPT 
 BPT cám ơn nhiệt tình của AH, và trông 
đợi được liên lạc lại với AH. 
 

• AH Lê Lương Tứ, California : 
 Hôm nay tôi về Việt Nam thăm nhà nên 
không có ai gởi tiền cho anh được, xin thứ lỗi 
nhé. 

*BPT 
 AH cứ đi chơi cho thoải mái. AH luôn 
đóng góp tài chánh quá đều đặn cho LTCC, 
xin đừng thắc mắc gì cả. 
 

• AH Nguyễn Phước, Illinois : 
 Mến gửi LTAHCC. Đã được giới thiệu của 
bạn cùng lớp là anh Dư Thích, tôi đã tìm được 

và đến cùng các bạn gia đình AHCC sau bao 
năm rất dài xa cách. Thật là cảm động. 
 Chân thành cám ơn LTCC đã đến với tôi 
số 91 sau những số 88, 89, 90 anh Dư Thích đã 
gửi biếu. Tôi xin gởi số tiền yểm trợ LTCC 
$40. 
 

*BPT 
 Hân hoan đón mừng AH đã tìm lại được 
gia đình AHCC sau bao nhiêu năm lạc bầy. 
Cám ơn AH đã sốt sắng yểm trợ tài chánh cho 
LT. 
 

• AH Bà Trần Đình Thăng, Canada : 
 Xin kính lời thăm sức khoẻ các anh chị 
trong BPT. Chúng tôi ở Montreal đều bình yên 
cả. 
 

*BPT 
 Xin cám ơn chị và các AH trong nhóm của 
chị luôn thăm lo sức khoẻ cho thành viên BPT. 
Các thành viên khác sức khoẻ khá tốt, riêng 
tôi, Chí, tháng 6 năm 2008 thì thông tim đặt 
một stent, còn bây giờ đang đợi trong tháng 2 
này đi mổ ung thư phổi. BPT xin gửi lời cám 
ơn chị, Bà Dương Thanh Đàm, AH Võ Ngọc 
Diệp, AH Vương Chí Hổ đã yểm trợ cho LT. 
 

• AH Ngô Anh Tề, Oklahoma : 
 Chí thân. Xin gửi bạn chút quà nhỏ của 
moa đóng góp vào LTAHCC. 
 Biết tin trễ bạn bị mổ tim. Mong mọi sự sẽ 
mang lại cho bạn một sức khoẻ tốt. Moa cũng 
mới bị mổ gallbladder hồi tháng 5 vừa qua. 
Tuổi càng cao, bệnh tật càng lắm. 

 
*BPT 

 Toa nói đúng, tuổi càng cao, bệnh tật càng 
lắm, nhưng cũng tuỳ thuộc tạng từng người. 
Moa ăn uống kiêng cữ, đi bộ, tập tành đều đặn 
nhưng rồi hết thông tim thì nay đang chờ mổ 
ung thư phổi. 
 

• AH Hoàng Thao, California : 
 Sau khi điện thoại thăm anh, tôi được biết 
anh đã bình phục và hoạt động bình thường 
như trước. Tôi rất mừng cho LT và cho riêng 
tôi với suy nghĩ tờ LT sẽ vẫn tốt đẹp như 

