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BPT/ LTAHCC VÙNG SAN DIEGO G�I 
BPT/ LTAHCC VÙNG WASHINGTON DC. 

BPT/ LTAHCC vùng San Diego �ã g�i s� 81 
cho Ái h�u kh�p n�i tu	n v�a qua, m�t s� Ái h�u �ã 
nh"n ���c. M�t s�  Ái h�u ! xa nh� Pháp, Úc, Hòa 
Lan, ��c, Na Uy có th% ch�a nh"n �� c. 

Chúng tôi v�n còn nh"n ���c check lai rai 
trong tháng 08. 

Chúng tôi phi ch� ��n cu�i tháng 8 m i t&ng 
k�t tài chánh, chi thu. Sau �ó s' g!i cho các anh 
bên �ó. 

1. Các bài v! nh"n ���c mà ch�a ��ng 
2. Danh sách AHCC      
3. S� ti(n còn l�i trong ngân qu� c�a Lá Th�. 

Cho ��n bây gi�, báo tin vui cho các anh ch� bên �ó 
là s� ti(n còn l�i khong $2,500. 

Theo kinh nghi�m c�a BPT vùng San Diego, 
ti(n b�u ki�n r�t t�n kém khi g�i �i Úc và Pháp, 
khong $10 cho m�t cu�n, ti(n g!i ! Úc, Pháp h�n 
c $1,000. Hi�n nay, hai ái h�u ! Úc là anh Tôn 
Th�t Phát và anh Nguy
n C� �ã nh"n giúp phân 
phát Lá Th� s� 81 cho khong 90 ái h�u bên Úc. 
Tôi g!i m�t thùng cho anh Phát (khong 45 cu�n) 
và m�t thùng cho anh C� ( khong 45 cu�n). Hai 
anh Phát và C� s' g!i các Lá Th� trong n�i ��a Úc, 
ti�t ki�m cho chúng ta khong $400. ) Pháp, thì 
anh Nguy
n T�n Th� l	n tr� c g!i th*ng Lá Th� s� 
80 cho anh Hoa Tr��ng Xuân, ti�t ki�m khá nhi(u 
ti(n. Chúng tôi �( ngh� các anh liên l�c v i anh 
Xuân, Phát và C� càng s m càng t�t và yêu c	u các 
anh �ó ti�p t+c giúp �, cho các s� t i. 

Chúc các anh may m�n trong hai s� 82 và 83 
* BPT/LTAHCC vùng Washington DC: 

Hoan nghênh các Ái h�u �ã hoàn thành Lá Th�   
nhi�m k$ 2003, t�t �#p v� hình thc l)n n�i dung. 
Bây gi� quý Ái h�u có th� “ n! tang b�ng trang 
tr	ng v0 tay reo” và c�ng nên chu2n b� l�n cho m�t 
chu k$ “ vác ngà voi” khác.  

� ÁI H�U NGUY�N XUÂN M�NG 
(CALIFORNIA) 
Mãi cho ��n hôm nay tôi m i có th� qua Ban 

Ph+ Trách Lá Th�, vì tôi ch� vi�t xong bài �óng 
góp cho lá thu s�p t i tôi m i g!i luôn m�t th%. 

Các ái h�u vùng San Diego (���c xem nh� 
thu�c th� h� tr-) �ã th.c hi�n hai Lá Th� 80 và 81 
th"t �#p v( c hình th�c l�n n�i dung. Xin hoan 
nghênh tinh th	n �óng góp c�a các ái h�u vùng San 
Diego. Nay Lá Th� ���c chuy(n sang vùng Th� �ô 
Hoa K/ g�m nhi(u ái h�u trung niên và lão niên.  
Chúng tôi r�t m�ng r�i  �ây s' ���c �ón nh"n 
nh�ng LT �$c s�c và �	y tình Ái h�u do Quý Anh 
th.c hi�n. 

Ngoài ra tôi còn nh  bu&i chi(u t�  Tr�i H�p 
B�n HDVN, anh Chí  �ã cho chúng tôi có d�p ghé 
th�m Th	y Lê S� Ng�c,và hôm sau c  Th	y và Cô 
vào tr�i th�m �ón ng��i cháu gái, m�t Tr�,ng 
H� ng ��o �ang ! trong tr�i ra ch�i, nh�ng nay 
thì Th	y không còn n�a. Tôi không ng� l	n tôi ���c 
ghé th�m Th	y lúc �ó là l	n cu�i.  

