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• AH Nguyễn Đức Chí, Maryland
Lại một lần nữa tôi xin mượn Lá Thư AHCC
để xin lỗi và trả lời các AHTH gọi điện thoại
hỏi thăm về bịnh trạng ung thư phổi của tôi,
nhưng không liên lạc được với tôi, cũng như
những thư và điện thư AHTH viết cho tôi dưới
đây.
Kết quả của PET Scan phổi của tôi ngày 22
tháng 1, 2009 cho biết 95% (chẩn đoán sai
5%) là có hoạt động của tế bào ung thư ở cái
bướu trong phổi. Vì vậy gia đình tôi sắp xếp
lấy hẹn cho tôi vào Johns Hopkins mổ ngày 19
tháng 3, 2009. Nhưng trước đó, như các bạn đã
biết, tôi đã liên lạc với rất nhiều AHTH CC, bà
con, bạn bè tham khảo ý kiến, và được giúp
chỉ bảo uống thuốc bắc, ăn hẹ, uống aloe vera.
Sau khi uống aloe vera 17 ngày, thì tôi đi thử
nghiệm PET Scan lần thứ nhì vào ngày 10
tháng 3, 2009, 47 ngày sau PET Scan lần thứ
nhất ngày 22 tháng 1, 2009. Được thử PET
Scan phổi lần thứ nhì 47 ngày sau lần thứ nhất
là một hy hữu có thể nói là hầu như chưa bao
giờ xẩy ra, vì không bác sĩ nào cho làm như
vậy. Tôi may mắn được thử nghiệm là vì có
lộn xộn nhầm lẫn giấy tờ. Cũng may cho tôi là
PET Scan lần thứ hai cho thấy tế bào ung thư
không còn hoạt động nữa, tuy nhiên cái bướu
vẫn còn đó. Khi biết kết quả tốt của PET Scan
lần thứ hai, tôi gọi Johns Hopkins xin đình
hoãn mổ phổi, bà y tá hỏi ai cho phép tôi được
thử nghiệm PET Scan như vậy. Nhờ không bị
mổ, tôi lại tiếp tục, với một người phụ giúp, đi
lãnh LT 92 ở nhà in về, cho vào phong bì dán
địa chỉ và tem, rồi mang ra bưu điện gửi đến
AHTH CC các nơi.
Tôi lại được thêm một tin vui nữa là mới đây,
ngày 29 tháng 6, 2009 kết quả thử lại CT Scan
phổi của tôi cho biết là cái bướu không thay
đổi so với CT Scan 12 tháng 1, 2009. Phúc
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trình thử nghiệm kết luận là bướu có thể thành
thẹo, tuy nhiên tôi vẫn phải ăn uống giữ gìn và
tháng 12, 2009 lại làm một CT Scan nữa để
theo dõi.
Theo kinh nghiệm cá nhân, thì tôi phải tham
khảo với nhiều người, tìm hiểu nghiên cứu trên
mạng, rồi quyết định cho mình từ uống thuốc
cho đến thử nghiệm vì tôi bị tiểu đường từ
1994, thông tim tháng 5 năm 2008, và nghi
ung thư phổi đầu năm 2009. Thật ra công việc
điều hợp này là nhiệm vụ của bác sĩ gia đình
nhưng vì thù lao quá ít so với bác sĩ chuyên
môn, và sợ kiện tụng nên khoán trách nhiệm
đó cho các bác sĩ chuyên môn; nhưng các bác
sĩ chuyên môn mạnh ai nấy chữa phần của
mình không chú tâm đến những gì ra khỏi
chuyên môn của họ.
Theo kê toa của các bác sĩ tôi phải uống 8 thứ
thuốc khác nhau, nhưng từ từ tôi tự bớt dần và
đã không uống một thứ thuốc nào. Có lẽ vì
trong một tháng nay, ăn hơi nhiều trái cây và
cơm gạo đỏ pha đậu đen, đậu đỏ, ho bo, pearl
barley, với muối mè, cân đã tăng từ 120 lbs lên
128 lbs nên có ngày tôi phải uống 1mg
glyburide để hạ đường trong máu. Tôi ăn chay
gồm nhiều loại rau trộn vào với nhau nấu như
súp với hỗn hợp bột cà ri (curry mix powder
gồm 6,7 thứ bột cà ri, gừng, nghệ,..), và mỗi
ngày vẫn tập Dịch cân kinh vẫy tay 1800 cái
một lần, đi bộ 3.5 miles một lần, nằm thở
phình bụng nửa giờ hai lần. Tuy nhiên tôi biết
là trong người vẫn còn bịnh gì đó vì mỗi lần
thở khí công là bàn chân vẫn bị co quắp lại,
đau như bị chuột rút.
Vấn đề tư tưởng rất quan trọng khi ta phải
đương đầu với bệnh tật và cái chết. Nếu ta
nhận thức biết được rằng cái chết chỉ là một
trạng thái chuyển tiếp từ thế giới hữu hình này
sang một thế giới vô hình khác, cũng như
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đang đi xe hơi đổi sang đi máy bay, thì ta sẽ an
tâm tự tại sống với thực tại không sợ chết nữa.
Các bạn ai muốn tìm hiểu thêm về sự Sống,
xin tìm đọc “Stillness speaks”, tác giả Eckhart
Tolle, đã được dịch sang gần 50 thứ tiếng, bản
việt ngữ “Sức Mạnh của Tĩnh Lặng”, dịch giả
Diện Mục Nguyễn Văn Hạnh.
Aloe vera hiện nay được phổ biến và đề cập
đến rất nhiều trong xử dụng chữa trị bệnh tật,
trong đó có tiểu đường và ung thư phổi. Xin
vào hai mạng Mayo Clinic và NIH xem công
dụng cũng như phản ứng phụ của Aloe vera
http://nccam.nih.gov/health/aloevera/
http://www.mayoclinic.com/health/aloevera/NS_patient-aloe/DSECTION=evidence

