Thư Tín
BBT phụ trách.
1. Cô TB. Sáng tác “Hương tình muộn” đăng trong số nầy.
BBT xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những
sáng tác của Cô. Kính chúc Cô an lành và như ý.
2. Anh Phạm Hòa. Bài “Cơn mưa trở về” kịp đăng trong số
nầy. Ban BT xin chân thành cảm ơn và mong sự đóng góp
những sáng tác mới của Anh trong tương lai. Thân chúc Anh
cùng gia quyến an lành.
3. Cô Lê Thị Nguyệt. Cám ơn Cô đã chia sẽ với tập thể
CTSQ bài thơ “Người Mẹ hiền của TSQ”. Kính chúc Cô an
lành và như ý.
4. Chị Huỳnh Xuân, Binghamton, New York, Hoa Kỳ. BBT
đã nhận được tất cả 4 sáng tác của Chị, nhưng vì số trang giới
hạn nên Ban BT phải dành ưu tiên cho các bài viết về chủ đề
Xuân và đoàn thể CTSQ. Cảm ơn Chị đã thương mến ba chữ
TSQ. Mong sự đóng góp những sáng tác của Chị trong tương
lai. Kính chúc Chị cùng gia quyến an khang thịnh vượng trước
thềm năm mới.
5. Cháu Duyên, Houston, Texas, Hoa Kỳ. BBT chào mừng
Cháu đã đến được bến bờ tự do, và chúc tốt đẹp nhất trong việc
hòa nhập với cuộc sống mới.
6. Hội CTSQ Âu Châu. Cám ơn quý hội và CTSQ Hoàng
Tôn Long về những hình ảnh và tin tức sinh hoạt của Anh Em
xứ trời Âu. Hẹn gặp quý Anh Chị vào ĐH 20 CTSQ-VNCH
hải ngoại, tháng 9/2016, San Jose, California, Hoa Kỳ.
7. Hội CTSQ Arizona. Hình ảnh và tin tức sinh hoạt kịp
đăng trong số nầy. Ban BT cảm ơn nhiệt tình của quý hội. Hẹn
gặp quý Anh Chị trong ngày ĐH 20 CTSQ-VNCH hải ngoại.
8. Hội CTSQ Oklahoma. BBT cảm ơn lòng sốt sắng nhanh
chóng gởi hình ảnh và bản tin tóm lược cùng sinh hoạt của
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hội. Xin trân trọng tình nghĩa TSQ mà quý hội đã dành cho tập
thể CTSQ. Hẹn gặp quý Anh Chị trong ngày Đại hội 20.
9. Nhóm CTSQ liên lớp đệ tứ niên khóa 1965-66. BBT
cám ơn về những hình ảnh đẹp và bài tường trình đầy đủ. Hẹn
sẽ gặp lại quý Anh Chị năm 2016.
10. Hội CTSQ Bắc Cali, Hoa Kỳ. Hẹn gặp quý Anh Chị trong
ngày Đại hội 20.
11. Hội CTSQ Ontario, Canada. Hẹn gặp quý Anh Chị trong
ngày Đại hội 20.
12. Hội Colorado, Hoa Kỳ. Hẹn gặp quý Anh Chị trong
ngày Đại hội 20.
13. CTSQ Nguyễn Văn Pháp, Grand Rapid, Michigan, Hoa
Kỳ. Cám ơn tình cảm của Anh dành cho tập thể với 2 bài tham
luận “Hãy tự giúp mình” và “Mỵ dân”. Kính chúc Anh cùng
gia quyến an lành.
14. CTSQ Nguyễn Đức Khổng, New Jersey, Hoa Kỳ. Hương
xuân đã phảng phất đâu đây khi nhận được bài thơ “Xuân đất
khách”. Xin chân thành cảm ơn Anh. Hai bài thơ “Nếu Mai”
và “Thu buồn” không đăng được vì số trang giới hạn nên BBT
phải dành ưu tiên cho các bài viết về chủ đề Xuân. Kính chúc
Anh và gia quyến an lành.
15. Anh Chị CTSQ Trần Cảnh, Indianapolis, Indiana, Hoa
Kỳ. BBT xin cảm ơn Anh Chị gởi 3 sáng tác “Lời cuối cho
Anh”, “Cánh hồng trước gió” và đặc biệt bài “Sớ Táo quân”.
Kính chúc Anh Chị và gia quyến an vui.
16. CTSQ Nguyễn văn Thương, Oklahoma City, Oklahoma,
Hoa Kỳ. BBT cám ơn đàn anh đã nhanh chóng gởi sáng tác
“TSQ Danh dự” đăng trong số nầy. Chúc an lành và may mắn
trong cuộc sống luôn đến với Anh và gia quyến.
17. CTSQ Nguyễn Thanh Bình, Hoa Kỳ. Cám ơn tình cảm
của đàn Anh dành cho tập thể với sáng tác “Đón Tết” đăng
trong số nầy. Kính chúc Anh và gia quyến an vui.
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18. Phi Quang Thịnh, Lousiana, Hoa Kỳ. Cám ơn Anh sáng
tác “Nghĩa... của những người lính cùng Họ” đăng trong số
nầy. Kính chúc Anh và gia quyến an lành. Hẹn gặp Anh Chị
trong ngày Đại hội 20.
