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 AH B       

Anh Trực thân mến, 

Đọc bài "Bốn Thầy Công Chánh Của 

Tôi" mà anh đã viết, thật là cảm động. 

Sung sướng nhất là xem hình các sinh viên 

chụp với anh Lân và anh Tăng, vì các hình 

này đã giúp tôi trở về quá khứ.  

Tôi nhớ có lần, vì khi dạy nói nhiều nên 

cuối giờ khan tiếng; tan lớp, có mấy sinh 

viên trong lớp chờ tôi ngoài xe và đưa một 

chai nước ngọt mời tôi uống giải khát. Tôi 

lặng cầm mà không uống, các sinh viên đó 

thấy vậy thì thúc giục, nên tôi mở chai ra 

và uống. Đến giờ này, tôi vẫn nhớ cử chỉ 

của các sinh viên đó. 

Một lần khác, Đại Học Huế mời tôi ra dạy 

môn Bê Tông Cốt Sắt. Tôi luôn luôn sẵn 

sàng chia sẻ hiểu biết của tôi với các bạn 

trẻ, nhưng nếu nhận lời thì mỗi lần ra dạy 

Huế, tôi phải mất trọn hai ngày vì mỗi 

ngày Hàng Không VN chỉ có 1 chuyến bay 

Saigon-Huế-Saigon, và trong khi đó, tôi 

còn bận nhiều công vụ khác ở Saigon. Vì 

vậy, tôi đành lòng xin lỗi và từ khước. Đại 

Học Huế hỏi tôi có thể cho Đại Học Huế 

dùng bài của tôi dạy ở Phú Thọ được 

không, thì tôi hoan nghênh ý kiến đó hết 

sức, vì nó giải quyết mọi thắc mắc của tôi. 

Anh Trực thân mến, một lần nữa xin cám 

ơn anh; nhờ bài "Bốn Thầy" mà bao nhiêu 

kỷ niệm êm đẹp của thời son trẻ đã trở về 

với tôi. 

Bửu Đôn (E-mail của Thầy ngày 8 tháng 

11 năm 2017) 

 

 BPT 

                    ầy                  

                                        

  ầy                                 

                                     

                                       ẻ 

                          y            

  ầy Cô               . 

(Một thời gian ngắn sau khi viết những lời 

trên, BPT nhận được tin bu n là Thầy đã 

qua đời.  in xem lời chia bu n trong mục 

 Tin Bu n ). 

 

                 

Bài viết của anh Trực rất hợp với nội dung 

của Lá Thư AHCC . 

Mong có thêm nhiều bài viết tương tự như 

thế này. 

 

 BPT 

C       H                       y       

                                      

                 y                        
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             C             ầ            

                              ầy         

                  CC                   

                                      

                   y                    

                                  H  H 

                      . N        y     y 

                                      

         y        ẻ                      

        .                         H  

                       .    

 

           Vă  Lộc 

Tôi thành thật cám ơn quý anh trong Ban 

Phụ Trách đã dành nhiều thì giờ quý báu 

để   iữ Cho Còn Có Nhau . 

Thân chúc quý anh một năm mới 2018 

được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. 

  

 BPT 

                                   H. 

X                                        

AH,                                   

                                     

 H  H                                 

                        C    C        

                         y             

        g          y       y      .  

 

                 

Cám ơn BPT đã dày công thực hiện số 

LT10  này. 

 u điểm: 

  uy tụ được nhiều cây viết mới 

đóng góp cho Lá Thư. 

 Có đ a chỉ email nhiều hơn. Nếu 

được nhiều hơn nữa thì quá quý. 

 Nội dung liên hệ đến Thầy, Bạn, Kỷ 

Niệm Công Chánh; có nhiều bài 

hay, cảm động. 

 Chúc BPT thành công hơn nữa 

trong các Lá Thư sắp tới. 

 Cám ơn nhiều. 

 

 BPT 

C       H                      C        

                        H           H 

                                         

                                       

                                     

   y                                     

                              ;   y 

                             y,     c   

c                 c   c c           

   . 