http://www.tuchuabenh.com/?cid=3,4&txtid=176
http://www.tuchuabenh.com/?cid=3,4&txtid=176
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thường sau này. Từ ngày Ban Phụ Trách LT 
hiện tại nhận trách nhiệm, tờ  LT luôn luôn 
đẹp, hay, phát hành đều đều, lại còn khoẻ tài 
chánh. Mỗi kỳ kết thúc chi tiêu, con số tồn quỹ 
lại cao hơn kỳ trước. Con số ái hữu thân hữu 
cũng tăng thêm, làm cho tôi có cảm tưởng 
mình cũng mạnh thêm…vui thật. 
 Nhớ lại trước đây, LT phải luôn luôn kêu 
gọi cứu nguy tài chánh và lo sợ LT chết, nào là 
có bạn mất liên lạc v.v… đến nỗi LT phải đặt 
luật lệ hễ bạn nào 2 hay 3 kỳ báo mà không 
thấy phúc đáp (đóng góp) thì coi như ra khỏi 
LT và sẽ không còn được gởi báo!! Đọc những 
giòng ấy thật buồn não nề. Riêng tờ báo này, 
trong mục Thư Tín AHCC, anh đã nói rõ ràng 
LT cần đủ bao nhiêu cho mỗi ái hữu cần góp, 
đủ thấy LT không còn ưu tư về tài chánh. Vì 
mọi ý trên mà tôi mừng khi thấy anh khoẻ 
mạnh để giúp cho LT nhiều năm nữa, và còn 
mong gặp anh khi anh qua chơi Cali. Tôi xin 
gởi chi phiếu ủng hộ kèm thư này, và tôi cũng 
có một đề nghị nhỏ: Tờ phiếu “Xác nhận địa 
chỉ và yểm trợ LTAH” được dán vào trang đầu 
LT để khỏi bị đánh rơi. Đó là đề nghị lẩm cẩm 
của kẻ già, mỗi khi nhận LT thì nằm đọc thâu 
đêm, mấy đêm tiếp, rồi khi nhớ lại mới đi lo 
việc ủng hộ thì mất tờ giấy “Xác nhận…”, nó 
lẫn vào ra trải giường, vào máy giặt!! Xin 
đừng kể lại, anh em cười tôi. 
 

*BPT 
 Những giòng chữ viết tay của anh nét vẫn 
còn sắc sảo, bay bướm, không có gì cho biết 
được đó là của một người cao tuổi, kẻ già như 
lời trong thư anh, với bao nhiêu bệnh tật phải 
uống đến mười mấy thứ thuốc khác nhau. 
Tiếng nói của anh trong điện thoại cũng vậy, 
rất sáng sủa, trong trẻo suốt thời gian điện 
đàm cả giờ đồng hồ với tôi. Còn tôi hết thông 
tim thì nay đến ung thư phổi, nhưng chúng ta 
vẫn vui mạnh hồn nhiên, để còn được thư từ 
điện đàm cho nhau hoài hoài. 
 

• AH Nguyễn Văn Chi, California : 
 Xin kính chúc quý AH trong ban phụ trách 
LT được luôn luôn vui khoẻ và vạn sự tốt lành. 

 
 

*BPT 
 Cám ơn AH đã quan tâm đến sức khoẻ 
BPT cũng như chăm lo nuôi dưỡng LT. 
 

• AH Bùi Duy Tú, California : 
 Kính gửi BPT LTAHCC v/v thay đổi địa 
chỉ kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2008, chúng tôi 
xin quý ban vui lòng ghi nhận để việc thông 
tin và gửi LT AHCC được chính xác, tránh 
thất lạc. 
 

*BPT 
 AH Lê Khắc Thí đã thông báo thay đổi địa 
chỉ của AH, và BPT đã cập nhật hoá địa chỉ 
của AH trong danh sách AHCC đăng trên LT 
91. 
 

• AH Đỗ Trung Tuấn, California 
 LT 91 bài nào cũng hay cả, rất là xuất sắc. 
LTCC thật là N0.1 luôn luôn vậy. Bạn U Tà đã 
suốt cuộc đời lăn lóc năm châu bốn bể, như 
một lão giang hồ vậy. Bài làm đồ án cầu của 
anh Lê Ngọc Minh thật là hay và năm chìm 
bẩy nổi, các thành viên công chánh đã nổi bật 
khắp mọi ngành. Các bài phóng sự các chùa 
Trung Hoa, Kampuchia, bài Học và hành thời 
xưa của Đặng vũ Nhuế thật là đáng giá làm tôi 
học hỏi thêm rất nhiều. Hai bài viết ngắn của 
anh Phan Đình Tăng và Lê Khắc Thí, thật là 
bồi hồi cảm động man mác buồn. 
 À tôi thấy trong lá thư ngỏ có anh Trương 
Quảng Văn viết tên anh ta tên là Trương quảng 
Văn chứ không phải Trương Văn Quảng đâu, 
đã từng làm Giám Đốc đầu tiên Nha Hàng 
Không Dân Sự của chúng tôi vậy.  
 