Kèm theo th� này, xin g!i ��n Anh và Ban 
PTLT bài vi�t �óng góp cho Lá Th� s�p ��n v i ý 
ngh�a m�t ngày l�ch s� trong d�p T�t c& truy(n c�a 
dân t�c chúng ta, cùng chi phi�u �óng góp cho Lá 
Th�. 

Xin chúc các anh ch� và các ái h�u trong Ban 
PTLT luôn luôn s�c kh0e và v�n s. t�t lành. 

* BPT: Hoan nghênh tinh th�n xây d*ng, �óng 
góp  bài v  và y�m tr! ��u ��n c�a Ái h�u ��i v�i 
LTCC , ��c bi�t là “ K- y�u tr��ng Cao "3ng Công 
Chánh” mà ái h�u �ã góp công ��u �� l�u l�i cho 
��i sau. 

� ÁI H�U NGUY�N M�NH HOÀN 
(CALIFORNIA) 
Chân thành cám �n quý ái h�u vùng San Diego 

�ã g!i Lá Th� mùa thu 81 ��n tay (�&i ��a ch1). Xin 



S� 82 - THÁNG 01/2004 TRANG 7  
 
 
vui lòng c"p nh"t trong danh sách AHCC nh�ng k/ 
t i. 

Nay ! tu&i v( h�u s�ng trong giai �o�n 
..b�nh....lão . Nh�ng lá th� AHCC �ã �em l�i ni(m 
vui h�i sinh, tim và huy�t m�ch c�a mình ���c nh�p 
l�i v i nh�ng k2 ni�m h�i thanh xuân...trên các n-o 
���ng ��t n� c Vi�t Nam yêu d�u. 

Còn n�a, mình có th% ng�i hàng gi� d! tên 
trong danh sách ái h�u và thân h�u (nh� l"t quy%n 
Dictionaire Larousse h�i nh0) �% hình dung nh�ng 
khuôn m$t, không gian, th�i gian. Ôi Th"t tuy�t v�i! 

 Kính chúc quý ái h�u vùng Maryland thành 
công v i lá th� 82. Trân tr�ng kính chào. 

*BPT: Xin hoan nghênh nh�ng khích l� n�ng 
nhi�t và y�m tr! tinh th�n l)n v(t ch�t c�a lão t��ng 
Ái h�u. Chúng tôi có trích ��ng c�m ngh� t�t �#p 
c�a ái h�u ��i v�i Lá Th� vào th� ng� c�a BPT �� 
ái h�u b�n ph��ng cùng chia x�. 

� ÁI H�U LÊ KH�C THÍ (CALIFORNIA) 
Tôi xin g!i bài m�ng “ �3I TH45NG TH6 

VÀ TIÊN TH6”  v i 6 t�m hình �% xin cho ��ng 
vào Lá Th� . Xin s�p x�p s� hình 4 c+ vào bài �TT. 

Tôi s' g!i anh thêm m�t bài n�a �ó là “Lá Th� 
AHCC và Ni(m Vui Tu&i Già”; �� vài trang thôi, 
trong �ó tôi kêu g�i anh em ti�p tay duy trì Lá Th�.  

Th�m Anh và các anh trong ban PT Lá Th� . 
Anh em làm vi�c chu �áo l�m, tôi ���c th� anh r�i. 
Bên này anh em bình yên c, v+ cháy California, 
anh em Công Chánh không h( h�n gì. Xin chúc anh 
em m�nh kh0e. 

7nh c�a AH Lê Kh�c Thí 

*BPT: Ái h�u �ã tiên phong trong vi�c khai 
sinh Lá Th�, và nay tu&i ngo�i bát tu�n v)n quan 
tâm theo dõi t�ng b��c �i c�a nó. Ngoài ra ái h�u 
còn g i bài v  ��u ��n �� y�m tr! tinh th�n “ gi� 
cho còn có nhau” . Hoan hô lão t��ng! 

� THÂN H�U LÊ XUÂN KH� 
(CALIFORNIA) 
Chúng tôi nh"n ���c quy%n “Lá Th� Công 

Chánh” s� 81, tháng 8 n�m 2003, bài vi�t r�t hay, 
h�p d�n, súc tích , trình bày r�t �#p, m� thu"t, do 
Ban  Ph+ Trách ti(n nhi�m , vùng San Diago g!i 
cho, xin r�t cm �n quý Bác. 