         . 

 

 Anh                   

 m tên Nguy n Chánh Nhàn, quê ở Cần 

Thơ  Tham Tường) qua Lá Thư AHCC số 

108, em nhớ lại có gặp ch  ở Khu Nam 

Công Chánh Cần Thơ nên em mạo muội 

viết thơ cho ch  mong được  Nối Vòng Tay 

Lớn ..... 

........... 

Đọc qua LT AHCC, em thấy các v  tiền bối 

đều như Tiên Phật – Kiếp trước có tu – 

Còn một số  t ở VN, vụng tu, nên sống như 

trong Đ a Ngục Trần  ian. 

Vậy Hội CC còn thiếu mục  y Lạo những 

con người bất hạnh!! 

 m k nh lời thăm ch  khỏe mạnh, Anh bình 

phục sức khỏe, và gia đình an vui. 

 

 BPT 

                       nh             

       y       .                        

                                   ầ  

     . 
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                                    HCC 

                                          

                                           

N   S                C    C          

N   C    H                            

                 H                    

             y                   H   Á  

H     y H        H         H           

                                       H 

                                           

                                      

                 y                     

     G   C       C  N    . 

                  H                       

                 y                  

                                       

                                      

                                      

              ầy                          

                                         

                                     . 

C                                  H     

                                         

                       . 

S     ng, n                              

                       HCC          

                   y    . Tuy nhiê       

 H  H                                

                       C    C         

C                            ẩ      

              ... 

     H                                  

                CC  C               

                    N     y               

          H                               

         H. 

     C              y    . 

 

 AH L              

Trực ơi. Anh rất vui mừng khi nhận được 

LTAH CC hôm nay.  in cám ơn tất cả anh 

em trong Ban Phụ Trách. 

Xin thông báo: Bà Phan Đình Tăng gọi 

cho anh biết là ông Tăng mới b nh vô nhà 

thương. Không có gì đáng ngại. Anh em 

có thể gọi bà Tăng để hỏi thăm. Mấy anh 

học trò cũ của ông Tăng nên nhớ khi gọi 

hỏi thăm thầy Tăng nói rõ  thầy Tăng , 

đừng quên gọi là  Thằng Tây  phiền lắm 

nghe. Đó là lời dặn của thầy Tăng nhắn 

nhủ với tôi từ lâu r i. Không phải ý của tôi 

đâu. 

 BPT 

                       H              

                          ầy           

      C                               H 

                  ầy                    

   y                   H             H 

                   . 

 

 AH              ộ   

Tôi vừa nhận được LTAHCC số 10 , xin 

trả lời để quý AH Ban PTLT rõ. Thành 

thật cám ơn các AH trong BPT, đặc biệt 

AH Trần Trung Trực đã ch u đứng ra làm 

 đầu tàu  tiếp tục lo cho LT để  CH N  

TA     C N C  NHA  . Nhờ có LT, 

chúng ta biết được tin tức nhau, những 

sinh hoạt của AH khắp năm châu. Chúng 

tôi lại đọc được những bài viết của các 

AH để có thêm hiểu biết trên mọi lãnh vực. 

Phần tôi, thì nay đã quá già r i,   bó r i 

 tu i Mậu Thìn) không còn đóng góp được 

bài vở như thuở còn trai trẻ trước đây, 

mong các AH thông cảm cho. 

Tôi rất hoan nghênh các AH đã có quyết 

đ nh đứng ra t  chức  Đại Hội AHCC 

toàn cầu 2018 tại Little Saigon, Nam 

Cali ornia  để các AH khắp năm châu có 
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d p gặp mặt nhau khi ai cũng đã cao tu i, 

 t nhất cũng từ  0 tu i trở lên.  iêng tôi 

như đã trình bày ở trên, nay đã ch n bó, 

nên chưa có quyết đ nh ngay từ bây giờ. 

Lúc gần ngày Đại Hội nếu có con hoặc 

cháu ch u giúp phương tiện đưa đi và giúp 

đỡ săn sóc trong những ngày Đại Hội, 

chúng tôi s  về gặp mặt và thăm các AH. 