Thuốc bắc rất tốt nhưng hiện nay hầu như các
vị thuốc đều được rửa bằng sulfur dioxide là
một độc tố có hại, nhất là nguy hiểm cho gan.
• AH Phùng Minh, Georgia
Kính thưa thầy Chí, Vừa nhận được LT AHCC
số 92, em rất xúc động khi được hung tin thầy
bị ung thư phổi. Ở tuổi của thầy mà còn ý chí,
nghị lực, lòng quả cảm và tâm huyết em tin
thầy sẽ vượt qua được cơn bịnh quái ác. Thầy
quả là tấm gương sáng để chúng em noi theo.
• AH Nguyễn Ngọc Tào, Virginia
Kính gửi anh chị Chí, Thể theo Lá Thư AHCC
số 92, chúng tôi mới hay rõ anh vừa khám phá
bị ung thư phổi vào đầu năm nay; chúng tôi
phân vân nhiều vì anh đã thường xuyên luyện
tập Dịch Cân Kinh v.v..Trong khi anh đang
tìm cách ăn uống hay thuốc men cốt tăng
cường hệ thống miễn nhiễm, chúng tôi lại ăn
chay trường hơn 7 năm ; và mỗi lúc thử máu
hàng năm, hồng huyết cầu lúc nào cũng thiếu
và phải uống bổ túc mỗi ngày 1 viên “iron”.
Do đó chúng tôi không có ý thức về phương
thức chữa trị ung thư mới này. Tuy nhiên nhờ
vào tín tâm niệm Phật và lạy Phật, chúng tôi
vẫn khoẻ và an lạc trong những năm qua và
hiện nay ở tuổi 81. Gần đây chúng tôi có 2
quyển “Lắng nghe tiếng hát Sông Hằng” và
“Niệm Phật, chuyển hoá tế bào ung thư” của
Pháp Sư Đạo Chúng, do Thích Minh Quang
dịch (Nhà xuất bản Bồ Đề Tâm).
Pháp Sư Đạo Chúng là bác sĩ Quách Huệ Trân,
người Đài Loan, chuyên khoa ung thư bướu,
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mà lại mắc bịnh ung thư vào thời kỳ cuối và
quyết tâm niệm Phật, chuẩn bị vãng sinh.
Trường hợp điển hình của anh Năm chúng tôi,
cũng tin Phật và sau cùng chết vì ung thư lá
lách. Được biết, từ vô lượng kiếp đến nay, tội
lỗi bởi thân, miệng, ý do chúng ta tạo ra vô
lượng, vô biên. Muốn biết nhân đời trước, hãy
xem quả đời nay; muốn biết quả về sau, hãy
xem nhân hiện tại.
Như trên đã phát biểu, chúng tôi không dám có
ý kiến phản khoa học trong cuộc sống ở Mỹ
Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ sau mấy
mươi năm vật lộn với đời để có hạnh phúc,
thân xác chúng ta cũng đã già nua, hao mòn;
và khi chết đi không mang theo tiền tài, danh
vọng, chỉ mang theo nghiệp xấu hay nghiệp
tốt. Niệm Phật là giải trừ phần nào nghiệp xấu
để tâm thức được thanh tịnh. Còn “Lạy Phật là
vận động tốt nhất, còn tốt hơn khí công và thái
cực quyền”.
• AH Lê Đắc Ngà, Kansas
Thầy Chí thân mến, Đọc Lá Thư được biết
thầy mang bệnh khó trị nhưng không phải nan
y. Xin chuyển đến thầy tài liệu, trong đó thuốc
thiên nhiên có thể giúp cơ thể chống bệnh.
• AH Đồng Sĩ Khiêm, Florida
Anh Chí, Mừng anh thoát nạn nghĩa đen và
bóng.
• AH Bùi Mạnh Cần, California
Thân gửi anh Chí, Tôi bàng hoàng nghe tin
anh bị trọng bịnh phải giải phẫu phổi. Thời
buổi hiện nay, phẫu thuật này rất thông
thường, không có nhiều nguy hiểm. Tôi mong
anh bình phục mau chóng và hoạt động trở lại
bình thường. Tôi rất phục sự hy sinh của anh
đã kiên trì gánh vác Lá Thư mặc dầu đã lâm
bịnh. Mọi người trong gia đình Công Chánh
không bao giờ quên ơn anh. Sẵn đây tôi cũng
xin ca ngợi một lần nữa quý anh trong BPT đã
bỏ ra rất nhiều công và thì giờ để in ấn và gởi
các Lá Thư đi một cách toàn vẹn, mỹ mãn. Tôi
cũng xin ca ngợi các AHTH đã đóng góp bài
vở cho Lá Thư. Các bài thật là đa dạng và rất
có giá trị, hạp với nhu cầu hiểu biết của “giới”
mình.
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Tôi đã nhận được LT92. Nói chung bài nào
cũng hay như thường lệ.
Riêng bài tìm hiểu về thơ TTKH của Thụy
Khê ở trang 28 đã đem lại cho tôi những phút
sảng khoái, mông lung của thời đi học mới biết
yêu người và yêu thơ. Cái hình cô áo dài bước
xuống xe thổ mộ thật là “hợp tình hợp cảnh”.
Sự sưu tầm thật giá trị về phương diện văn thơ,
có những chi tiết mà tôi chưa thấy sách báo
nào đăng.
Bài “Bèo dạt mây trôi” của U Tà cũng hay
quá! Kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp và
du lịch rất hấp dẫn. Chỉ tiếc là tác giả không kể
kinh nghiệm và hoạt động khi làm AID ở VN
để biết thái độ của chánh phủ XHCN bên đó
đối đãi với chuyên viên Việt kiều ra sao. Bài
“Lãng du ta bà” của Tràm Cà Mau tả đi cruise
như vậy là đúng “hết mức” rồi! Đâu có “múa
rìu qua mắt thợ” chút nào. Thợ rồi đó! Bài
“Viếng Florence…” của AH Trịnh Hảo Tâm
cũng như các bài trước đây của anh thật đặc
sắc với sự nhận xét tình tiết và sưu tầm công
phu. Đọc rất thích. Cũng như bài “Từ hồ
Louise đến đồng bằng Columbia” của AH Từ
Minh Tâm. Tôi có dịp đi rồi nhưng đọc vẫn
thấy hấp dẫn và biết thêm một số chi tiết mà
tôi thiếu sót. Tôi không nêu những bài khác
không phải vì những bài này kém đặc sắc
nhưng vì sợ thơ dài quá chiếm nhiều chỗ trong
mục Thư Tín.
Tôi xin gởi kèm chi phiếu ủng hộ “Lá Thư”
với lời tái cám ơn quý anh.
• AH Nguyễn Tư Thị Điềm, California
Kính thưa Cô, Chú. Qua “Lá Thư Ái Hữu
Công Chánh” số 92, cháu được biết Chú bị
bướu ở phổi. Mặc dù cháu chưa được hân hạnh
diện kiến Cô, Chú nhưng qua công việc Chú
đã làm trong thời gian vừa qua đủ nói lên sự
nhiệt tình của Chú đối với đại gia đình Công
Chánh. LT AHCC càng ngày càng phong phú
hơn, đặc sắc hơn từ nội dung đến hình thức.
Tiết mục nào cũng hấp dẫn và lôi cuốn người
đọc, có thể nói là không có một đặc san nào so
sánh được. Đó cũng là công lao của các Bác,
các Chú trong BPT để cho thế hệ chúng cháu
noi theo với sự đoàn kết keo sơn gắn bó như
“bê tông cốt sắt” của ngành Công Chánh.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Cháu hy vọng với y học hiện đại và bệnh của
Chú mới bộc phát đã biết ngay nên cũng dễ
điều trị. Cháu cầu nguyện cho Chú được bình
an qua cuộc giải phẫu và chóng bình phục để
đại gia đình Công Chánh hân hoan, chào đón
một bệnh nhân dũng cảm.
Chú bị đau nên cháu gửi phiếu Yểm trợ Lá
Thư cho chú Duật.
* BPT
Cám ơn cháu đã luôn theo dõi và cổ võ, yểm
trợ cho LT.
• AH Trình Hữu Dục, California
Tôi vừa đi tập thể dục về thì chợt nhớ đã lâu
chưa có yểm trợ Lá Thư AHCC, nên vội ngồi
viết ít dòng này, trước là để cám ơn quý anh
trong BPT đã bỏ nhiều công sức để duy trì và
phát triển Lá Thư được tốt đẹp, trang nhã và
trường tồn tới ngày hôm nay; sau là để xin
đóng góp chút tịnh tài yểm trợ LT, xin đính
kèm check $30 dưới đây. Cho tôi xin thăm hỏi
sức khoẻ của anh Nguyễn Đức Chí, trưởng
BPT và xin chúc anh Chí mau được bình phục.
Xin chúc toàn thể quý anh trong BPT được sức
khoẻ, thân tâm an lạc, chân cứng đá mềm.
* BPT
Cám ơn AH luôn chăm lo nuôi dưỡng LT. Xin
AH xem thư AH Chí gửi chung cho AHTH
Công Chánh đầu mục Thư Tín AHCC.
• AH Vĩnh Tiếu, Ohio
Chí thân, Lâu nay căn bệnh của toa chắc có
nhiều tiến triển tốt đẹp chứ? Moa chắc thế nào
toa cũng vượt qua được khó khăn và chóng trở
lại bình thường. Như bạn “Tràm Cà Mau
Nguyễn Thiệp” viết trong LT AHCC lần rồi là
tuổi lớn như chúng mình, ai mà không mắc
bệnh là bất bình thường. Người nào cũng
mang trong người ít nhất là một trong ba món
ăn chơi: “high cholesterol, high blood
pressure, hay tiểu đường”.
Cám ơn toa đã gửi LT 92. Cũng như các số
trước, nhờ toa và các bạn AHCC đã bỏ nhiều
thì giờ và công khó nên tờ báo khi nào cũng
dồi dào nội dung và hình thức đẹp. Số này có
nhiều tin tức về các bạn bè CC trong khoá của
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moa, nên cũng biết thêm tình trạng hiện tại của
các bạn đồng niên. Hình như bắt đầu số tới toa
giao nhiệm vụ chính cho người khác. Nếu vậy
thì moa nhờ toa cho người phụ trách phát hành
mới địa chỉ moa để tiếp tục nhận báo trong
tương lai. Tiện đây moa gửi kèm check $20 để
đóng góp vào quỹ LT AHCC.