*BPT 
 Cám ơn anh đã theo sát những bài viết rất 
kỹ, và kỳ nào cũng có những cảm nghĩ tươi 
đẹp cho LT. BPT sẽ cập nhật tên AH Trương 
quảng Văn trong danh sách AHTHCC. 
 

• AH Lê Văn Tiếng, California : 
 Trưa hôm qua tôi đã nhận được LTCC số 
91. Thế là chỉ vài hôm email cho anh, tôi đã có 
LT 91; tôi rất cám ơn anh. 
 Tôi chưa xem kỹ các bài vở vì tôi mải mê 
đọc Danh sách AHCC & TH thế giới năm 
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2008 để biết địa chỉ một số thân hữu, đàn anh, 
các bậc thầy, các xếp ngày xưa. Chiều nay tôi 
liền điện thoại cho anh Bùi Ngọc Oanh, 
TNĐĐ, để hỏi thăm về anh sau hơn 30 năm 
qua chưa gặp. Tôi thấy rất nhiều thân hữu, đàn 
anh có tên trong danh sách, trước 30 tháng 4, 
75 ở cơ quan dân sự, hoặc ở trong Công binh 
và sau 30 tháng 4, 75 ở các cơ quan tại Sài 
Gòn. 
 Tôi rất cám ơn LTAHCC, là nhịp cầu để 
tôi có dịp trò chuyện với các thân hữu của 
ngày xưa thân ái. Tôi rất mong được các anh 
trong BPT ghi tên tôi vào Danh sách AHCC & 
TH thế giới trong số tới. 
 

*BPT 
 Hân hoan đón mừng anh gia nhập đại gia 
đình AHTH Công chánh. LTCC phát hành một 
năm hai lần vào Mùa Xuân và Mùa Thu. Danh 
sách AHTH chỉ đăng trong số Mùa Thu, xin 
anh cảm phiền đợi tên anh trong Danh sách 
AHTH trong LT tháng 8, 2009. 
 

• AH Đặng Ngọc Chi, Georgia 
 Đầu thơ tôi kính chúc ông cùng quý quyến 
nhiều sức khoẻ, bình an, may mắn, thịnh 
vượng, và hạnh phúc. Tôi cũng chúc toàn thể 
AHTH Công Chánh nhiều sức khoẻ, trường 
thọ và mọi sự được trọn vẹn tốt lành. 
 Tôi là Đặng Ngọc Chi, ngạch thơ ký Công 
Chánh, tòng sự tại Nha Căn Cứ Hàng Không. 
Tôi gửi đến ông ngân phiếu $20 như ông trao 
đổi chuyện trò với tôi. 
 Nhìn trên Bảng Tổng Kết Tài Chánh yểm 
trợ LTCC tôi rất xúc động khi đọc thấy các 
cấp chỉ huy cũ của tôi hãy còn khoẻ mạnh. 
Hiện giờ vị lớn tuổi nhất của nha chúng tôi là 
ông Giám Đốc (thứ hai), là ông Phan Đình 
Tăng. Từ trước tới giờ tôi đinh ninh là ông đã 
thoát ngày 30-4, nhưng khi đọc bài Trà dư tửu 
hậu tôi thấy quá xót xa. Nhờ LTCC mà tôi 
được biết ông Nguyễn Tư Tùng đã mãn phần, 
thấm thoát mà ông Tùng rời CCHK đã hơn 50 
năm. 
 Hằng năm tôi đều về Cali để thăm ACE và 
dâu rể cùng các cháu nội ngoại và cũng không 
quên anh Phước. Tất cả chúng ta đã già hết rồi, 
đa số đã nhịp bước hơn hoặc bằng nửa đường 