Một lần nữa, xin thành thật cám ơn  uý 

AH. Thân mến chúc  uý AH, gia đình 

Năm Mới Mậu Tuất  2018) thật nhiều sức 

khỏe và được Vạn Sự Như  . 

Thân chào. 

 

 BPT 

       y                                

AH                                    

                   H                    

                           ầ                

                   y                   

                                  y. 

     H                                 

H    HCC       ầ . 

                                       

               H. 

 

 AH Nguy            

Mình vô cùng vui sướng được gặp và biết 

tin tức các bạn , và gần như đầy đủ các 

bạn đ ng khoá   KSCC - ĐC tại  SA, 

thông qua Lá thư AHCC số 10  mình vừa 

nhận được trong d p liên hoan Tất niên 

AHCC Sài Gòn-VN vào ngày 3/2/2018. Và 

cũng qua Lá thư AHCC 10 , chúng mình 

cùng được ôn lại những kỷ niệm vui bu n 

thời Sinh Viên, thời ra trường làm việc, 

trải qua bao biến cố thời cuộc....." Thời 

gian thắm thoát thoi đưa", mới thoắt đó 

mà bọn mình đã thành các cụ  80, đầu 

bạc, lắm bệnh, suy yếu....Bu n nhất là đã 

có nhiều bạn đ ng khóa đã giả từ cuộc 

chơi!!! 

Cũng qua Lá thứ AHCC 10 , trang 107-

108, các bạn ở  SA cũng gặp được và biết 

được phần nào tình hình các bạn cùng 

khóa tại VN, qua bài viết của Nguyên và 

Sơn. 

Chỉ cầu mong sao các bạn đ ng khóa và 

gia đình chúng ta luôn được an vui, mạnh 

khỏe, vạn sự Như ý là mừng. 

Trước thềm năm Mậu Tuất -2018, gia đình 

mình thân chúc các bạn cùng toàn thể  ia 

đình luôn được: Vạn Sự Như   - An Bình - 

Vui khỏe. 

 

 BPT 

BPT                        6KSCC     

                                   H  C   

        HCC                        

                                        

                       C    C          

                                       

                N   C    H  ;          

                                          

                                           

C                  y          y        

 G   C   C   C  N      C          

          H                y          

     H                 H             

                                      

    . 

 

               
1. Trong phiếu góp ý và  ểm trợ tài 

chánh, Tôi không thấy chỗ nào bạn 

ghi chú cho tất cả mọi người rõ  là 

nếu không gửi lại bạn phiếu góp ý 

thì bạn s  không gửi báo.  o đó s  

có rất nhiều người s  không gửi 

phiếu góp ý  lại cho bạn vì họ không 

có gì thay đ i. 
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2. Bạn nên kiểm tra lại tình hình của 

qu  cho ch nh xác. Cách đây mới có 

chừng hai năm, bạn Luân yêu cầu 

mọi người Đ N  gởi tiền đóng góp 

nữa vì t n qu  quá nhiều. 

 

3.    klahoma city có 4 AHCC: Tôi, 

anh Phạm Hửu  uang, anh Nguy n 

đình Vi n và anh Lê văn 

Sâm. Ch ng  ô   hông    g   hay 

             ốn nh n  á   
 

4. Chuyện đóng góp cho lá thư, theo ý 

tôi, là T   T M của mỗi người, 

không bắt buộc. Nếu qu  có  t tiền 

thì chờ khi nào có đủ tiền hãy ra sô   

kế tiếp. 
 

 BPT 

       nh th     m  n  H                

       y          BPT                  

                y: 

1.               110                

  y. 

2. C  h   y             H Á      

                                 

        ầ           S    ầ        

             , c              

       $    6 (             ), kh  

   y                              

   $2   2 8  (                      

108 = $4,148.26) 

3. BPT                                

 H           . 

4.                                 y 
     N                            

                                  

                   ;              y  

       H          ầ           

                                 

C                       y         

                                    

 H  H                          

                                

lã                                  

        H         . 

