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• AH Phan Duy Trung, Canada 

Thân gởi anh Chí. Tôi đọc bài Dịch Cân Kinh 
của anh trong báo AHCC số 88. Bài này rất 
hay, ích lợi. Trước đây tôi có xem một vài tài 
liệu về Dịch Cân Kinh nhưng không có tài liệu 
nào đầy đủ và chi tiết như bài của anh. 
Tôi muốn xin anh e-mail cho tôi bài Dịch Cân 
Kinh để in ra theo đó tập luyện và tặng bạn bè 
người thân. Đây là một tài liệu qúy giá nên tôi 
muốn phổ biến rộng rãi để giúp đỡ nhiều 
người. Trong bài anh có nói về « cơ hoành », 
xin anh làm ơn giải thích là cái gì. 
 
* BPT  
Bài Dịch Cân Kinh đã được gửi bằng điện thư 
đến anh, hoan nghênh anh phổ biến bài tập này 
tới bạn bè thân thuộc. 
Cơ hoành là bắp thịt nằm ngang phần chia 
ngực và bụng, sách vạn vật chúng ta học ở 
Trung Học gọi là màng cách mô. Nó đóng một 
vai trò quan trọng trong việc thở cả ở Tây 
Phương và Đông Phương. Theo lối thở gọi là 
deep breathing của phương Tây, ta phải thót 
bụng lại đẩy cơ hoành lên ép vào phổi để dồn 
khí vào phần trên của lá phổi ; trong khi đó 
theo cách vận khí của phương Đông thì ngược 
lại ta hít hơi vào, ép đẩy cơ hoành đi xuống 
dồn khí xuống dưới. 
Nếu chưa quen với phép thở khí công thì ta cứ 
thở tự nhiên và chỉ chú trọng đếm nhịp tay vẫy 
trong khi tập dịch cân kinh. Phép thở khí công 
cũng rất quan trọng, và có nhiều cách thở khác 
nhau. Chẳng vì thế mà thiên hạ đang đua nhau 
tìm học phép thở và tập yoga của ông Sri Sri 

Ravi Shankar. Học phí mỗi khoá học là US 
$375.  Wikipedia web site kể rằng có một vài 
báo tiết lộ phương pháp tập và thở, Sri Sri Ravi 
Shankar liền tuyên bố là phương pháp thở của 
ông đã được trình toà (patented). Thực là khôi 
hài! 
 

• AH Nguyễn Văn Tấn, NM 
Trước hết xin gởi lời thăm viếng các AH và gia 
đình. Kế đến xin cám ơn BPT Lá Thư AHCC 
đã liên tục gởi các đặc san Lá Thư cho tôi. 
Lần nào nhận được LT, tôi và nhà tôi đều dành 
nhau đọc một lèo, chỉ vài lần là hết mà vẫn còn 
luyến tiếc, phải chi LT dài thêm nữa để đọc cho 
đã. Thật là một món ăn tinh thần không thể 
thiếu được trong những ngày tháng còn lại của 
gia đình Công Chánh của chúng mình trên 
bước đường lưu lạc ở xứ người. 
Một lần nữa tôi và gia đình xin cám ơn thật 
nhiều các AH viết bài đóng góp và BPT đã dày 
công thực hiện LT để tất cả gia đình Công 
Chánh có được một sợi dây liên lạc, trong thân 
tình yêu thương và tưởng nhớ nhau. Luôn 
mong LT được trường tồn. 
Xin đính kèm chi phiếu yểm trợ LT. 
 
* BPT.   
Anh đã nói lên ngắn gọn những tâm tình và 
cảm xúc của các bạn CC khi nhận được LT. LT 
có thể dầy hơn nếu các bạn góp bài nhiều hơn. 
Phần BPT chỉ biết cố gắng sắp xếp chọn lựa để 
anh em chúng ta có được một ấn phẩm xứng 
đáng với sự tin cậy của các AH. Hoan nghênh 
sự đóng góp thường xuyên của AH.   
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• AH Lê Thị Ngọc Oanh, CA 

Kính xin cám ơn BPT đã có nhã ý thường 
xuyên gởi đến LTCC với bài vở thật phong phú 
và hình ảnh đẹp và sống động. Xin đính kèm 
chi phiếu đóng góp vào qũy tài chánh của LT. 
 
* BPT. 
Sự khích lệ của AH, và chi phiếu đóng góp cho 
LT, sẽ giúp LT của chúng ta trưòng tồn và càng 
ngày càng khá hơn. Cám ơn AH. 
 

• AH Huỳnh Tấn Tâm, Canada 
Chúng tôi đều đặn nhận được LTCC. Ấn loát 
đẹp, bài vở phong phú, quan trọng hơn hết 
LTCC là nhịp cầu liên lạc thắt chặt tình bằng 
hữu giữa bạn bè bốn phương. 
Xin gởi chút tiền tới Ban Biên Tập đóng góp 
phần nào gọi của ít lòng nhiều đáp lại tấm 
thạnh tình của qúy Anh. 
 
* BPT. 
Sự đóng góp đều đặn của AH và lời quá khen 
làm chúng tôi rất phấn khởi, và cố gắng hết sức 
để không làm phụ lòng quý AH. 
 