Nguyên tôi là b�n h�c cùng l p v i anh Nguy
n 
T� Tùng tr��ng B�!i (Hà N�i) h�i 1932 - 1936. 

Khong th�i gian 1963 - 1975, tôi v�n là ��i 
di�n c�a B� N�i V+ VNCH qua B� Công chánh và 
giao thông VNCH, d. nhi(u bu&i h�p liên B� và các 
v�n �( nhà ��t, nên có ���c bi�t m�t s� quý v� cao 
c�p. Ngành công chánh và giao thông th�i �ó, cho 
nên khi ��c các Lá Th�, th�y vui vui, vì có nhi(u 
quen bi�t, có tin t�c ho$c bài v! ��ng ! Lá Th�. 

Trân tr�ng cm t� quý Bác nhi(u, và xin kính 
chúc “Lá Th� Công Chánh”  s' ra m�t �(u �(u, và 
k/ nào c�ng r�t h�p d�n và xu�t s�c. Trân tr�ng. 

*BPT: T(p th� Công Chánh r�t hoan h. có 
��!c thân h�u quý hóa nh� c�. Nay   tu&i x�p x. 
c,u tu�n mà c� v)n theo dõi �
c Lá Th� AHCC. 
Xin cám �n nh�ng l�i bình ph2m ��y khích l� và 
y�m tr! nuôi d�4ng Lá Th� c�a c�. Chúng tôi �ã 
c(p nh(t danh sách và ghi c� quan c� ph�c v� là B� 
N�i V�. 

� ÁI H�U NGUY�N V�N NGÂN  
(CALIFORNIA) 
Tôi v�a nh"n ���c s� 81 LT AHCC ngày 28 

tháng 11 anh g!i cho t� ngày 01 tháng 11, v i d�u 
�0 Media mail kèm phi�u gii thích tr+c tr$c c�a 
ông Postmaster l�ch s. này. Xin cm �n Anh r�t 
nhi(u �ã phi(n lòng anh. 

Tôi r�t m�ng �ã ti�p ��c h�t ngay, báo tin vui 
c�a chúng mình và �ã �i�n tho�i hoàn l�i ngay 
cu�n 81 ch� Huy�n �ã cho m��n tr� c v i l�i d$n 
dò �$c bi�t khi xem xong phi g!i l�i ch� �% cho” 
các con, cháu”  ch�, luân phiên ��c. 

* BPT:   R�t hoan h. ��!c tin ái h�u gi� �ây �ã 
nh(n ��!c Lá Th� s� 81. Ni�m an �i l�n cho các 
BPT là th�y Lá Th� ��!c �ón nh(n n�ng nhi�t và 
trân quý nh� �ã k� trên. Ngoài ra, BPT cám �n ái 
h�u �ã y�m tr! ��u ��n cho Lá Th�. 

� ÁI H�U PH�M NGUYÊN HANH  
(CALIFORNIA) 
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Tôi r�t m�ng ���c bi�t LTAHCC �ã ���c 
chuy%n ��n quý anh vùng th� �ô Hoa Th�nh ��n, và 
tin r8ng Lá Th� �	u Xuân Giáp Thân s' mang m�t 
s�c thái m i, vui t��i và phong phú.  �áp �ng l�i 
kêu g�i c�a anh D��ng, tôi g!i kèm theo �ây hai 
bài: 

Bài “�� Vui V i Ch� H�” c�a ái h�u  Nguy
n 
Ánh D��ng. 

Bài “Tham Gia Ngày �a V�n Hóa T�i Khu 7 
Caltrans” c�a tôi. 

Bài ���c �ánh b8ng VPS font, ch�c quý anh 
không có th�y gì tr! ng�i. C�ng nh� ái h�u Nguy
n 
Ánh D��ng, tôi xin �%  Ban Ph+ Trách toàn quy(n 
quy�t ��nh v( bài vi�t. Tôi c�ng xin ���c �óng góp 
$20.00 �% y%m tr� Lá Th�.   

Sau h�t, tôi xin chúc quý anh trong Ban Ph+ 
Trách d�i dào s�c kh0e, bình an và thành công m� 
mãn trong nhi�m v+ “vác ngà voi”. 

* BPT: Cám �n ái h�u �ã g i bài và hình �nh 
v� Lá Th� . "ã t�ng làm công vi�c “ vác ngà voi” 
nên ái h�u thông c�m nh�ng b(n r�n c�a BPT h�n 
ai c�. 