19. CTSQ Phan Văn Thân, Des Moines, IA, Hoa Kỳ. Ba
tấm hình và bài “Lính viễn thám” của anh đã góp mặt trong số
nầy. Cám ơn sự chia sẽ những kỷ niệm của Anh với tập thể
CTSQ-VNCH. E-mail của anh gởi cho CTSQ Nguyễn An, BBT
có chia sẻ với độc giả trong số nầy. Chúc an lành và may mắn
trong cuộc sống luôn đến với Anh và gia quyến.
20. Nguyễn Lễ, quê nhà. Bài ‘Có tên người nhưng mộ lại
vô danh”, “Trường Sơn hận” và “Cây AR-15” đăng trong số
nầy. Vì số trang giới hạn nên BBT phải dành ưu tiên cho các
bài viết về chủ đề Xuân, bài “Của một thời đã khuất”, “Cảm
Xúc” không đăng được. Cám ơn nhiệt tình của Anh. Kính chúc
Anh và gia quyến an lành.
21. CTSQ Trần Văn Phạm, quê nhà. Cám ơn Anh bài Tùy
bút “Lâm Viên”. Thân chúc Anh an lành và như ý.
22. CTSQ Nguyễn Văn Ngọc, Connecticut, Hoa Kỳ. Cám
ơn nhiệt tình của Anh. “Uống rượu ở Long Hương” đăng trong
số nầy. Mong tiếp tục nhận được những sáng tác của Anh trong
những số tới. Chúc an lành và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp
một ngày rất gần.
23. CTSQ Đặng Văn Ngân, Newcastle, Washington, Hoa Kỳ.
Cám ơn nhiệt tình của Anh. Bài ký sự “Hội ngộ trùng dương”
kịp lúc báo lên khuôn không trễ tàu. Ban BT xin chia vui với
gia đình Anh về thành công của hai Cháu trên đường học vấn.
Hẹn gặp Anh Chị trong ngày Đại hội 20 CTSQ sắp tới.
24. CTSQ Phạm Bá Tuất, Avondale, Arizona, Hoa Kỳ. Cám
ơn anh đóng góp hình ảnh, tin tức về Sinh hoạt của nhóm liên
lớp đệ tứ niên khóa 1965-66. BBT xin chúc mừng cùng gia
đình Anh Chị về lễ Vu Quy của cháu Thủy Tiên. Hẹn gặp Anh
Chị trong ngày Đại hội 20 CTSQ.
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25. CTSQ Nguyễn An, Rockford, Illinois. Cám ơn An đã
nhanh chóng gởi 2 sáng tác “Sàigòn một thoáng qua” và “Lẩu
Thái” đăng trong số nầy. Chúc an lành và may mắn trong cuộc
sống. Hẹn gặp An trong ngày Đại hội 20 CTSQ. Ban Biên tập
xin chia sẻ E-mail nhận được của CTSQ Phan Văn Thân, DesMoines, IA.
“Xin gởi đến tác giả "Lẫu Thái" lời cám ơn chân tình nhất.
Chuyện của năm 70 trên chiến trường Neak Leung, Campuchia
của Đơn Vị Viễn Thám/TQLC. Chuyện thật theo thời gian được
hư cấu tình tiết để thành 1 Tuỳ bút. Những ân tình cũ, nay không
ngờ có sự ngẩu nhiên trùng hợp với bài “Lính Viễn Thám” trong
ĐS/CTSQ 2016. Là người trong cuộc, trong ký ức lại nao nao
xao xuyến. Trong chừng mực, với tư cách là 1 Cựu ĐĐT/ĐĐ
Viễn Thám/TQLC, một lần nữa cám ơn người anh em CTSQ
Nguyễn An tuy không cùng binh chủng TQLC, nhưng không
bao giờ là “Nghìn Trùng Xa Cách”.
26. CTSQ Nguyễn đình Ngọc, Sydney, Úc Châu. Cám ơn
sự chia sẻ những kỷ niệm về trường xưa bạn cũ với đầy ắp
những kỷ niệm khó quên một thời tuổi trẻ qua bài “Mấy người
trở lại”. Mong Anh tiếp tục đóng góp trong những số tới. Chúc
Anh cùng gia quyến an lành và gặp nhiều may mắn.
27. CTSQ 3087. Sáng tác “Nhớ về một đàn Anh” đăng trong
số nầy. Cám ơn sự góp mặt.
28. CTSQ Chung Thiên Hoàng, Sonderjylland, Denmark.
Cám ơn Anh đã chia sẻ bài viết “TSQ Cao nguyên và di tản
tháng 3-1975” đăng trong số nầy. Chúc an lành và may mắn
trong cuộc sống luôn đến với Anh và gia quyến.
29. CTSQ Trà Kim Ngọc, quê nhà. Cám ơn sự góp mặt Em
qua bài thơ “Nhớ Mẹ Nguyệt”. Chúc an lành và may mắn trong
cuộc sống.
30. CTSQ 4893 Đáp Đờn, quê nhà. Cám ơn Anh 2 sáng tác
“Khóc tháng Tư đen”, “Cảm tác một chuyến đi”. Chúc an lành
và gặp nhiều may mắn.
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