• AH Trương Quảng Văn, Canada
Xin kính gửi góp phần yểm trợ vào LT. LT đã
đẹp lại còn là dây liên lạc làm anh em AH quý
mến nhau hơn.

* BPT
Rất mừng là toa đã chính thức hội nhập với
đại gia đình Công Chánh. Đã bao lâu nay toa
vẫn yểm trợ cho LT AHCC nhưng yêu cầu moa
ghi tên Vô Danh. Hiện nay còn vài AH chưa
chịu cho moa ghi tên trong Danh sách AHTH
Công Chánh và tên trong bảng Tổng kết tài
chánh. Chí.

• AH Nguyễn Sĩ Tuất, California
Tôi đã nhận được LTCC số 91, xin cám ơn
quý anh đã bỏ công khó để toàn thể AHCC
khắp năm châu được đọc một ấn phẩm rất hấp
dẫn. Mỗi lần xuất bản lại thấy phẩm chất tăng
tiến rất nhiều. Bài viết nào cũng lý thú và hữu
ích.

• AH Bà Huỳnh Tấn Tâm, Canada
Xin tặng Hội chi phiếu này và mong Hội ngày
càng bền vững để nối nhịp cầu thân thiện giữa
hội viên trong gia đình Ái Hữu Công Chánh.
* BPT
BPT xin cám ơn AH và luôn cố gắng chu toàn
nhiệm vụ bắc nhịp cầu liên lạc giữa các
AH/TH Công Chánh.
• AH Thái Văn Hanh, Connecticut
Mình xin được tự giới thiệu: Cùng khoá đặc
biệt 1955-1958 với Bùi Minh Tâm, San Diego,
Nguyễn Đắc Khoa, Texas, v.v…, cùng lớp với
Nguyễn Hữu Thâu, MD, ở Petrus Ký.
Nhờ liên lạc được với Bùi Minh Tâm, mới biết
được LT AHCC này,.. quá trễ, nhưng trễ cũng
còn hơn không, phải không anh?
Kèm theo đây xin được gởi $20 để phụ vào
việc ấn hành v.v…
* BPT
AH rất đúng là tuy có trễ nhưng đã tìm được
liên lạc với LT AHCC, nhất là ở cái tuổi cổ lai
hy, vui thú điền viên, có nhiều thì giờ để ôn lại
những tình bạn cố tri ngày xưa, cũng như có
dịp biết thêm các thế hệ trẻ tuổi hơn. BPT
nhận được thư của AH trễ nên không kịp trả
lời trong LT92, tuy nhiên tiền yểm trợ của AH
thì lại được ghi vào Tổng kết tài chánh trong
LT92.

* BPT
Xin cám ơn thịnh tình của AH với LT AHCC.

* BPT
Thư của AH đến chậm nên không kịp trả lời
trong LT 92. Từ ngày giã từ BPT, AH còn nợ
bài viết cho LT đó.
• AH Lê Văn Phương, California
Anh Chí thân, Cám ơn anh đã gởi tặng tài liệu
về “thông tim”. Bài anh viết đầy đủ, rõ ràng,
mạch lạc và dễ hiểu, rất có ích. Nếu được xin
anh đăng lên LT AHCC để anh em cùng đọc.
Anh đã đảm trách LT AHCC khá lâu. Bài vở
phong phú, nhiều hình ảnh đẹp nhất là các
trang về các buổi họp mặt của AHTH. Xin
cám ơn anh đã bỏ nhiều công sức cho LT.
Xin kèm theo đây chi phiếu $20 yểm trợ LT
AHCC năm 2009.
* BPT
AH Dư Thích đã layout bài tôi viết về thông
tim, và dự định sửa đổi đôi chút để đăng trong
LT 92, thì thình lình tôi được khám nghiệm
nghi bị ung thư phổi, nên phải hoãn đăng bài
thông tim. Sẽ có dịp đăng bài đó.
BPT cám ơn AH đã ưu ái, yểm trợ LT.
• AHCC Canada
Thân gởi quý AH,
Tôi xin chúc AH Chí sớm bình phục. Anh đã
hy sinh quá nhiều cho LTCC chúng ta kể cả
lúc anh phải thông tim. Thân, Vương Chí HổQuebec.

TRANG 6
Kính gởi anh Chí,
Xin cầu chúc anh sớm điều trị dứt bệnh, an
lành và khoẻ mạnh như trước.
Phạm Duy Trung, Montreal
Cầu chúc AH niên trưởng sớm bình phục.
Nguyển Văn Khoa, Montreal
•

AH Nguyển Đình Duật, California
(4/3/09)
Chí mến,
Tôi đã nói chuyện với các anh Giang, Thiệp,
Dục hôm nay. Ngày mai sẽ nói chuyện thêm
với vài anh nữa rồi sẽ trả lời cho Chí. Chí cứ
yên tâm dưỡng/trị bịnh cho hoàn toàn bình
phục vì chúng tôi sẽ không để cho LTAHCC
và coi như cũng là đứa con tinh thần của Chí
nuôi dưỡng trong 4 năm qua (LT84-92) phải bị
yễu số sao ? Nghe Dục nói Chí đã dùng thử
Quân Tử Thang có kết quả tốt, lên cân và tăng
cường hệ thống miễn nhiễm để chống bịnh
hữu hiệu hơn. Dầu sao cần lấy hẹn để làm
biopsy that small calcified lump trước đã, mà
Cardiologist đã OK cho làm chưa. Sẽ có tin
cho Chí để thông báo trên LT92. Thân mến,
Duật.
•