• AH Đỗ Tôn Khoa, FL  
Anh Chí thân mến, rất cảm ơn anh đã thông 
báo nhận được và deposit chi phiếu xin đóng 
góp LTCC của tôi ( 2007-8). Hy vọng anh đã 
deposit không gì trở ngại. Thành thực mong 
anh thứ lỗi sự phiền phức bất khả kháng này. 
Chúc anh cùng gia đình dồi dào sức khỏe phát 
triển LTCC ngày càng hiện đại hơn, chứ không 
hại điện. Xem hình AHCC vùng DC họp mặt ở 
nhà anh Thích cuối tháng tư vừa qua thấy cái 
đầu phủ tuyết trắng xóa của anh mà bái phục 
khả năng làm việc của anh phục vụ cho LTCC 
thật trên cả sự tuyệt vời nữa. Cũng xin gửi lời 
chào thân ái từ FL tới các AHCC Đông Bắc, 
xin kính lời thăm hỏi thầy Bửu Đôn cùng gia 
đình luôn được an khang. Thân mến.  
 
Đỗ tôn Khoa- CC65 thuộc Nha CCHK (1965-
68) và DAO ( Chương Trình Kiều Lộ Chiến 
Lược) cho tới 30-4-75. Hiện tôi đang làm việc 
cho Orange Park Public Works ở Florida.  
 
 

* BPT. 
BPT hân hoan đón nhận anh trở lại với 
AHTHCC sau nhiều năm xa cách. AH Giang, 
AH Thích, và một số AHTH đã có công cổ động 
nhiều AHTH trở lại tham dự Hội AHTHCC 
ngày một đông đảo thêm. 
 

• AH Trương Đình Huân, CA 
Tôi đã yểm trợ LTCC $50, nhờ AH Trịnh Hảo 
Tâm chuyển, và đã được ghi trên LTAH số 88 
trang 153. 
 
* BPT. 
Cám ơn AH đã rất sốt sắng đóng góp cho LT.  
  

• AH Chu Bá Tường, MD 
Xin gửi anh ủng hộ báo AHCC. Tuy ở xa ( AH 
Tường viết thư từ Scottdale, AZ) nhưng vẫn 
nhớ qúy anh chị nhiều. 
 
* BPT. 
Cám ơn AH vẫn nhớ tới việc ủng hộ LTAHCC. 
Chúc AH và quý quyến an khang, hạnh phúc. 
 

• AH Đồng Sĩ Khiêm, FL 
Gửi các anh cái check để nuôi LT AHCC. Cám 
ơn anh hai cuốn AHCC. Chúc các anh vui 
mạnh. 
Tôi có tập theo cách anh chỉ, khi đánh tay về 
đàng trước thì bộ phổi tự độn hít hơi vào , và 
khi hai tay đánh đàng sau thì phổi tự động nhả 
khí ra ! Trên 600 thì chưa đạt được nhưng đang 
cố gắng. 
 
* BPT. 
Cám ơn AH đã gửi chi-phiếu. AH đến tuổi này 
mà vẫn cố gắng tập luyện thì thật đáng khen. 
AH từ từ tăng số lần vẫy tay đến 1800 cái trong 
30 phút là đạt được đòi hỏi của phép tập. Tạm 
thời AH đừng để ý đến hơi thở, chỉ nên tập 
trung vào đếm lần vẫy tay.  
 

• AH Nguyễn Cửu Đạt, SC 
Xin cám ơn tất cả các anh trong Ban Phụ Trách 
LTCC. Kính chúc các Anh và gia đình được 
dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc. 
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* BPT. 
 Không dám, chúng tôi chỉ biết cố gắng làm 
việc để không phụ lòng quý AH. Xin chúc AH 
và quý quyến an khang, hạnh phúc. 
 

• AH Lê Thanh Tòng, FL 
Xin cám ơn các AH đã bỏ công chăm sóc 
LTCC.  Mỗi lần nhận được LT, tôi đều có cảm 
giác nhận được lá thư của người bạn thân xưa. 
Riêng AH Nguyễn Đức Chí, lần cuối cùng gặp 
bạn ở Paris có mời bạn đến dùng cơm hai lần, 
và hai tháng sau đó gặp lại bạn trên chuyến phi 
cơ sang Mỹ định cư. Mới đây đã 29 năm. 
Xin đóng góp LT 100 USD. 
 
* BPT. 
Bạn còn nhớ hôm đó không, Dục và tôi đang 
song đôi đạp xe trên đường Hồng Thập Tự thì 
bạn phóng xe Honda qua mặt. Thấy hai đứa tụi 
tôi, bạn chậm xe lại và cho biết là vợ chồng 
bạn tuần sau sẽ đi Pháp. Lúc đó tôi có cảm 
tưởng chẳng bao giờ được gặp lại hai anh chị. 
Ai ngờ được, chỉ gần hai năm sau tôi đã gặp lại 
anh chị và được thiết đãi cơm tại Kinh Đô ánh 
sáng Pháp, xa nhà cả hàng chục ngàn dặm.  
Thế mà từ sau ngày cùng nhau đặt chân lên đất 
Mỹ, gần 30 năm, chúng ta chưa một lần gặp lại 
nhau. Nghĩ lại những ngày mới ra trường, gặp 
nhau ở Đàlạt, và sau đó có dịp làm việc với 
nhau ở Saigòn, biết bao kỷ niệm bạn và tôi 
cùng nhau chia xẻ; nhưng mỗi lần nhắc tới 
bạn, trước mắt tôi lại hiện ra một chàng trai 
hào hoa phong nhã, luôn luôn với bộ veste 
quần khác mầu áo, lả lướt dìu đào trên sàn 
nhẩy.    
 