 

 AH           c     

Năm nay, vì bận nhiều việc nên quên ch ch 

ngừa  lu, do đó tôi b  b nh  lu mấy tháng. 

Hiện giờ tôi vẫn chưa hết mặc dầu đã 

uống nhiều thuốc. Không dám ra ngoài, 

ngại lây lan. 

 

 BPT 

               y            ầ            

                                      

                                       H 

  m                     y              

    H                                     

                             . 

                

Chúng tôi đã nhận được các hình chụp 

hôm 10 tháng 2 và xin cảm ơn các anh 

nhiều. Tôi xin nhờ các anh Huấn - Bốn 

chuyển đến các anh Khóa 6 bên M , lời 

cảm ơn đã cho tôi quà Tết 500  S .  Tôi 

luôn luôn giử kỷ niệm đẹp và cảm động 

đối với tất cả các anh. 

 BPT 

C                                          

  ầy             . C                 

          ầy C                           

   y                                   . 

          Cô Thầy                     

    . 

 

                     

Tụi tôi đã nhận được LTAHCC số 109, 

thích thú đọc, xem hình ảnh và theo dõi 

các sinh hoạt của bạn bè CC từ khắp mọi 
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nơi trên thế giới. Xin cám ơn anh Trực 

và các anh ch  trong Ban Phụ Trách 

LTAHCC. Nghe nói các Anh Ch  bên 

California đang t  chức Đại Hội CC 2018 

 Đại hội cuối cùng!) làm tụi tôi rất háo 

hức.....và mong là s  có LTAHCC số 110 

trong d p này. 

Chúc anh Trực và cả Gia Đình đạt được 

nhiều sự như ý trong năm Con Chó này 

  iáp Tuất). 

Thân ái. 

 

 BPT 

C                      HCC          

                                        

            y                      nhau 

                                          

CC              . 

C    H    2      N       C          

                                        

        y     H   C    C              

                     2  8           H    

            y                         

 H                   . 

N                                       

           y      H  H             H    

N      H  H                   H   

                                    

             . 

 

 AH                

Chúng tôi đã nhận được LTCC số 10 . 

Hình thức đẹp và nội dung súc t ch.  in 

thú thật là đọc trên ấn bản vẫn th ch thú 

hơn là đọc trên mạng và cảm thấy mối liên 

hệ trong tình AHCC gần gủi thân thiết 

hơn. 

Thay mặt toàn thể AHCC và gia đình của 

Nhóm AHCC Toronto xin cảm ơn Ban Phụ 

Trách đã rất nhiệt tình và bỏ nhiều công 

sức để hoàn thành xuất sắc LTCC 10  

này. 

K nh mong Anh Ch   m trong nhóm nhiệt 

tình hưởng ứng đóng góp bài vở, hình ảnh, 

tâm tư, tình cảm….theo lời kêu gọi của 

Ban Phụ Trách. Kính chúc các Anh trong 

Ban Phụ Trách và toàn thể  uý AHCC 

Năm Mới An Khang Th nh Vượng và 

Hạnh Phúc. 

 

 BPT 

                                        

                                    H/TH 

Toronto. 

         H  H                            

      H                       C    

C                                        

                                      

    . 

 

            c       

 ua cuộc điện đàm gần đây, AH  uyên 

cho biết: 

- Thầy Đống khi mở tủ đã va đầu vào 

cửa tủ và sưng một cục. Thầy vốn 

đã  t nói, nay lại  t nói hơn. 

- Bản thân ch   uyên b  bệnh trong 

miệng, chữa tr  ở Canada không 

hết. Ch  s  sang Pháp ở nhà con gái 

để chữa tr  trong vòng   tháng. 

- Ch  muốn xin đ a chỉ email của Cô 

Bửu Đôn để chia bu n. 

 

 BPT 

                   H                     

     ầy                      H.      

               ầy                       

       ầy                         . 

C              H                         

                   . 
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BPT    email             C          cho 

AH.  