AH Nguyển Đình Duật, California
(5/3/09)
Chí và các anh thân mến,
Trước hết tôi xin báo cho anh Chí và các anh
là sau khi nói chuyện và tham khảo ý kiến v/v
tiếp tục phần vụ điều hành LTAHCC với một
số các anh ở đây (Dục, Thiệp, Hùng, Tuất,
Giang, Thịnh,...) cũng như ở miền Nam Cali
(Thí, Văn,..) thì các anh đều thối thoát vì nhiều
lý do cá nhân, sức khoẻ v.v… và cuối cùng đề
nghị và khuyến khích tôi đứng ra đảm nhận
nhiệm vụ này để anh Chí an tâm dưõng/trị
bịnh cho mau bình phục. Hầu như mọi người
đều hứa sẽ ủng hộ và góp tay với tôi trong việc
biên tập, phối hợp và phát hành các LT tới.
Vậy thể theo đề nghị của các anh, tôi xin thông
báo đến các anh là tôi bằng lòng chấp nhận
tạm thời đảm nhận nhiệm vụ này trong một
thời gian. Hy vọng với sự góp tay của tất cả
mọi người, việc phối hợp/điều hành sẽ có
nhiều kết quả tốt đẹp.…. Ngoài ra, cần xác
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định với các anh là các sự hứa hẹn đóng góp
công sức trong việc phối hợp điều hành các LT
trong tương lai là do hoàn toàn trên căn bản tự
nguyện, thời gian rảnh rỗi cho phép, bà xã có
cho phép, không có áp lực thời gian dĩ nhiên là
mọi người đều vui lòng đóng góp với tinh thần
sốt sắng, trách nhiệm cùng với tinh thần đùm
bọc, tương thân, tương trợ AHCC nữa.
Cuối cùng, xin anh Chí thông báo trên
LT92 các điểm sau đây:
1. Về phần thủ quỹ thì anh Giang yêu cầu đề
tên tôi Duật Nguyễn trong các Phiếu Yểm
Trợ LTAHCC cũng như trong các Phiếu
cập nhật địa chỉ sẽ in trong LT.
2. Thư từ liên lạc xin gởi về mailing address:
LTAHCC, 4242 Remora Drive,
Union City, CA 94587-2530
Điện thư/ Email xin gởi về địa chỉ
“ ltahcc01@gmail.com ”
Về việc thủ quỹ, chuyển chương mục ngân
hàng, tôi sẽ mở một chương mục cùng đứng
tên tôi và anh Giang, tôi sẽ thông báo chi tiết
để anh Chí/Thâu chuyển sau.
Mến chúc các anh và gia đình được nhiều sức
khoẻ. Thân mến, Duật
• Chị Nguyễn Đức Chí, Maryland
Anh Duật,
Cám ơn các anh nhiều lắm, đọc được lá thư
này tôi thấy nhẹ nhỏm và thành thật cám ơn
các anh. Tôi tin rằng anh Chí tôi sẽ thảnh thơi
để lo chuyện sức khoẻ trong lúc này. Và trong
tương lai chắc chắn, làm được những gì cho
LTCC thì anh Chí cũng vẫn làm, đó là nhiệm
vụ chung không phải của cá nhân ai, mà là
chung cho tất cả các thành viên của hội
AHCC. Cũng phải cần có sự thay đổi, chứ cứ
để cho anh Thâu và anh Chí làm thủ quỹ mãi
cũng không được công bằng lắm. Sau khi nhận
được thơ anh là Cardiologist của anh Chí cho
ngay clearance letter để đi mổ. Một lần nữa
xin thành thật cám ơn các anh. Nguyễn Hồng
Vân
• AH Trần Sĩ Huân, California
Anh Duật,
Đọc thư thấy anh lo cho anh em như vậy là
quá đủ. Tôi tin rằng anh Chí sẽ đồng ý với anh
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về nội dung điều hành và sẽ yểm trợ anh đến
cùng. Chúc anh nhiều may mắn. Trần sĩ Huân
• AH Bửu Hiệp, California
Anh Duật thân,
Trong lúc anh Chí chưa bình phục, anh đứng
ra một phần tiếp tục gánh vác LT cùng với anh
Khưu Tòng Giang, nhiều anh chị em hoan
nghênh việc làm của anh. Trong những năm
gần đây, anh Chí đã hết lòng cho ra LT rất tốt
đẹp, rất xuất sắc, thật là một việc làm mà tất cả
anh chị em ai nấy đều ca ngợi công lao của
anh Chí. Riêng tôi, tôi đã nhiều lần viết thư
thăm anh Chí và nói chuyện vớí anh cho vui.
Tiện đây, tôi xin gởi anh chi phiếu để yểm trợ
LT. Bưủ Hiệp
• AH Nguyễn Thiệp, California
Duật thân,
Hoan hô Duật một phát. Tụi moa sẽ hết lòng
ủng hộ trong khả năng. Sẽ viết thư kêu gọi anh
em đóng góp bài, gợi ý phỏng vấn anh chị em
AHCC. Hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp, quan trọng
nhất là anh em đồng ý phụ giúp các giai đoạn
làm LT. Anh em đọc bài, sửa bài và layout
cũng có nhiều. Cám ơn Duật và anh Giang đã
tiếp tay gánh vác LT. Thân chúc khoẻ mạnh.
*BPT
Thiệp ơi,
Moa gởi tiếp các bài gởi cho LT93 để toa và
các anh đọc và góp ý. Moa định bàn với toa là
mình định lấy chủ đề của LT93 là Về Hưu và
Tuổi Già để kêu gọi các anh chị đã về hưu
đóng góp kinh nghiệm và bài vở cho LT. Vì tập
thể AHCC qua đây trên 30 năm, phần lớn đã
xấp xỉ 65-70 cả rồi, một số đã trên 80 nữa, có
rất nhiều kinh nghiệm sống cũng như nghề
nghiệp để ghi và chia sẻ vơí hậu sinh ! Thiệp
và các anh nghĩ sao ? Nếu các anh đồng ý thì
mình sẽ gởi đi một danh sách các đề tài về chủ
đề nói trên. Trước đây, Thiệp cũng đã có bài
rất hay là “Phiên phiến Tuổi Già” đó. Tơí đây
chắc mình phải đào sâu thêm chớ không còn
phiên phiến nữa đâu, thật sự là phải đối diện
với tuổi già rồi ! Thăm tất cả nhiều sức khoẻ.
Thân mến, Duật

TRANG 7
• AH Từ Minh Tâm, California
Anh Duật thân mến,
Em đã nhận được 5 cuốn LTAHCC 92. xin
cám ơn anh. Hân hoan chào mừng anh cùng
tham gia công việc của BPT. Thân, Tâm
• AH Trần Sĩ Huân, California
Kính anh Giang,
Tôi đã nhận được giai phẩm AHCC 2009 rồi.
Tưởng anh Chí bị đau thế nào cũng trễ nải,
không ngờ ra được sớm. Sách in đẹp, bài vở
dồi dào. Chào anh. Huân
• AH Khưu Tòng Giang, California
Xin thông báo AHCC Bắc Cali:
Anh “Nguyễn Đức Chí” lúc trước bị ung thư
phổi, nay nhờ uống thuốc bắc Tứ Quân Tử
thang (đính kèm) cùng aloe vera và hẹ
(chives), nay bịnh tình đã được thuyên giảm,
chương trình mổ ung thư đã được hủy bỏ.
AHCCMB THÀNH THẬT CHÚC MỪNG
ANH CHÍ CÙNG GIA ĐÌNH. Mong anh Chí
cố gắng tỉnh dưỡng đừng lo lắng nhiều cho
LTCC, LTCC từ nay đã có anh “NGUYỄN
ĐÌNH DUẬT” phu trách với sự trợ giúp của
tất cả AH “BAN BIÊN TẬP” khắp nơi cùng
các AHCC Miền Bắc. Xin tất cả AHCC ủng
hộ và tiếp tục nuôi dưỡng LT bằng cách gởi
nhiều bài vở cho LT. Giang Khưu
• AH Ngô Trọng Anh, California
Gởi chi phiếu yểm trợ LTCC thêm số cell
phone. Thăm đaị gia đình Duật. Thân, Anh
*BPT
Cám ơn anh đã luôn luôn khuyến khich và yểm
trợ. Cần anh yểm trợ thêm bai` vở cho LT.
Thân kính.
• AH Nguyễn Văn Vinh, California
Anh Duật ơi, Tôi làm mất LT89 và 90. Có
cách nào anh gởi cho tôi 2 cuốn đó. Hoặc (nếu
có lá thư) anh đưa cho con gái tôi ở District 4
để mang về cho tôi. Cám ơn rất nhiều. Vinh
*BPT