• AH Hoàng Thao, CA 
Thân gởi anh Chí. Cám ơn anh và BPT Lá Thư 
nhiều. 
Tôi đã nhận được LT số 88, bắt đầu đọc, sau 
bao tháng mong chờ. Vội ngưng đọc để viết thư 
này và gởi chi phiếu cho LT ngay, kẻo không 
thì có thể quên vì hay lẫn, già rồi đó. 
Viết tên anh, tôi bèn nhớ lại hơn 30 năm trước, 
bừng sáng đã có mặt tại nhà anh để xoa. Rồi 
bỗng nhiên anh biến mất, và tháng sau thì nghe 
tin anh đã đi lọt. Mỗi khi hồi tưởng lại những 

ngày ấy, cảm thấy mình mạnh dạn hơn, và tự 
vui lấy bây giờ. Gương anh đã khuyến khích tôi 
phải liều mạng dẫn vợ và 7 con liều một 
chuyến và may mắn thành công, không gặp 
nguy hiểm. Trời đã phù hộ tôi. 
Tôi xin thăm anh, và ước mong làm sao được 
có ngày gặp lại anh. Đã già, và sức khoẻ lại 
kém chắc không có dịp đi xa. Nghĩ lại, điều 
mong ước thấy khó thực hiện hơn là sự mong 
ước liều mạng vượt biển hồi trước trên 30 năm. 
Tôi xin gởi chi phiếu để góp cho LT. 
 
* BPT.   
Nhanh thực, 30 năm rồi đó! Bạn bè, người thân 
hầu như đều ở Mỹ. Tưởng là sang đất tự do, 
phương tiện di chuyển dễ dàng, chúng ta sẽ gặp 
nhau dài dài; nhưng không phải vậy! Anh Đào 
đã ra đi, và đến nay tôi vẫn chưa một lần gặp 
lại chị Đào và các cháu. Nhớ lại ngày chúng ta 
còn kẹt lại, nhà tôi nhiều hôm có đến hai bàn 
mà chược để các bạn khỏi bị thất nghiệp. Sau 
khi tôi lặn rồi, vì phường khóm làm khó dễ, ông 
bố tôi giảm xuống còn một bàn. Thuần kể lại, 
có đêm hắn ngủ lại ngay cạnh bàn mà chược, 
khi mở mắt ra đã là chân thứ năm rồi. Sau 30 
năm sống trên đất tự do, bây giờ về hưu chúng 
ta vẫn còn bận bịu cháu chắt, đâu có được 
nhàn hạ như những ngày thất nghiệp ngày xưa. 
 

• AH Lê Mộng Hùng, CA 
Xin gửi anh một chi phiếu $40 là tiền yểm trợ 
LTCC của tôi cho 2 năm 2006 và 2007. Ngoài 
ra anh Nguyễn Xuân Hiếu năm ngoái có đổi địa 
chỉ mới nhưng không nhận được LT 87. Vậy 
xin anh kỳ này khi gửi LT 88 xin anh gửi thêm 
cho anh Hiếu LT 87. 
 
* BPT.  
 Cám ơn anh đã yểm trợ đều đặn cho LT, 
nhưng BPT vẫn trách anh chưa đầy đủ bổn 
phận. Trước đây khi LT còn ở Bắc Cali, anh 
bao giàn biết bao bài vở. Nhưng từ ngày LT có 
được BPT không biên giới, lâu lắm chưa được 
đăng bài của anh. Anh Hùng ơi, cố cố 
một…tinh thần nhé. 
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• TH Võ Thị Kim Nga, CA 

Tôi có chút ý kiến nhỏ : Hình bìa đẹp quá, 
nhưng vì tò mò nên xin ông cho biết là ở tiểu 
bang nào mà đẹp vậy !!! Thác đẹp quá ! 
 
*BPT.  
BPT cám ơn TH đã khen ngợi và yểm trợ LT. 
Ảnh bìa là Thác Multnomah Falls, Portland, 
Oregon, do TH Lương H Thanh chụp và tặng 
LTAHCC. 
 

• AH Nguyễn Văn Hoa, ND 
Xin cám ơn các AH trong BPT LTCC. 
 
* BPT.  
Không dám, BPT  xin cố gắng hết sức để quý 
AH có một tập san xứng đáng với sự mong đợi. 
 

• AH Dư Thích, MD 
Tôi vừa tìm được liên lạc với các bạn học 
trường CDCC cùng khoá 1965. 
Xin gởi đến các anh địa chỉ của các AH Trần 
Minh Cảnh, Đỗ Tôn Khoa, Phùng Minh xin gia 
nhập vào Danh sách AHCC. 
Nay xin gởi chi phiếu ủng hộ LT AHCC : Trần 
Minh Cảnh $20, Đỗ Tôn Khoa $40, Phùng 
Minh $20. 
 
* BPT.  
Từ ngày gia nhập BPT khi LT được phát hành 
tại Hoa Thịnh Đốn, AH đã đóng góp rất nhiều 
cho LT, từ việc sắp xếp bài vở, soạn in danh 
nhãn AHTH, dán danh nhãn và tem hàng trăm 
LT rồi sau đó lại chở ra bưu điện gửi đi khắp 
năm châu. Ngoài ra AH đã liên lạc kêu gọi 
không ít đồng môn đồng nghiệp trở về với đại 
gia đình AHTH Công Chánh. Xin cảm phục 
AH.    
 