� ÁI H�U PHAN �ÌNH T�NG (LOUISIANA) 
Lâu  ngày ch�a g$p l�i sau  v+ h�i ! Los 

Angeles thì ���c cú �i�n tho�i thúc  vi�t bài cho 
LTAHCC. Lúc này công vi�c nhi(u nên phi rút bài 
c� trong computer ra �% g!i cho ��ng LTCC s�p 
��n. S! d� tôi  có bài �y vì tr� c �ây ban biên t"p ! 
San Diego có g�i ý vi�t m�t bài gì thu�c New 
Orleans nh� Mardi Gras.  Nh�ng vì l��i, vi�t không 
k�p nên nay m i g!i ��ng sau. 

Anh ch� �ôn có rnh thì mùa Mardi - Gras 
(khong tháng 2 và tháng 3) 2004 v( �ây xem, nhân 
th% th�m anh em CC ! New Orleans luôn. 

) New Orelans và g	n �ây (Mississipi) có r�t 
nhi(u Casinos ��  lo�i, trên b�, d� i n� c có m�t 
cái to l n ! Biloxi (Mississipi) g�i là “Beau 
Rivage” r�t �#p. T+i này hay ��n, c�t là �i  ch�i, � 
n ngon mà r-. Còn �ánh  bài thì t�n vài tr. nickel 
��a vào Slot machine là xong. 

Mong có d�p g$p l�i nhau. 
* BPT: Nghe ái h�u t� c�nh “ Beau Rivage”, 

mong có d�p g�p ái h�u và quý quy�n t�i �ó m�t 
ngày g�n �ây. Cám �n ái h�u �ã �óng góp hai bài 
và y�m tr! tài chánh cho Lá Th� . 

� ÁI H�U B�U HI�P (CALIFORNIA) 

Anh Tôn  Th�t  Duy San Diego v�a m i g!i cho 
tôi LTAHCC s� 81. Tôi r�t vui khi ��c xong. Trong 
Lá Th� này có nhi(u bài v! r�t �$c s�c, làm ng��i 
��c c�ng theo dõi tâm t� và h� ng �i c�a ng��i 
vi�t, c�ng m� màng, � t át v i bài “D��ng Nh�”, 
c�ng t� t�!ng nh�ng ngày hào h�ng xa x�a ! 
“Nghe m�a n�i x� ng��i”, “ Nh  �êm càng m�t 
chi�n bào, n�p bình �ong r��u nghe sao choáng 
ng��i”,  và ng��i ��c c�ng vui vui, ng� ngh�nh, 
��m tình trong “Duyên hay N�”. Hay l�m!  

Tôi xin g!i ��n anh m�t chi phi�u. 
* BPT: Chúng tôi c�ng có nh(n xét nh� ái h�u 

là Lá Th� s� 81 ��c s	c c� hình thc l)n n�i dung. 
Cám �n s* y�m tr! c�a ái h�u và Lá Th� còn mong 
nh(n ��!c thêm nh�ng v�n th� c�a ái h�u n�a. BPT 
  B	c Cali �ã chu2n b� �� �ón Lá Th� tr  v� ch�a?  

� ÁI H�U H� ��NG L� (CALIFORNIA) 
Mình phi g!i bài nh�c “M�ng Xuân”  �% 

��ng vào Lá Th� AHCC  mùa Xuân, n�u quý c+ 
th�y có th% ��ng ���c. Mình c�ng có g!i  m�t cái 
check $30 góp ph	n vào vi�c th.c hi�n  Lá Th� , 
ch�c trên �ó �ã nh"n r�i. 

Mình g!i l�i th�m �ôn và phu nhân cùng toàn 
th% gia �ình �(u ���c s�c kh0e t�t và an lành. Cho 
mình th�m t�t c các ái h�u trên �ó, k% c Ngô 
N�m. 

* BPT:  Hi�n nhiên là ��ng vào Lá Th� s� 82 
này. Còn gì h�nh phúc h�n khi anh em c�m Lá Th� 
Xuân và hát  “ M�ng Xuân”. Hobby tay trái c�a ái 
h�u th(t �áng ph�c, ti�n b� xa so v�i nh�ng ngày 
còn c	p sách �i h
c. Mong m�t ngày g�n �ây s+ 
nghe ��!c ái h�u bi�u di%n nh�c c�a ái h�u. Cám 
�n ái h�u �ã y�m tr! m
i m�t. 