TRANG 8
Cám ơn anh đã gởi chi phiếu yểm trợ $60 US.
Anh Giang sẽ lục lại 2 số LT đó để đưa cho
con gái anh mang về cho anh. Thân.
• AH Trương Quảng Văn, Canada
Kính gởi Anh Duật D.N. để xin góp 1 phần
nhỏ cho tờ LTCC đáng quý của AHCC và nhớ
ơn Anh Lê Khắc Thí. TQVăn
*BPT
Cám ơn anh đã ưu aí yểm trợ LT. Kính chúc
anh được nhiều sức khoẻ.
• AH Lê Thị Ngọc Oanh, California
Cám ơn Ban Phụ Trách LTCC đã thường
xuyên ấn hành và gởỉ đến LTCC rất phong phú
và đẹp.
Kính. Oanh
*BPT
Cám ơn Chị đã yểm trợ LT. BPT luôn luôn cố
gắng để không phụ lòng các AH.
• AH Ms. Phan Bạch Điểu, Canada
Kính chúc các AHTH một sức khoẻ tốt, thành
công và mạnh tiến, để lo cho LTAHCC ngày
một mạnh. Tôi xin đóng góp $50 để nuôi
dưõng LTAHCC. Kính thư, Ms Điểu Phan.
*BPT
Cám ơn Chị đã sốt sắng yểm trợ vật chất cũng
như tinh thần cho LTAHCC và BPT. BPT luôn
luôn cố gắng để không phụ lòng các AH.
• AH Hà Quốc Bảo, Washington
Kính gởi Ban Biên tập AHCC,
Cám ơn các AH đã hết lòng duy trì món quà
tinh thần quý báu cho AHCC khắp năm châu.
Chúng tôi ở xa không trực tiếp giúp đưọc gì
cho các anh, xin đóng góp chút đỉnh để yểm
trợ LTCC. Tôi cũng xin gửi lời cảm tạ đến các
bạn hữu CC đã phone và email ân cần thăm
hỏi trong lúc tôi nằm trong bịnh viện tháng
Giêng vừa qua. Những tình cảm đặc biệt mà
các bạn đã dành cho gia đình chúng tôi là thần
dược đã giúp tôi hồi phục nhanh chóng hơn.
Bravo. Thân, HQB.
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*BPT
Bảo mến, Trước hết xin chúc Bảo mau sớm hồi
phục hoàn toàn sau lần mổ tim bypass tháng
giêng vừa qua. Ráng tĩnh dưỡng, siêng năng
tập rehab là ngon lành ngay. Hôm đầu tháng 8
vừa rồi gặp Bảo thì thấy Bảo phong độ đã hơn
năm trước nhiều. Bảo ở xa, yểm trợ LT gián
tiếp là quý rồi. Cần gởi thêm bài vở, các
chuyện cười, vui tếu là sở trường của Bảo đó
phải không? Thân mến.
• AH Lê Văn Thiện, Canada
Kính anh Duật,
Trước tiên, tôi xin gởi lời thăm anh và gia
đình. Sau đó, nhờ anh vui lòng cho tôi gửi theo
đây $20US để đóng góp vào LTCC trong năm
2009. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh Duật khi
ở VN đã nhập ngũ Khoá 8/68 SQTB/TĐ cùng
một lúc với một số anh em Công chánh khác
như các anh Phượng, Quân, Xuất, Thế, Hùng,
vv.. Còn bên Tổng Nha Kiến Thiết chúng tôi
có anh Trần Hoàng Oanh, tôi và một vài anh
em nữa. Nhanh quá, thấm thoát mà đã hơn 40
năm rồi đó anh à !
Lúc nào có dịp ghé thăm Vancouver, Canada,
anh Duật nhớ đừng quên ghé thăm anh em
chúng tôi bên này, vỏn vẹn có mấy “que” mà
thôi. Thân chúc Anh và gia đình luôn vui
mạnh và gặp nhiều may mắn. Thân mến, Lê
văn Thiện, Burnaby, Canada.
*BPT
Anh Thiện ơi,
Trí nhớ của anh vẫn còn rất tốt. Trên 40 năm
hình như vẫn chưa nhằm nhò gì! Tôi cũng
không còn nhớ tất cả các anh như anh đâu.
Tôi nhớ bên TNKT còn có anh Vượng, bên
Thuỷ Cục thì có các anh ĐHDinh, NHNhạn.
Xin hứa khi nào có dịp đi Canada Rockies nữa
sẽ ghé thăm các anh. Cám ơn anh đã gởi
check yểm trợ LTCC. Thân chúc anh và gia
đình được nhiều sức khoẻ. Thân mến.
AH&THCC Melbourne
Kính gởi Anh Duật,
Ban Đại diện AH&THCC Melbourne hôm nay
đã gởi đến anh một Bank Draft $US400 là
tiền đóng góp yểm trợ của AHTH Melbourne
•
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và các tiểu bang khác ngoài Victoria. Khi nào
nhận được xin anh vui lòng email cho chúng
tôi biết. Đính kèm tôi xin gởi đến anh “Danh
Sách AH&THCC Melbourne Đóng Góp Yểm
Trợ LT Năm 2009” và “Danh Sách Cập Nhật
Hóa Năm 2009 của AHTH Melbourne và các
tiểu bang khác”. Kính chúc Anh luôn an mạnh.
T.M. Ban Đại diện AH&THCC Melbourne,
Đoàn Đình Mạnh
*BPT
Tôi đã nhận được check $400 của anh gởi. Xin
anh chuyển lời cám ơn và chúc sức khoẻ đến
tất cả các AH&THCC ở Melbourne. Có dịp
nào các anh qua Cali xin báo để tổ chức gặp
mặt. Thân mến.
• AH Đoàn Đình Mạnh, Melbourne
Thân gửi anh Duật,
Sẽ chuyển lời chúc sức khỏe của anh đến các
AH&THCC Melbourne. Nếu có dịp đi Cali thế
nào chúng tôi cũng báo cho anh biết để có dịp
gặp mặt anh chị em AH&THCC bên đó. Chúc
anh và gia đình luôn an mạnh. Thân, Mạnh.
• AH Huỳnh Thanh Quân, Sydney
Thân gưỉ các AH,
Vài hàng chúc sức khỏe các AH. Chúng tôi xin
đính kèm: Danh Sách đóng góp, Hình ảnh họp
mặt. Money order $400US gởi anh Duật bằng
đường Bưu điện. Thân chào. HTQuân.
*BPT
Cám ơn anh Quân và tất cả AHCC Sydney.
Danh sách đóng góp và hình ảnh họp mặt sẽ
đăng trong LT93. Thân mến chúc sức khoẻ đến
tất cả anh chị AHCC và gia đình ở Sydney.
• AHCC Paris, Pháp
Anh Duật thân mến,
Kính nhờ anh vui lòng cho đăng lên LTCC93
bản tin sau: “Aí hữu Công chánh Pháp Họp
mặt Tân Niên Kỹ Sửu 2009. Ngày chúa
nhựt 08-03-09 tại nhà hàng “Village Tao
Tao, quận 13, Paris”. Bài Tưòng thuật của
AH Hoa Trưòng Xuân. Xin anh Duật, nếu
được cho đăng lên LTCC số 93 tới; Ban Đại
diện chúng tôi rất cám ơn anh.
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Ban Đại diện AHCC Pháp: Trương Như Bích,
Đỗ Hữu Hứa, Hoa Trưòng Xuân
*BPT
Kính gởỉ anh Xuân,
Rất cám ơn anh đã gởi bài Tưòng Thuật buổi
họp mặt Tân Niên Kỹ Sửu 2009 ở Paris của
các AHCC bên đó. Nếu có đưọc hình ảnh và
danh sách của các anh chị tham dự thì xin anh
cứ gởi qua để kèm vào bài tường thuật sẽ được
đăng trong số LT93 tới. Các bài tường thuật
về các sinh hoạt đời sống của tất cả AHCC
năm châu kể cả ở VN đều được ưu tiên dành
đăng trong đặc san LTAHCC.………….
Chủ đề của LT93 tới sẽ là nói về, bàn đến
“Tuổi Già” và “Về Hưu”, xin các anh cổ động
các anh chị bên đó đóng góp bài vở về đề tài
này. Kể lại, chia sẻ ký ức, kinh nghiệm sống,
nghề nghiệp để lưu laị hậu thế và các đàn em.
Bàn luận hay viết về các cơ hội và thử thách
trong lúc tuổi già, sau khi về hưu, vv…Kính
thăm và chúc nhiều sức khoẻ đến tất cả các
anh chị bên đó. Thân mến, NĐDuật
.
• AH Nguyễn Văn Tỵ, California
Kính gởi Ban Phụ Trách LTAHCC,
Qua sự giới thiệu của anh Đặng Ngọc Chi, rất
cám ơn Ông đã gọi tôi và gửi đến LTCC số 92.
Tôi rất mừng biết quý vị Giám đốc và kỹ sư
từng phục vụ tại Nha Căn Cứ Hàng Không
trước đây đều vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên tôi
rất buồn khi biết có vài vị đã ra đi.
Tháng 12 năm 1955, tôi làm hãng DIA ở phi
trưòng Vũng Tàu và sau khi hãng làm xong
đường bay, tôi được chuyển giao về Nha Căn
Cứ Hàng Không, Tân Sơn Nhứt và nơi đây tôi
làm đến 28/04/1975. Ở Nha CCHK, tôi làm
trong Ban máy trộn bê tông nhựa nên thường
đi công tác tại các phi trường có trải bê tông
nhựa đường bay.
Về Lá Thư CC số 92 tôi nhận được, có hình
bìa rất đẹp, bài vở phong phú, nội dung giá trị.
Tôi chân thành cảm ơn BPT LTCC, quý vị
viết bài trong LT, và xin kính chúc toàn thể
quý AHTH Công chánh, cùng quý quyến dồi
dào sức khoẻ, sống hạnh phúc an bình.
Trân trọng, Nguyễn văn Tỵ