• AH Nguyễn Xuân Hiếu, CA 
Tôi đọc rất kỹ nhiều lần bài tập Dịch Cân Kinh 
của anh Chí. Cám ơn nhiều. 
 
* BPT.  
Hy vọng AH có dịp thử phương pháp tập này 
sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng. 
  
 

• AH Hồ Đăng Lễ, CA 
Xin anh cho tôi gửi lời thăm anh chị và tất cả 
anh chị ở bên đó (nhất là anh Bửu Đôn) cùng 
gia đình được nhiều sức khoẻ, an lành và hạnh 
phúc. 
 
* BPT.  
Xin chúc AH và gia đình an khang, hạnh phúc. 
 

• AH Hoàng Đình Khôi, CA 
Mấy năm vừa qua tôi quên đóng tiền 
LTAHCC, nên nay xin đóng yểm trợ LT $50 để 
bù lại phần nào. 
Đồng thời xin anh cho rút tên tôi ra khỏi Ban 
Phụ Trách LTAHCC kể từ số 89-AHCC. Lý do 
tôi nay đã trên 76 tuổi, trí nhớ kém đi nhiều, 
hơn nữa BPT đã được bổ sung thêm nhiều AH 
trẻ tuổi và dồi dào khả năng và thiện chí. 
Trong mấy năm vừa qua, cộng tác với các anh 
trong BPT, tôi cũng học hỏi được nhiều điều 
mới mẻ ở các anh, và được các anh đối xử 
trọng nể, nay từ giã các anh tôi xin gởi đến các 
anh lời cám ơn chân thành của tôi. 
Chúc các anh vui khoẻ và LTAHCC mãi mãi 
trường tồn. 
 
* BPT. 
BPT rất tiếc không được AH cộng tác giúp 
thêm một vài năm nữa. Là một cây viết hăng 
hái làm việc cho LT, AH đã để lại nhiều dấu ấn 
trong việc xuất bản LT. BPT xin chân thành 
cảm ơn AH và chúc AH được mọi sự may mắn 
và sức khỏe.   
 

• AH Ngô Thị Tú Anh, CA 
Nhận được LTCC số 88 với những bài vở xúc 
tích, công của các anh quả thật không nhỏ. 
Tôi xin gửi kèm chi phiếu $20 để yểm trợ LT. 
Kính chúc toàn thể BPT được dồi dào sức khoẻ 
để LT mỗi ngày được thêm phong phú hơn. 
 
* BPT. 
Cám ơn AH đã không quên gửi chi-phiếu yểm 
trợ cho LT. Chúc AH và gia đình an khang 
hạnh phúc. 
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• Bà Huỳnh Cân, FL 

Tôi là Bùi Thị Sang, vợ của anh Huỳnh Cân, 
xin báo với hội là chồng của tôi đã mất hơn một 
năm rồi. Anh đã lìa đời sau một cơn tai biến 
mạch máu não và đã ở trong nhà thương 15 
ngày vô phương cứu chữa. Trong năm qua gia 
đình tôi nhiều đau buồn và tai biến, riêng tôi thì 
tinh thần quá suy sụp và đau yếu, ráng cố gắng 
vươn lên để đi làm qua ngày nuôi con, nên 
không còn tâm trí để thông báo cho Hội rõ. Nay 
tinh thần tôi tương đối ổn định và trở lại bình 
thường, tôi xin viết vài hàng thông báo cho qúy 
hội rõ, và xin Hội đừng gửi báo hàng năm đến 
cho tôi nữa. Chân thành cám ơn. 
 
* BPT. 
Thân gửi chị Cân, 
Thay mặt Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh, 
và toàn thể Ái Hữu Thân Hữu Công Chánh, tôi 
xin thành kính phân ưu cùng chị và gia đình. 
Trong mấy năm qua, số AHTH Công Chánh bị 
tai biến não và ung thư tăng lên nhiều, vì thực 
phẩm chứa nhiều hoá chất. Mỗi lần họp 
AHTHCC địa phương chúng tôi luôn luôn đề 
cập đến vấn đề giữ gìn sức khoẻ, như tập tành, 
ăn uống. 
Ban Phụ Trách Lá Thư sẽ ngưng gửi LT theo 
lời yêu cầu của chị, và xin chị cho phép BPT 
hoàn trả tiền yểm trợ LT đến chị. 
Xin kính chào chị. 
 

• AH Trần Trung Trực, TX 
Chúng tôi đã nhận được LT số 88 AHCC. Đọc 
bài ‘Chữa trị bằng phương pháp tập Dịch Cân 
Kinh và Thở Khí Công’ do anh Chí viết, tôi 
mới biết anh cũng bị những khó khăn của tuổi 
già và viết ra những kinh nghiệm do anh kiên 
nhẫn tập luyện. Tôi mới đọc sơ qua một lần, 
nhưng sẽ đọc nhiều lần và ráng tập luyện để 
hiểu biết phần nào phương pháp này. 
Chúng tôi xin gửi đóng góp của 3 AH Võ Quốc 
Thông $20, Nguyễn Quốc Đống $20, Trần 
Trung Trực $20. 
 