“Thọ” rồi. Ông Suý chỉ còn 2 năm nữa là nhịp 
bước trên đường “Trung Thọ”. 
 Cầu nguyện ơn trên “Ban Phước” cho 
chúng ta luôn vui khoẻ, yêu đời như từ ngày ly 
hương cho đến nay và mọi sự được trọn vẹn, 
yên lành. Riêng LTCC vẫn hoạt động bình 
thường như 33 năm qua (76-08). 
 

*BPT 
 Bà Nguyễn Tư Tùng và ái nữ Nguyễn Tư 
Thị Điềm vẫn liên lạc thường xuyên và nhiệt 
tình nuôi dưỡng LTCC. Chắc AH đã thấy địa 
chỉ và điện thoại trong Danh sách AHTH đăng 
trong LT 91. Còn AH Phước thỉnh thoảng 
cũng được AHTH đến thăm và BPT đều đặn 
gửi LTCC cho AH Phước mỗi kỳ phát hành. 
Mong rằng mọi AHTH đều được bình an thanh 
thản theo như lòng mong ước cầu nguyện của 
AH dù cho có ở trong hoàn cảnh khó khăn đến 
thế nào chăng nữa. 
 

• AH Chu Bá Tường, Maryland : 
 Mục thư tín ngày càng hấp dẫn, đó là một 
trong những trang đầu tiên mà chắc ai cũng 
thích xem đi xem lại. Anh có hỏi về AH 
Nguyễn Văn Đức thầy dạy vẽ công chánh 
ngày trước? Vâng đúng vậy, ngoài ra còn đảm 
đương “visite chantier v.v…” Nhà thầy ở 
đường Nguyễn văn Thinh (Verdun cũ) gần 
vườn ông Thượng Saigon, một kiểu villa lớn 
và đẹp. Thầy là bạn của ông thân sinh tôi ngày 
trước, là một trong những đàn anh Công 
Chánh gợi ý cho tôi vào học trường tiền bỏ 
mất dịp đi Salon không quân năm 1953. Đó là 
chưa kể cố AH Dương Thanh Đàm, bạn cùng 
lớp ở Petrus Ký, khi hai đứa vừa xong diplome 
năm 49, dự tính vào ban Cán sự kiếm lương 
hàng tháng cho đỡ gia đình. 
 Còn AH Nguyễn Văn Chi làm ở Đô thành, 
trước khi về đầu quân với Thuỷ Vận, thời ông 
Nguyễn Văn Quới làm Giám đốc và AH Phạm 
Ngọc Xuyên giã từ Thuỷ Vận đi làm hãng dầu 
bỏ anh em Ty Thuỷ Đạo lại cho tôi. 
 Tôi mong ước LTCC có thêm phụ trang 
Website để cho chúng ta trao đổi thư tín và 
hình ảnh thân thương, mau chóng và hiện đại 
hơn, nhất là đối với các AH còn kẹt bên nhà và 
còn tha phương những nơi khác. Anh nghĩ 
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 Tôi xin trân trọng gửi đến Anh money 
order để xin đóng góp vào quỹ AHCC và xin 
cám ơn tất cả quý vị trong Ban Biên Tập cũng 
như quý vị đã có công sưu tầm đóng góp bài 
vở cho LTCC khiến cho LT ngày càng phong 
phú và đẹp đẽ hơn. 

sao? Xin lỗi anh, đã gợi ý thêm nhức đầu cho 
Ban Biên Tập. 
 

*BPT 
 Anh không cho biết năm 1953 định đi 
Salon Pilote hay Mécanique. AH Bùi Thanh 
Dương đi Salon Mécanique rồi về nước mới 
vào học Công Chánh. LT thỉnh thoảng cũng 
đăng bài của TH Bồ Đại Kỳ dân Salon 
Mécanique. 