TRANG 10
*BPT
Kính chào mừng anh đã hội nhập lại với đại
gia đình AHCC và đã nhận được Lá Thư và
cám ơn anh đã yểm trợ LT.
•

AH Nguyễn Thái Hai,
North Carolina
Anh Giang, Xin anh cho đăng vào tin buồn,
AH Lâm Đốc Thượng đã từ trần ngày 25 tháng
2 năm 2009 tại Atlanta, Georgia hưởng thọ 74
tuổi. Tôi đã liên lạc và nói chuyện trực tiếp với
con gái anh ấy và cháu cũng nhờ tôi báo tin
này. Cháu xin chuyển LTCC đến địa chỉ của
cháu, Phương Hoa Huỳnh, và xin anh cho đổi
địa chỉ trong danh sách gởi LT.
Thân, Hai
*BPT
Anh Hai, Tôi đã gởi LT cho cháu Phương Hoa
và xin gởi lời chia buồn đến cháu và gia đình.
Thân.
• AH Huỳnh Phương Hoa, Georgia
Kính gửi bác Duật,
Cháu xin cám ơn bác đã gởi lời chia buồn
cùng gia đình cháu. Cháu cũng xin cám ơn bác
đã gởi cho cháu Lá thư số 92. Nhờ bác chuyển
lời cám ơn của cháu đến các bác, các chú trong
hội AHCC. Cháu xin chúc bác và gia đình,
cùng toàn thể gia đình trong hội AHCC được
nhiều sức khỏe. Cháu, Phương Hoa.
*BPT
Cháu Hoa,
Một lần nữa tất cả AHCC xin chia buồn cùng
cháu và gia đình cháu nhân dịp Ba cháu qua
đời và chào mừng cháu gia nhập vào đại gia
đình AHCC của Ba cháu khi còn sanh tiền.
Tên và địa chỉ cháu đã ghi vào danh sách
AHCC.
• AH Khưu Tòng Giang, California
Xin giới thiệu một hội viên mới (thành phần
trẻ như Chương Trần) hiện làm tại Caltrans,
am hiểu về computer và cách thức thực hiện
Lá Thư. Andrew Phan (Phi) sẽ giúp đở nhiều
cho LT trong bước đầu thực hiện LT tại Bắc
Cali.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
• AH Lê Nguyên Thông, Australia
Thân mến gởi anh Giang và Phi cùng các AH
BBT, Thân mến chào đón và hoan nghênh anh
Phi gia nhập tình nguyện giúp BBT thực hiện
LTCC từ 2009… Hy vọng là có sự đóng góp
và giúp đỡ hướng dẫn các Cựu chiến binh của
LTCC để có thêm phương pháp kỹ thuật mới
mẻ tiện lợi ít mất thì giờ cho BBT. Lời chào từ
Úc châu, Lê nguyên Thông.
• AH Dư Thích, Maryland
Chào mừng anh Phi tham gia BBT LTCC…
Hy vọng mang thêm nhiều mới lạ cho BBT.
Thân mến, Dư Thích.
• AH Bửu Đôn, Maryland
Xin phấn khởi mà chào mừng BPT mới. Anh
Chí đã dày công với LTCC trong bao năm qua
và bây giờ có thể nghỉ ngơi, mà biết rằng công
lao tổ chức của anh ấy sẽ giúp LT trường tồn.
Rất mong anh Chí mau hồi phục, để chị Chí
khỏi còn lo âu. Thân ái, Đôn.
• AH Andrew Phi Phan, California
Kính chào các Chú và các Bác,
Cháu rất là vui mừng và cảm kích với tất cả
những sự chào đón chân thành của các Chú và
các Bác. Hy vọng với sự hiểu biết nhỏ nhoi
của cháu cũng đóng góp được phần nào vào
việc xây dựng và bảo tồn LTAHCC mà các
Chú và các Bác đã cố gắng gìn giữ với tất cả
công sức của mình suốt mấy chục năm qua.
Cháu Phi.
*BPT
Mến gởi Anh Phi,
Hân hoan chào mừng anh tham gia cộng đồng
AHCC và cám ơn anh đã sẵn sàng phụ giúp
trong BBT LTAHCC. Tôi sẽ gặp anh để nói
chuyện nhiều hơn về LT. Thân mến, Duật.
• AH Hoàng Như Ngọc, California
Duật thân, Trả lời và cho địa chỉ đóng hụi chết
cho LTCủCê. Thân mến.
Dưới đây là danh sách AHCC đóng góp cho
LT93 mà mình sẽ gởi ngân phiếu cho Duật
ngay kẻo để lâu sẽ bị deposit vào Casino hết.
Đương nhiên mình sẽ hoàn toàn không bồi
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hoàn và chịu trách nhiệm vì cái mất nết của
tuổi già hư hỏng này !!! Nguyễn văn Thái $20;
Văn Minh Hồng $20; Trần Cưòng $20; Phạm
Thành $20; Trịnh Thành $20; HNNgọc $100.
TB. Danh sách trên đây là các AH còn ăn ngày
ba bữa, sáng vác ô đi tối vác về ở D8.
Ngoc Hoang, P.E. Assistant DDC, Caltrans
District 8-Planning and Local Assistance
*BPT
Hi Ngọc ơi,
Lâu lắm mới được tin người đẹp Ngọc Hoàng,
His Majesty ! Trước hết, xin gởi lời hỏi thăm
sức khoẻ tất cả AHCC còn làm việc hay đã hết
làm ở Khu 8 Caltrans. Còn v/v đóng hụi chết
cho LTAHCC thì Ngọc nhắc anh em cứ gởi về
cho moa càng nhiều càng quý, LT cũng cần
stimulus như các cơ quan khác vậy. Ngoài ra,
Ngọc cần kêu gọi mọi người đóng góp bài vở
cũng cần thiết như tiền hụi vậy.………
Ngọc ơi, moa còn nhớ Ngọc và KHChấn lúc đi
tập sự ở Esso Nhà Bè mới đây mà đã gần 5
chục năm rồi. Ngọc vẫn còn tiếp tục đi làm là
gân lắm đó, làm gương cho đám hậu sinh, con
cháu. Nhớ lại bài thơ của HTGiảng “ Về hưu
là chuyện của ta. Thế mà định được mới là
khó thay !”, thấy chí lý lắm.
Thăm tất cả, sẽ nói chuyện nhiều sau.
Thân mến, Duật
TB. Cậu làm chức gì lớn dậy, Assistant DDC,
Deputy District Construction?
Congratulations !
• AH Hoàng Như Ngọc, California
DDC = Deputy Division Chief. Cái title này
chỉ để lòe g… thôi. Hữu danh vô quyền, chỉ để
quan trên sai vặt và chạy cờ. Thật ra cuối năm
nay mình sẽ về vườn rồi, hơi đâu mà vác nợ
vào thân !! Lâu nay mình không muốn viết