* BPT. 
Cám ơn AH đã gửi 3 chi phiếu để yểm trợ LT. 
Bài của anh Chí viết cũng đã được nhiều AH 
khen ngợi và theo đó mà luyện tập. Thực ra, 

Dịch Cân Kinh và Thở Khí Công đã được nhiều 
tác giả khác viết và phổ biến, nhưng AH Chí đã 
tham khảo nhiều phương pháp khác nhau để 
nghiên cứu và  phối hợp trước khi viết bài rất 
có giá trị này. Bạn nào đã từng tập dưỡng-sinh 
lâu năm, chắc đã nhận thấy công phu và kinh 
nghiệm của tác giả trong việc soạn thảo. 
 

• AH Lê Lương Tứ, CA 
Tôi đã nhận được tập LTAHCC số 88 và nay 
tôi hồi âm cho anh rõ và gởi theo đây một 
money order $40. Xin anh gởi thêm cho tôi một 
số 88 nữa để tặng bạn tôi xem chơi đỡ buồn. 
Hôm họp mặt cuối năm 2006 tôi có chụp hình 
chung với anh em, về tôi đã rửa xong và định 
khi họp đầu năm 2007 tôi mang lại cho các bạn 
mỗi người một tấm. Nhưng kỳ này mấy anh 
không biết vì lẽ gì mà bỏ quên không gọi tôi. 
Tôi không biết tên các bạn hết, chỉ biết có vài 
người cùng sở với tôi mà thôi nên không làm 
sao chuyển cho họ được. Nếu tôi gởi cho anh, 
anh có thể bỏ vào LT số 89 được không ? 
Trước ngày họp mặt anh Trần Bá Quyên có hỏi 
tôi kỳ này có đi dự không, tôi trả lời là bằng 
mọi giá phải đi để gặp mặt các bạn. Nhưng kỳ 
này anh không thấy tôi, anh gọi trách tôi hứa 
lèo. Tôi nói có ai báo cho tôi đâu mà đi họp 
được. Tôi đang chờ để giao ảnh cho các bạn 
đây. Anh nói người này nghĩ người kia gọi báo 
tôi thành ra lọt sổ. 
Ở Mỹ này chúng ta không thiếu thứ gì hết chỉ 
thiếu có tình quê hương mà thôi. 
 
* BPT. 
Vui mừng được anh cho biết LT 88 gửi thêm đã 
đến tay anh. Xấp ảnh anh nhờ BPT gửi đến 
những AH trong hình 1, là các AH Ái Văn, 
Đồng Sĩ Tụng, Lê Lương Tứ, Trần Bá Quyên, 
Nguyễn Duy Tâm, và hình 2 là anh chị AH Lê 
Khắc Thí, AH Nguyễn Võ Bảo, AH Trần Đình 
Thám, anh chị AH Nguyễn Hương Hữu. Các 
hình này sẽ được kèm với LT 89 gửi đến từng 
AH.  
Anh rất chí tình khi đem phim ra WalMart in 
cho mỗi AH trong hình một tấm hình lớn bằng 
trang giấy LT, sau đó lại còn tìm cách gửi đến 
các AH ấy nữa. Xin cảm khích tấm thịnh tình 
của anh.  
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• Bà Trần Đình Thăng, Canada 

Chị Dương Thanh Đàm gọi phone cho tôi đã 
nhận được báo rồi. Cám ơn các anh đã lo cho 
chị. Một chút gì để nhớ tưởng tới bạn cũ của 
người quá cố cũng làm cho chị vui hơn. Tôi chỉ 
xin làm mối giây liên lạc vậy thôi. 
 
* BPT.   
Cám ơn hai chị, vẫn nhớ tới gia đình AHCC. 
Xin chúc hai chị đưọc an vui. 
 

• AH Trần Duy Chương, CA 
Cám ơn chú Chi' và chú Giang. Thời gian vừa 
qua vì cháu thay đổi chỗ làm cũng như dọn nhà 
từ Orange County lên Bay Area, và chưa quen 
với công việc mới cho nên cháu quá bận rộn 
với công việc lẫn gia đình, nên không thể phụ 
giúp các chú được; nhưng bây giờ mọi việc đã 
tạm ổn định, cháu sẽ cố gắng tham gia thường 
xuyên để phụ BPT phát hành LT89. 
 
* BPT. 
Hoan nghênh AH đã hăng say duyệt xét và sắp 
xếp rất nhiều bài vở trong việc phát hành LT89. 
Và xin chúc mừng AH đã ổn định trong công 
việc và nơi mới định cư. 
 

• AH Hoàng Như Ngọc, CA 
 Xin cám ơn anh Chí và các AH trong BPT 
LTAHCC, tôi đã nhận được 2 LT 88. Kỳ này 
LT hoàn mỹ về trình bầy, súc tích về nội dung 
không có chỗ nào để «vạch lá tìm sâu». Xin có 
lời ca tụng các «Đồng Chí» 
 
* BPT 
Cám ơn lời khen ngợi của AH. Mong AH tiếp 
tục góp bài cho LT. 
 

• AH Hoa Trường Xuân, Pháp 
Hôm nay tôi mới nhận được 14 x 3=42 LT số 
88; 35 LT có ghi tên và 7 LT không tên, tôi đã 
gởi cho anh chị ahcc vùng Pháp; 4 LT gởi cho 
chị Nguyễn Văn Chiểu 
 
* BPT 
Cám ơn AH đã giúp cho việc phân phối LT. 
Nhờ AH, LT đã tới được tay các AH tại Pháp 
một cách an toàn. 