 

 AH L   ă        

 in gởi lời thăm  uý AH trong BPT Lá 

Thư Công Chánh và k nh chúc  uý AH 

cùng gia đình một Năm Mới Mậu Tuất sức 

khỏe, may mắn và mọi điều như ý.  in 

đ nh kèm một ngân phiếu  S 20.00 để 

đóng góp cho Lá Thư. Thân k nh. 

 

 BPT 

                                       

           H            y   N       

                                 C    

khôn               H                 

           y       . 

 

          ộ        

Cám ơn BPT Lá Thư đã gánh vác  ngà 

voi .  iêng cám ơn đã đăng hình AH 

Đ ng S  Khiêm và tôi. 

 

 BPT 

                    ầy N             

                                        

      ầy               . 

 

            c     

Tôi muốn Hội vẫn giữ tên nhiệm sở cũ của 

tất cả AH/TH. 

 

 BPT 

                               ( 2    ) 

     H                                  

              AH/TH, BPT                

                H. 

 

                      

Phiếu này ghi  Phiếu  óp   và  ểm Trợ 

Tài Chánh  nhưng không nói rõ chi phiếu 

đề tên ai, gửi về đ a chỉ nào. 

Trang 1 2 LTCC số 10 , báo cáo tài 

chánh của AH TT Trực có nói là  gửi tiền 

về cho AH NV Thái  nhưng cũng không 

nói đ a chỉ nào. 

Phiếu này ghi LTAHCC với đ a chỉ AH TT 

Trực, trang bìa sau LTCC 109 ghi Ban 

Phụ Trách LTAHCC với đ a chỉ AH NV 

Thái. Không biết làm thế nào cho đúng, tôi 

kèm luôn chi phiếu yểm trợ vào đây. 

 in cám ơn  uý AH. 

 

 BPT 

                                            

             H                      

                         ầ           

   HCC                    ầ           

         H                             H 

             ầ       C                 

     H N  y           . 

                        H               

         (      US)      H           . 

 

                   

 in cảm ơn tất cả các Anh Ch  trong Ban 

Phụ Trách Lá Thư  i Hửu Công Chánh. 

 

 BPT 

C               (      )      H     

      . 
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          c     

Tôi gửi anh bài viết "Tự tạo hạnh phúc ở 

tu i già" để anh tuỳ nghi. Hai bài viết 

trong LT 109 của Tràm Nước: "Thầy 

Tăng, v  thầy khả kính" và "Los Angeles 

Ký Sự" quá hay, tựa như hoa lan e ấp nở 

trong vườn hoa cúc vàng. Lời văn của tác 

giả bình d , nhẹ nhàng, d  thẩm thấu vào 

tâm h n người đọc. Tiện đây, tôi xin ủng 

hộ LT $100.00, chi phiếu gửi qua Bưu 

Điện. Chúc anh và ban Phụ Trách sống 

mạnh để "Giữ Cho Còn Có Nhau". 

 

 BPT 

                       Tự tạo hạnh phúc 

ở tu i già"      H                     

        C                         H     

    2          "Thầy Tăng, v  thầy khả 

kính" và "Los Angeles Ký Sự"      H 

     N   ;                            

       y          y                     

CC                                H     

                        N              

          . 

   y                                

              H       . 

 

         ă        

 ất vui mỗi khi nhận được LT CC, k nh 

cảm ơn. Năm Mới k nh chúc quý Anh Ch  

sức khỏe d i dào, An Khang, Th nh 

Vượng. 

 

 BPT 

                                    H 

                                        

 H (US 2    )               . 

 

                          

Tôi xin gởi anh check  2 0.00 của AHCC 

Houston đã đóng góp để nuôi dưỡng 

LTCC. 

Chúng tôi xin cảm ơn thật nhiều BPT LT 

đã mất nhiều thời giờ với mục đ ch là 

  h ng  a g ữ  h    n    nha  . Chúng 

tôi rất hoan nghênh tinh thần của các anh. 

 

 BPT 

                                      

                        H              

                                        

                y                         

           HCC H              

($260.00, xin xem D    S     H  H 

            C    ). 