lách gì vì cái tôn chỉ thỏ đế của LT !! Trịnh
Thành nó quyên góp bao nhiêu rồi đưa cho
mình gởi cho Duật. Phần mình sẽ ủng hộ LT
$100US để mừng Duật thêm túi Cái Bang.
Cho mình địa chỉ để gởi ngân phiếu. Thật ra
bài vở cũng không phải gì mà phẩm chất là
điều cần thiết để LT không là LC=Lá Cải.
Thân mến.
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TB. Mới ngày nào mình còn đầu xanh đi tập
sự ở ESSO Nhà Bè với Kha Trấn Ác
(KHChấn) nay đã thành Cụ ông bạc đầu !!!
Ngọc Hoang, P.E.
Assistant DDC-D8
*BPT
Ngọc mến,
Title đó cũng oai chán rồi. Congratulations
again ! Cụ ông rồi mà còn muốn loè g… à,
chắc là g… sồn sồn đó phải không ? Liệu hồn,
coi chừng bà xã đó. Điệu này chắc Ngọc định
về hưu để ở nhà o bế bà xã chứ gì ? Theo kinh
nghiệm của các AHCC trên này thì về hưu, ưu
tiên là phải tập làm thinh, ngậm miệng ăn tiền
để cửa nhà được yên ấm! Hoan hô phần ủng
hộ $100 của Ngọc, đia chỉ là: ……...
Thăm tất cả. Thân mến, Duật
• Hoàng Như Ngọc, California
Sáng mai mình gởi ngân phiếu cho Duật. Ở
đây liền bà Mỹ hóa hết rồi. Có ngậm miệng
cũng chẳng yên thân đâu ! Đã không ăn tiền
mà còn…(kiểm duyệt) !! Thân mến. Ngọc.
Dear Sir:
The stimulus package of 200 billion US $ of
the following LTCC hụi chết payers:
Nguyen van Thai $20, Van minh Hong $20,
Tran Cuong $20, Pham Thanh $20, Trinh
Thanh $20, Hoang nhu Ngoc $100 was sent
to you this morning 04-23-2009. God bless you
and our corporation !!!
* BPT
Hi All, Thanks a lot. We appreciate very much
your thoughtfulness and generosity, especially
our beloved HNNgoc, in supporting LTCC. We
will try to do our best to meet our challenges
and to not disappoint you. May God bless you
all. Thanks again.
Best regards, DDNguyen
• AH Hoàng Như Ngọc, California
Duật thân,
Chúng mình là bạn nối khố nếu cậu có khó
khăn cho bài vở e-mail cho moi. Thăm cả nhà.
Có cái ảnh digital nào gia đình của cậu gởi cho
moi. Moi muốn xem bây giờ cậu thay đổi bao
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nhiêu chứ ngày xưa cậu dong dõng cao, khá
beau trai ! Thân mến, Hoàng Như Ngọc.
*BPT
Mến gởi các anh,
Tôi đã nhận được check $200 của các anh
đóng góp quỹ LTAHCC do anh HNNgọc gởi.
Cám ơn rất nhiều. Mến thăm tất cả.
Ngọc,
Moa sẽ kiếm hình gia đình gởi cho Ngọc sau.
Thân mến, Duật
• AH Huỳnh Thị Duy Oanh, Vietnam
Chào anh Duật,
Rất vui nhận được tin anh Duật, chúc anh và
gia đình nhiều sức khoẻ và mọi sự tốt lành.
Tổng Cuộc Kiều Lộ trước 1975 đã dời về địa
chỉ mới: 296 Nguyễn văn Dậu, Phưòng 11
Quận Bình Thạnh từ cuối năm 1998 (được 10
năm), địa chỉ 55 Pasteur Quận 1 được thành
phố cho Hàn Quốc thuê làm Siêu thị Saigon
Center. Nhân viên KL hiện nay thay đổi nhiều,
đa số đã về hưu, một ít sinh hoạt trong nhóm
AHCC Saigòn do anh Lê Chí Thăng phụ trách
với sự hỗ trợ của một số anh chị nhiệt tình,
mỗi đầu tháng gặp nhau tại nhà anh Thăng,
cuối năm có tổ chức tất niên rất vui.
Thân mến, Huỳnh thị Duy Oanh
• AH Lưu Thị Kim Loan, Vietnam
Anh Thích và Cuối thân mến,
Cám ơn hai anh đã giúp KimLoan có địa chỉ
anh Duật. Xin gửi đến hai anh lời chúc sức
khoẻ và an lành đến 2 anh và gia đình. Thân,
Anh Duật thân mến,
Rất vui khi được anh hỏi thăm địa chỉ email để
liên lạc và thăm hỏi nhau. Ở VN, chúng tôi có
được LTCC để đọc và biết tin tức về các bạn ở
hải ngoại nhờ anh….gởi về đã 4,5 số báo rồi.
Nhờ vậy KLoan mới có tin tức qua LTCC và
chuyền đến các bạn sau khi photo ra nhiều
quyển ! Mỗi đầu tháng ở VN có gặp nhau một
lần tại nhà anh Lê Chí Thăng… mục đích để
thăm hỏi nhau và nhận được tin tức của
nhau…cũng vui lắm anh ơi !
Thăm anh chị và gia đình được vui và mạnh
khỏe.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Xin chào các anh trong Ban Phụ trách LTCC
thân mến, Rất cám ơn các anh: Du Thích, anh
ối, anh Duật, nhờ các anh tìm và giữ được liên
lạc, nên ở VN đã nhận được 8 LTCC do anh
…. tìm cách gởi về, từ đó KLoan mới cố
chuyền đến các bạn. Ở VN đọc và biết nhiều
tin tức về các bạn ở hảỉ ngoại. Các anh viết
văn hay quá, các anh hải ngoại có nghề làm
nhà văn, nhà thơ… KLoan chịu thua… nên chỉ
biết đọc mà không biết viết được các anh ơi!
các anh Công Chánh mà có nghề tay trái giỏi
quá! Tiện đây, KLoan xin gởi danh sách các
bạn CC còn ở VN để các anh tiện dụng khi
cần.
*BPT
Mến gởi Chị Oanh và chị Loan,
Rất mừng được tin các chị và sinh hoạt của
các anh chị em AHCC còn lại ở quê nhà và
cám ơn anh Thích và anh Cuối đã cho địa chỉ
email các chị. Tôi đâu có biết là các chị cùng
học với anh Cuối và Thích. Từ lâu tôi đã định
email hỏi thăm chị Oanh vì thấy hình chị trong
báo cáo sinh hoạt AHCC ở VN thì nhớ ra ngay
chị Oanh rất hiền lành, dễ mến làm ở Phòng