• AH Lê Thành Trinh, LA 
Sau trận bão Katrina hồi cuối năm 2005, tôi có 
viết bài Chuyện bão lụt tại Louisiana, nhưng vì 
lúc ấy không có nhiều tài liệu nên bài chỉ có 
tính chất tổng quát, thiếu nhiều chi tiết.  
Nay có thêm tài liệu tham khảo nên tôi viết 
thêm bài Chuyện bão lụt tại Louisiana (tiếp 
theo) để bổ túc cho bài trước, lần này chú trọng 
đến những nguyên nhân đã gây ra vỡ đê. 
Tôi không quen đánh máy chữ Việt theo kiểu 
này nên chắc có nhiều sai sót. Xin anh sửa dùm 
cho. 
 
* BPT.   
Về tài chánh LT không còn bị eo hẹp như trưóc 
kia, nhưng bài vở thì quá thiếu thốn. Nhờ sự 
đóng góp thường xuyên của AH mà LT được 
phong phú đa dạng hơn. Xin AH cứ tiếp tục bắt 
khối óc sản xuất thêm. 
BPT đã gửi AH phần mềm UNIKEY để dùng 
đánh máy tiếng Việt, rất là giản dị. UNIKEY có 
thể cho vào floppy disk và cho đĩa vào máy là 
dùng được, nếu mình không muốn copy vào 
PC. Hy vọng AH không gặp khó khăn khi dùng 
UNIKEY. 
 

• AH Lê Văn Thiên, Canada 
Được biết anh Chí vừa nghỉ hưu vào đầu năm 
nay, tôi xin chia vui với anh và chúc may mắn 
nhiều trong những ngày sắp đến. 
Theo như thông báo trên Trang Nhà AHCC thì 
DHCC dự định tổ chức trên du thuyền bốn 
ngày đi Mexico vào tháng 08/2007. Tôi muốn 
hỏi thăm anh Chí trước về ngày khởi hành của 
chuyến đi này để tiện ghi danh tham dự, nếu 
ngày đi không trùng vào ngày chúng tôi có thể 
sang San Jose dự lễ hỏi đứa cháu gái là ngày 
17/08/07. 
 
* BPT.  
 Được về hưu từ tháng 1 đến giữa tháng 4 năm 
2007, tôi, Chí, nay đã đi làm lại bán thời gian 3 
ngày một tuần vẫn cho HDR, hãng tôi làm từ 
1983 cho đến nay. Vượt biển năm 77 được tầu 
dầu Pháp vớt đưa sang Đại Hàn, sau đó qua 
Pháp ở 6 tháng rồi sang định cư ở Mỹ và đi 
làm ngay cho một hãng A&E ở vùng Hoa Thịnh 
Đốn. Sau đó được một anh bạn kiếm việc cho ở 
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vùng Los Angeles và rủ về Cali, tôi đã bỏ hãng 
ở vùng này và sang Cali, được gặp lại bao 
nhiêu bạn bè ở các nơi khác cũng về đó. Nhưng 
chỉ được 2 năm thì mất việc, lại khăn gói trở lại 
vùng DC và làm cho hãng tư HDR cho đến 
ngày nay. Nếu được ở lại Cali mà không vào 
làm chính phủ thì không biết còn bao phen ba 
chìm bẩy nổi.  
Không ít AH đã gửi thư hỏi BPT Lá Thư về tổ 
chức Đại Hội Công Chánh. Xin minh xác là LT 
chỉ đăng thông cáo của ban vận động tổ chức 
Đại Hội nhưng không dự vào việc tổ chức Đại 
Hội Công Chánh. 
 

• AH Nguyễn Đình Duật, CA 
Xin cám ơn rất nhiều và hoan hô tinh thần tận 
tụy và sốt sắng « ăn cơm nhà vác ngà voi » để 
hoàn thành LT88 và gởi đi các nơi trên toàn thế 
giới, nhất là các anh Chí, Thích, Thông, Tâm, 
Hai, Giang, v v… Một số chúng tôi có tên 
trong BPT nhưng trong thực tế không có đóng 
góp gì cụ thể mấy cho việc hoàn thành LT đâu. 
 
* BPT.   
Hoan nghênh sự đóng góp của anh. Đúng như 
anh đã cho biết, các AH được nêu tên mới thực 
sự là những trụ cột trong việc xuất bản LT.  
 

• AH Nguyễn Đức Súy, CA 
Thân gởi hai anh Chí và Thích. Rất cám ơn hai 
anh, ngoài việc lo phát hành LT, còn bỏ công 
sức để gởi LT đi khắp thế giới cho các AHTH. 
Hơn thế nữa, hai anh còn động viên hai chị 
giúp công sức trong việc gửi LT. Tôi xin bái 
phục và nhờ hai anh chuyển đến hai chị lời biết 
ơn của tôi. 
 
* BPT.   
Chúng tôi đã cố gắng để LT tới được tới tay 
các AH, không phụ lòng mong đợi của các bạn 
 

• AH Khưu Tòng Giang, CA 
Tôi xin giới thiệu một Ái Hữu mới gia nhập 
Hội AHCC. Ái Hữu Nguyễn minh Đọc 
K8KSCC, trước làm việc ở Nha Lộ Vận 
Saigon. Sang Mỹ năm 1975. 
Từ 1975 tới 1993 làm ở Design Construction 
Từ 1993 tới 2003 làm ở hãng máy bay Boeing 

với chức vụ Principal Engineer phụ trách về 
Design và Engineering Support. 
Về hưu từ năm 2003 tới nay. Anh Đọc không 
thường xuyên liên lạc với bạn bè nên xin gia 
nhập trề AHCC.  AH Đọc xin gởi $100 để ủng 
hộ LTCC. 
 