 

           

 in ghi email của các AHCC nếu có để 

tiện liên lạc với nhau. 

 

 BPT 

                                         

                 H  H CC             

         (      )      H         LT. 

 

                 

Đã đóng góp 50 đô  c yểm trợ Lá Thư 

AHCC tài khóa 2017-2018. 

 

 BPT 

C       H                                

                                        . 
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 in cám ơn LTAHCC trong thời gian qua 

đã gởi cho tôi. K nh chúc gia đình AHCC 

mọi sự Bình An Tốt Lành. 

 

 BPT 

                                H         

     HCC  C           y                

      H                               

     . 

 

                    

C                                      

                  (US 2    )         

LTCC. 

 

            c              
                        

C          AH                H        

                   CC.              

                  ầ      . 

 

                       

Cháu xin thành thật cám ơn các Bác, các 

Chú trong BPT Lá Thư đã luân phiên làm 

việc  Vác Ngà Voi  để có một đặc san với 

nhiều mục rất b   ch để tham khảo. Năm 

nay lại t  chức  Đại Hội Công Chánh 

Toàn Cầu . Cháu ao ước có d p này để 

được diện kiến các Chú, các Anh, Ch  

bầng xương, bằng th t mà cháu chỉ biết 

qua  Lá Thư . K nh chúc BPT luôn d i 

dào sức khỏe để hướng dẫn lớp hậu sinh. 

P.S. Cháu xin gởi chi phiếu cho chú Thái 

theo đặc san yêu cầu. 

 

 BPT 

C                                       

BPT                                 

H   C    C          Cầ             

                H  H C    C            

                       y             

          H  H             y  C    

                                         

    H        . 

 

            c       

Thưa Anh, 

Kính gỡi Anh BANK DRAFT số tiền US$. 

 0,00 để ủng hộ LTCC. 

Tôi vừa xem lại các ảnh ngày xưa  (chuyến 

du l ch cũa Anh Ch  ở MONTREAL), khi  

Anh Vương Ch  H  còn hiện diện với 

chúng mình. Trong bữa tiệc, tôi ng i cùng 

bàn với Anh Ch . Thời gian qua nhanh. 

Giờ thì  thỉnh thoảng, tôi được nói chuyện 

qua điện thoại, thăm hỏi ch  H . Không có 

d p gặp gỡ, thăm viếng nhau. Ai ai cũng 

có vấn-đề. 

Ban t -chức có kêu gọi tham gia ĐẠI HỘI 

CÔNG-CH NH, nhưng chúng tôi không 

hưởng ứng n i. Anh XUYÊN, sau 3 lần đứt 

mạch máu não, không đi máy bay được. 

Và cũng vì lắm b nh tật, nên không mua 

được bảo hiểm du l ch. 

Bên này, chúng tôi cũng rủ nhau đi cho có 

bạn, vui gặp lại nhau. Nhưng đến hôm 

nay, có l  mới có Anh Ch  T.H. L ỢNG 

dự đ nh tham gia. 

K nh thăm Anh Ch  vui, mạnh. 

Phạm Ngọc XUYÊN + BÁU 

 

 BPT 

          y         

C             ầ                        

 HCC              C         y            
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               ng 1 hay 2 trang thôi. Riêng 

                                        

                          H    HCC C  

                      H  H CC          

C            H                y              

                              

C                                       

Thân, 

     

 

                    

 in cảm ơn BPT đã bỏ nhiều công sức để 

giứ cho Lá Thư Công Chánh  cho còn có 

nhau . 

Tôi chưa nhận được số báo 108 và 10 . 

 in gởi ở đ a chỉ này.  in cảm ơn. 

 

 BPT 

                                G     

               C                      

G         CC                          

         H  H                ầ      

           y                               

                                      

              . 

 

 AH Tr          

Tôi xin góp ý kiến nhỏ về việc lập bản 

danh sách AHCC: xin giữ lại cột về nhiệm 

sở cũ, mới... để có thể nhận nhau sau vài 

chục năm xa cách không có tin tức của 

nhau.  iêng các AH nào không muốn ghi 

thì để trống cũng ch ng sao. 