 
*BPT 

Ban Biên Tập xin cám ơn những lời ban khen 
của chị. 

 Đến bây giờ anh còn viết thư tay cho tôi 
làm tôi phải ngồi đánh máy lại, sao anh không 
dùng email để chúng ta trao đổi tin tức nhanh 
hơn.Về phụ trang website anh đề nghị, xin anh 
đọc email của AH Trần Duy Chương viết cho 
tôi dưới đây.   

 
• AH Bùi Đức Hợp, California : 

 Tôi gửi đính kèm thư này một chi phiếu để 
ủng hộ LT AHCC. 
 Cám ơn anh và BPT đã bỏ nhiều thì giờ và 
công sức vào việc ấn hành LT với hình thức 
mỗi số một khởi sắc. Để khỏi mất thời giờ cho 
BPT, từ nay tôi chỉ gởi bài thẳng cho trang nhà 
AHCC. 

 Vì trang diễn đàn bị bỏ trống lâu ngày, 
không có AH nào tham gia hoặc viếng thăm, 
hơn nữa hàng ngày lại có nhiều người ngoại 
quốc lạ vào đăng ký làm members rồi post 
nhiều spam hoặc hình ảnh "người lớn", cho 
nên cháu sợ quá và đã hỏi ý kiến chú Giang và 
chú Tâm để xoá trang diễn đàn đi. Cũng cùng 
lúc webhost của cháu hết hạn họp đồng phải 
trả chi phí renew lại.  Sau này nếu có nhiều 
yêu cầu từ các AH thì cháu sẽ lập lại trang 
diễn đàn khác thẳng vào trong website của 
trang nhà AHCC. 

 
*BPT 

 Anh đã đóng góp nhiều bài cho LTCC, xin 
anh tiếp tục viết cho LT và gửi bài cho AH 
Khưu Tòng Giang. 
 

• AH Nguyễn Văn Bảnh, Maryland 
 Tôi gửi kèm ngân phiếu $215 là  tiền yểm 
trợ LTAHCC của AH vùng Montréal, Canada, 
do AH Nguyễn Văn Khoa nhờ tôi chuyển cho 
Anh. 

 
• AH Trần Đức Thuần, California : 

 Rất vui khi được đọc LTCC vừa qua vì bài 
vở thật súc tích và trình bầy rất trang nhã. Xin 
anh cho tôi gửi check $50 để đóng góp vào 
LT. 

 Vợ chồng chúng tôi được AHCC Montréal 
thiết đãi buổi tiệc trưa ngày 30 tháng 11, 2008 
tại một tửu lầu vùng Brossard, rất là vui vẻ 
thích thú, và còn thâu tiền để gửi về Ban Phụ 
Trách LTAHCC để yểm trợ.  Cũng xin anh ghi danh một AHCC mới, 

anh Lê Tấn Quyền, kỹ sư công chánh, hiện 
đang làm việc tại City of San Francisco theo 
địa chỉ: Lê Tấn Quyền, 3668 Greenhills Ave, 
Castro Valley, CA 94546. 

 
*BPT 

 Xin cám ơn anh và anh Khoa đã giúp thâu 
tiền yểm trợ nuôi dưỡng LT. Có lẽ BPT sẽ cử 
anh chị làm thâu ngân viên đi chơi các nơi từ 
Maryland qua California lên đến Canada vừa 
được nghinh tiếp vừa được ban cho tiền bạc 
mang về cho LT.  

 
*BPT 

 Mấy lần có dịp gặp mặt một số AHTH 
vùng Bắc Cali, nhưng lại không có anh. Hy 
vọng chúng ta sẽ gặp nhau lần tới. BPT rất vui 
mừng có thêm anh Quyền gia nhập hội AHCC. 

 
Ban Phụ Trách LT AHCC 

 XIN HẸN LÁ THƯ 93 AHCC 
• AH Lê Thị Thạnh, Maryland  
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