* BPT.   
AH Giang đã tích cực chu toàn công việc của 
Trưởng Ban Biên Tập. Hơn thế nữa, từ ngày 
gia nhập BPT AH đã huy động được nhiều 
AHTH gia nhập hay trở lại với gia đình 
AHTHCC. 
Hoan nghênh AH Đọc. Và xin cám ơn về số 
tiền đóng góp. Với kinh nghiệm trong nghề 
nhiều năm như AH, LT mong sẽ được AH viết 
cho vài bài chia sẻ những vui buồn trong nghề 
với các anh em khác.  
 

• AH  Nguyễn Văn Sang, VN  
Tôi vừa về Saigon và đã nhận được hai quyển 
tập san AHCC 2006. Thật rất vui biết được vài 
tin tức về các bạn ngày xưa qua các thông tin 
tại tập san. Nếu có ngày giờ tôi sẽ…đóng góp 
vài bài viết về…chiều hướng phát triển tâm 
linh của các bạn Công Chánh đã đến ngưỡng 
tuổi « thất thập cổ lai hi » !  
Ít hàng cám ơn anh Chí…và không biết làm sao 
đóng góp vào chi phí ấn loát tập san này. 
 
* BPT.  
Xin AH đừng suy nghĩ  về việc đóng góp. Ở lại 
trong nước AH luôn nhớ đến bạn bè là niềm vui 
cho đại gia đình Công Chánh rồi. BPT sẽ cố 
gắng gửi LT đều đặn đến AH. 
 

• AH Nguyễn Võ Bảo, CA 
Tôi là Nguyễn văn Bảo, một AHCC. Tôi được 
biết trong tháng 3 và tháng 4 này các AH CC 
đều đã nhận được LTAHCC số 88, Riêng tôi 
vẫn chưa nhận được LT này. Vậy xin anh vui 
lòng gởi cho tôi một cuốn nếu LT này còn.  
 
* BPT.   
Ngay sau khi AH liên lạc và cho địa chỉ sau 
mấy năm xa cách, BPT đã gửi LT đến AH. Hy 
vọng từ nay AH sẽ nhận được LT đều đặn.  
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• AH Trần Sĩ Huân, CA 

Tôi đã nhận được AHCC số 88 rồi. Xin cám ơn 
các anh. LT lúc này đẹp lắm, chữ in rõ ràng, 
hình ảnh tốt lắm. Được vậy là nhờ công của các 
anh em trong  BBT chu đáo quá sức. Chúc các 
anh sức khoẻ dồi dào, may ra AHCC mới tiếp 
tục tốt đẹp mãi. Kính chào các anh.  
 
* BPT.   
Xin gửi lời cám ơn anh đã email ban khen Ban 
Phụ Trách LT. Nhờ sự hăng say đóng góp của 
toàn ban phụ trách nhất là sốt sắng của các 
anh Giang, Thích, Tâm, Thông, Hai, LT càng 
ngày càng được AHTH đọc và cổ võ đóng góp 
bài vở cũng như yểm trợ tài chánh. 
 

• AH Nguyễn Thành Đởm, Úc 
Anh Khưu Tòng Giang thân mến, 
Tôi đọc LTCC trên 20 năm nay, nhưng tôi 
thích số 88 nầy nhứt. Bài vở rất hay mà cách 
trình bay cũng quá đẹp. Tôi tâm đắc nhứt là baì 
“Hậu ăn tục nói phét” của AH Nguyễn Quốc 
Bảo. Anh viết rất hay mà kiến thức của anh 
cũng thật vững vàng. Chuyện phát minh “đôi 
đũa” từ đời nhà Thương của nước Tàu quả đã 
gảy đúng ngay chỗ ngứa của tôi: từ rất lâu rồi 
tôi cố ý tìm coi người nước nào và vào thời nào 
phát minh ra đôi đũa và cây nhang mà không 
gặp. Nay đọc được chuyện đôi đủa, tôi đã thoả 
mản được 50%, hi vọng một ngày nào đó tôi 
được đọc chuyện cây nhang trên LTCC. 
Tôi thấy mấy số gần đây, LTCC thường đăng 
những bài về du lịch. Tôi cũng thường hay viết 
về du ký,  tôi xin gởi bài   “Du Ngoạn 
Tasmania”, nói về một hòn đảo… nằm 
……..tận cùng cuả thế giới, để quý anh xét xem 
có đăng được hay không. Nếu được, xin cho tôi 
biết, tôi sẽ gởi thêm vài bức hình minh hoạ cho 
bài viết. Tôi cũng còn vài ba bài nữa viết về 
nước Úc và vùng Nam Thái Bình Dương, nếu 
quý anh không chê tôi sẽ gởi tiếp. 
 
* BPT.  
 BPT hoan nghênh những bài do AH viết, có 
kèm hình minh hoạ thì càng hay. Xin AH gửi 
cho BPT những tài liệu đó, càng sớm càng tốt. 
 