Lý do tôi muốn còn cột này là: nếu tôi là 

AH mới vừa liên lạc được với LT và nhận 

được LT 10  với danh sách các AH lần 

đầu tiên, tôi s  rất vui mừng khi thấy tên 

Trần Trung Trực. Chắc chắn đó là TTT đã 

cùng tôi và vài AH nữa tiên phong vào 

Tỉnh mới Chương Thiện cách nay 5  năm 

tại Khu Trù Mật V  Thanh-Hỏa Lựu  thành 

lập đầu năm 1962). Đó là TTT Điền Đ a 

đã cùng tôi, mùa mưa mang boot lội sình, 

mùa hè đèo nhau trên chiếc Lambretta của 

Điền Đ a, h t bụi đi làm vì tỉnh l  V  

Thanh của Chương Thiện chỉ có con 

đường duy nhất trải nhựa là đoạn V  

Thanh-Hỏa Lựu của Tỉnh Lộ số ... nối 

 uận  ò  uao   Kiến Long qua V  Thanh-

Hỏa Lựu, ngã ba Long M  nối liền với  L 

4 (lúc đó còn là CL  ) ở ngã ba Cái Tắc. 

Các AH khác là Lê Thành Tr. Công 

Chánh, Hà Hữu Lộc Ty Hữu Hạn Phi 

Trường V  Thanh, Nguy n  ư Th. Công 

Trường  áng V  Thanh. 

Đến khi nhớ lại danh sách ở các LT trước 

và khi đọc đến bài về Khoá 6 Kỷ Niệm 50 

năm .... của Ngô Hoàng Các  CC Biên 

Hòa đến  0   1 75), tôi mới vỡ l  ra đó là 

TTT Công Chánh. 

 ua các hình ảnh và bài viết về   u 

Ngoạn  apan-Alaska , xem k  lại thì thấy 

không có gì thay đ i nhiều với thời gian, 

mặc dù đã hơn  0 năm qua, trông ông bạn 

Ngô Hoàng Các vẫn chưa già, vẫn sống 

động và linh hoạt như thời nào  đi săn ở 

các khu rừng  uận Công Thanh, khu gần 

thác Tr  An  có thú rừng nhưng chưa có 

đập thủy điện Tr  An) hay  uận Nhơn 

Trạch...  

 in gởi đến quý Anh trong BPT và gia 

đình lời chúc sức khỏe và vạn điều như ý. 

Trần Khương 

Kiến Thiết Biên Hòa 

 

 BPT 

                                    G  

      C                          H     

                           . 

                                   H    

                 y                       
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              H               . 

N                                         

  y  H                                  

            (                            

               )                        

  y                                       

                                        

                  C    C     /      

      /                         y       . 

         y                NHC         

  ầ        . C                      

                                        

                                          

     N            y                   

                    y H              

                                           

lô Tr                                       

               N        y              

         y                         

                              !!! 

                                  H    

                                    y   

   y   . 

C        C                 y             

      C                                

              . 

        , 

N   H     C     

 

 AH Ng              

Thành thật cám ơn anh Trực đã ra công 

sức giúp cho LTAHCC luôn trường t n lâu 

dài. 

 

 BPT 

C       H             G        C      

                             H         

     S     H                           

     H               . 

 

        ă      (James) 
Anh Trực, 

 in cám ơn anh rất nhiều về việc vác ngà 

voi cho LTCC,  bận rộn lắm.  Cám ơn anh 

thêm về edit bài viết cho được trơn tru 

thêm.  Hẹn gặp anh vào ngày đại hội CC 

2018. 

Thân, 

 

 BPT 

Anh James thân, 

                           US         

          HCC  C                 Hai 

                                        

                                        

               2     2                  

  ầ                                      

110. 

Hy                       H HCC C 

N   2  8      ầ           

Thân, 

T    
  

 

 

 

Kính chúc Đại Hội AHCC 

Toàn Cầu Năm 2018 

Thành Công Rực Rỡ 