Kế hoạch với anh Lê cảnh Túc ngày xưa. Mới
đây mà đã trên 35 năm rồi !
Hôm trước tôi có 1 danh sách các anh chị
AHCC mỗi tháng gặp nhau ở nhà anh Thăng
với địa chỉ. Nếu có được thì các chị gởi laị cho
tôi và anh Thích/Giang để cập nhật vào danh
sách AHCC, nếu có email thì càng tốt để tiện
liên lạc. Luôn tiện các chị hay các anh có các
sinh hoạt hay tin tức cần phổ biến thì xin gởi
qua cho LTAH để đăng tải, phổ biến kể cả bài
vở, văn thơ, các truyện ký, kỹ niệm bạn bè thời
còn đi học hay kinh nghiệm đi làm việc trưóc,
sau 75, v..v…Xin gởi về địa chỉ điện thư của
LTAHCC là ltahcc01@gmail.com hay
giangkhuu2002@yahoo.com. Xin chị Oanh
vẫn tiếp tục gởi báo cáo sinh hoạt và hình ảnh
AHCC qua cho LT. Cám ơn chị rất nhiều và
mến gởi lời thăm sức khỏe và mọi điều may
mắn đến hai chị Oanh và Loan và gia đình.
Cũng nhờ các chị nhắn laị với anh Thăng và
các anh chị AHCC họp mặt hằng tháng rằng
BPT LTAHCC gởi lời chân thành thăm hỏi sức
khỏe đến tất cả mọi anh chị và gia đình.
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Thân mến, Nguyễn Đình Duật
• AH Huỳnh Thị Duy Oanh, Việtnam
Chào anh Duật,
Cám ơn anh đã nhớ ra chuyện cách đây 35
năm, bây giờ tôi đã lên chức bà rồi, 2 cháu nội
trai và 2 cháu ngoại 1 trai, 1 gái, các cháu đã đi
học. Ở VN 55 tuổi đã về hưu nên tôi đã hưu
được 8 năm, ở nhà lo cho các cháu và thỉnh
thoảng cũng đi đâu đó cho vui. Gởi anh Duật
hình nhóm AHCC họp cuối năm 2008, anh cố
nhận ra người quen nhé. Chúc anh chị và gia
đình thật nhiều sức khoẻ.
Thân gửi Anh Duật,
Cách đây vài năm, anh Nguyễn văn Bảnh và
anh Trương Đình Tài về VN, có mời nhóm
AHCC SG gặp mặt thân mật, dù bao năm xa
cách, nhưng không khí hôm đó thật chân tình
và cảm động. Các anh trong nhóm AHCC SG
tôi không nhớ mặt và nhớ hết tên. Trong
những lần gặp đầu tôi có hỏi nhưng rồi laị
quên, nên bây giờ không dám hỏi nữa. Chúc
anh Duật và gia đình vạn sự như ý.
Thân mến, Huỳnh thị DuyOanh.
*BPT
Mến gởi chị Oanh,
Cám ơn chị đã gởi hình. Nhận ra được vài
anh, Quỳnh, Thăng, Hồng, Miên,… có nhiều
anh trông quen nhưng không nhớ ra tên. Nếu
chị ghi thêm tên ở bên dưói thì tốt lắm. Các
AHCC di tản tỵ nạn sang bên này ai cũng trên
60, 70 cả rồi, có nhiều anh đã trên 80. Một số
lớn đã về hưu. Tôi vẫn còn đi làm ở đây,
Caltrans, với một số anh như Quyên, Giảng,
Thịnh, Giang, Phượng, Cuối. Mến thăm chị và
gia đình. Thân mến, Duật.
• AH Phan Đình Tăng, California
Thân gởi anh Khưu tòng Giang và Ban Biên
Tập LTAHCC: Đang sửa soạn viết một bài
góp vào LTCC số 92 và lấy cái phiếu gởi tiền
yểm trợ thì tôi nhìn thấy ngay 2 tin buồn: tin
anh Nguyễn đức Chí bị trọng bịnh và anh Trần
đức Mười bị tử nạn trong khi đi làm công tác.
Buồn quá, tôi ngồi khấn thầm cho anh Chí
được gặp thầy giỏi, thuốc hay để chóng hồi
phục sức khoẻ và linh hồn anh Mười chóng lên
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cõi Niết Bàn. Đang buồn thì sực nhớ thầy tôi
dạy là khi tuổi già nên bỏ qua chuyện buồn mà
nhớ chuyện vui trong đời mình, bỏ qua những
chuyện buồn như mấy năm sống với tuyệt
vọng trong trại tù cải tạo Bắc Thái (Bắc KạnThái Nguyên) Nay đã già viết lách cũng dở
lắm, xin nhờ mấy anh thấy gì sai thì sửa giùm
như bài trong LT92, các anh đề nghị sửa rất
đúng. PDT.
*BPT
Rất cảm tạ lòng ưu ái chân tình của AH với
các môn sinh cũ của Trường Cao Đẳng CC và
hoan hô tinh thần yểm trợ, đóng góp bài vở
cho LT ngày thêm phong phú. Đó mới là "càng
già viết lách lại càng hay!". Thân kính.
• AH Lương ngọc Mai, California
K/g anh Giang Có thân hữu, BS Lê hồng Phát
đã có thời gian theo học khóa Công Chánh
nhưng sau đó đổi nghề sang "ống chích". Nay
đã về hưu và mong mỏi được liên lạc lại với
các bạn cũ cùng lớp CC. Xin nhờ anh giúp
dùm, đăng bản nhắn tin lên Lá Thư Công
Chánh, số mùa Xuân 2009. (Xem NHẮN TIN)
Xin cám ơn anh thật nhiều. Lương ngọc Mai
*BPT
Nhờ AH Mai kêu gọi BS Phát gia nhập vào ÁI
HỮU CÔNG CHÁNH, BS sẽ có cơ hội gặp gỡ
lại không những các bạn cùng khóa mà là cả
một Đại Gia Đình Công Chánh.
Ban Phụ Trách LT AHCC

XIN HẸN LÁ THƯ 94 AHCC
*** BPT
BPT Lá Thư xin cáo lỗi cùng một số AH&TH đã
gởi bài viết cho LT93 nhưng số trang LT này bị hạn chế
vì theo tiền lệ từ 5 năm nay, Lá Thư Mùa Thu hằng năm
đều dành đăng Danh sách Địa chỉ toàn thể AH&THCC
khắp năm châu. Do đó, BPT đành phải gác lại một số
bài viết của các AH&TH để duyệt xét đăng trong các LT
kế tiếp. BPT đang cứu xét việc phát hành Danh sách
Địa chỉ AH&THCC như một ấn bản phụ lục rời cho LT
mỗi 2 hay 3 năm một lần, thay vì hằng năm (Mùa thu)
như hiện nay. Việc cập nhật thay đổi địa chỉ, điện thoại
của các AH&TH vẫn tiến hành thông báo trên mỗi LT
như thường lệ. Thân mến, BPT LTAHCC.