 

• AH Trần Đức Hợp, CA 
Anh Tâm thân mến. Anh Trần Giác Hoa có kêu 
gọi và mời một số anh em trẻ, đang làm việc 
cho Caltrans ở San Diego tham dự buổi họp bỏ 
túi ngày 21 April, 07 tại nhà anh Hoa. Xin anh 
yêu cầu anh Nguyễn Đức Chí gửi khoảng 10 
cuốn AHCC số 88 cho anh Hoa hay Hợp để 
giới thiệu LT với các AHCC trẻ, ra trường và 
đang làm việc trong ngành nghề Công Chánh 
tại Hoa Kỳ, kêu gọi họ gia nhập AHCC để tiếp 
nối gìn giữ sợi dây liên lạc mà các AH kỳ cựu 
đã cố gắng duy trì đến ngày nay.   
 
* BPT 
Chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của AH. Nhiệt 
tình đóng góp bài vở cũng như tài chánh của 
AHTH San Diego và lân cận, đã giúp duy trì và 
phát triển LT  đến ngày nay. Với tài tổ chức và 
huy động của AH Hoa, một người rất thành 
công trong ngành nghề của chúng ta, hy vọng 
lớp trẻ trong tương lai không xa sẽ thay thế các 
bậc chú bác, đàn anh tiếp tục phát triển và phát 
hành LT. 
 

• AH Nguyễn Thái Hai, NC 
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tôi đang 
sửa soạn bán nhà, có người láng giềng giới 
thiệu người bạn đến xem nhà. Trong khi nói 
chuyện ông ấy cho biết có người bạn tên 
Nguyễn thành Thới cũng dân CC đang cư ngụ 
tại Seattle. Tôi nhớ là trong khóa tôi có một anh 
tên như vậy. Tôi liền xin số DT, liên lạc ngay 
và quả đúng như vậy. Anh Thới đang sống ẩn 
dật, ít tiếp xúc với đồng hương nên không biết 
LTCC. Tôi quảng cáo sinh hoạt và tình bằng 
hữu của LT và đề nghị anh nên tham gia cho 
vui trong tuổi già và để biết thêm tin túc bạn bè 
trong ngành. Anh cho biết vì tuổi già và lâu quá 
rồi nay chỉ nhớ được vài người, và nhơ tôi gởi 
lời hỏi thăm các anh LDThượng, TVAnh, 
ĐCThành và NNẫm.  Anh đồng ý gia nhập hội 
và mong được nhận LT gởi theo địa chỉ  
Nguyễn thành Thới,  9832 18th ave SW Seattle 
WA 98106, DT (206) 762 0690.  
Luôn tiện tôi xin dùng LT để thông báo cùng 
các bạn bè quen thuộc biết địa chỉ mới của tôi:  
Nguyễn thái Hai 100 Lodgin Court, Morrisville 
NC 27560,  DT vẫn như cũ (919) 462 9768. 
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Nhờ các anh điều chỉnh lại địa chỉ  của tôi 
trong danh sách ghi trong LT 

• AH Lê Văn Trò, CA 
Trước hết tôi xin bầy tỏ ngưỡng mộ công lao 
của quý ái hữu trong BPT LTCC đã dầy công 
phát hành cũng như phân phối một lá thư thật 
đẹp và mang nhiều tình người. 

 
*BPT. 
Hoan nghênh tinh thần phục vụ LTCC của AH 
Hai, ngoài việc viết bài, duyệt xét bài vở, còn 
kêu gọi những cánh chim lạc đàn trở về với đại 
gia đình Công Chánh. Thân mến đón mừng AH 
Nguyễn Thành Thới.  

Sau đây xin BPT ghi tên TH Nguyễn Tý vào 
danh sách AHTHCC. TH Tý nguyên là giáo sư 
trường Cao Đẳng Điện trong thập niên 60. Địa 
chỉ : Nguyễn Tý, 4956 Parrish Ct, San Jose, CA 
95111.   

• TH Dương Văn Hoá, Canada Tôi và TH Tý đính kèm $70 đóng góp cho LT. 
Tôi cũng có gởi theo đây 2 bài viết cực ngắn để 
BPT tùy nghi đăng vào LT kỳ tới. 

Xin cám ơn quý anh chị Ban Biên Tập. Tờ báo 
của quý anh chị rất được trân trọng và yêu 
thích, niềm vui và sự chờ đợi của thân mẫu 
chúng tôi, cụ bà Dương Minh, năm nay đã 92 
tuổi, vẫn mong được đọc LTCC như bao nhiêu 
năm trước. 

 
*BPT 
Cám ơn AH đã giới thiệu TH Tý gia nhập gia 
đình AHTHCC. AH Tý là đồng môn với tôi, 
Nguyễn Đức Chí, nhưng ở hai ban khác nhau. 
Thân chào anh Tý. Tôi là TH Điện Lực nên vẫn 
thường nghe tin tức về anh. 

 
*BPT 
BPT rất vinh dự được cụ bà AH Dương Minh 
chiếu cố theo dõi và đọc LTCC bao nhiêu năm 
nay. Cầu chúc cụ bà vui mạnh lão thọ, và LT 
trường tồn để đem lại nguồn vui đến cụ. 

BPT  cám ơn AH đã gửi bài cho LT, và sẽ duyệt 
xét đăng trên LT Mùa Xuân.  
 

 
 

***** BPT Mục Thư Tín xin hẹn lại LT90 sau… ***** 
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