� ÁI H�U LÊ TH� TH�NH (CALIFORNIA) 
Tôi là Lê Th� Th�nh, xin g!i kèm theo �ây 

money order $30.00 (ba ch+c ��ng), �% �óng góp 
ph	n nuôi d�,ng Lá Th� “�% luôn còn có nhau”.  
Nhân ti�n c�ng xin quý Anh vui lòng n�u có th% 
���c, �$c bi�t  g!i cho tôi hai thay vì m�t nh� 
th��ng l� Lá Th� s� 82 s�p t i, �% tôi có th% t$ng và 
gi i thi�u v i b�n tôi nhân d�p Xuân v(. 

Xin �a t� và kính chúc t�t c quý v� trong Ban 
Ph+ Trách cùng t�t c quý v� trên kh�p n�m châu 
b�n b% và gia �ình m�i �i(u an lành, h�ng th�nh và 
h�nh phúc. 
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* BPT:  Xin cám �n nh�ng l�i chúc t�t �#p và 
y�m tr! Lá Th� ca ái h�u. Ban Ph� Trách c�ng xin 
chúc ái h�u n�m m�i Giáp Thân ��!c “ V�n S* Nh� 
Ý”. 

� ÁI H�U PH�M BÁ ���NG 
(CALIFORNIA) 
R�t mong quý Anh s' hoàn thành t�t �#p vi�c 

biên so�n và �n hành Lá Th� AHCC Xuân 2004. 
Nhân d�p này, kính chúc quý Anh và gia �ình 

n�m m i  V�n S. Nh� Ý. (Kèm 20 USD nuôi d�,ng 
Lá Th� ) 

* BPT: R�t cám �n nh�ng l�i khuy�n khích 
n�ng nhi�t c�a ái h�u, và vi�c y�m tr! Lá Th� . 

� ÁI H�U TR� NG QUANG T�NH 
(CALIFORNIA) 
Xin l9i quý Anh, thay �&i ��a ch1 mà không k�p 

báo �% Lá Th� ái h�u b� tr l�i. Tôi c�ng �ã chung 
“vác ngà voi” v i các anh Ng�, Bo, Trung, T�!ng 
....h�i ! Washington State, nên r�t bi�t s. v�t v c�a 
quý Anh. 

Xin g!i kèm chi phi�u 100 USD �% bù l�i n�m 
r�i không �óng và không �i h�p m$t k/ r�i. 

* BPT: Hoan nghênh ái h�u �ã thông báo ��a 
ch. k�p th�i �� kh�i �t liên l�c, và �ã y�m tr! 
m�nh m+   nuôi d�4ng Lá Th�. Mong tái ng� nhân 
d�p "�i H�i AHCC   California d* ��nh vào cu�i 
n�m nay. 

� THÂN H�U HOÀNG TH  (CALIFORNIA) 
Em tên: Hoàng Th�, là em c�a AHCC Tr	n 

��c H�p. Nhân d�p v�a qua, em có ��c ���c trong 
s� lá th� 81 c�a ái h�u Công Chánh. 

V i bài “Coi Ch�ng C�p” c�a anh V�n Minh 
H�ng vi�t r�t dí d0m d
 th��ng. �ã t v( nh�ng 
ngày tháng kh�n cùng sau ngày 30/04/1975 ! mi(n 
��t biên gi i mi(n �ông. Cám �n anh Minh H�ng 
qua bài “C�p” c�a anh �ã làm cho em h�i t�!ng 
l�i nh�ng n�m 79 - 83 �ã s�ng và làm vi�c t�i �ó. 

Em xin g!i �ng h� LT/AHCC t�m check $20. 
* BPT: Hoan nghênh b�n �ã tham gia vào 

LTCC v�i t� cách  là thân h�u. 

� ÁI H�U TR!N THI�N OAI 
(CALIFORNIA) 
Tôi v�a nh"n ���c Lá Th� ái h�u Công Chánh 

s� 81. Xin chân thành cám �n. 

Riêng v( Lá Th�  s� 80, tôi �ang ch� và v�n 
ch�a nh"n ���c. N�u có th% ���c, xin ái h�u g!i 
cho tôi xin Lá Th� này d
 giúp h� s� “Lá Th� 
AHCC” c�a tôi ���c �	y ��. Xin cám �n ái h�u 
tr� c. 

Nhân �ây tôi xin �ính kèm chi phi�u $20 �% �ng 
h� Lá Th� . 

* BPT: LTCC sung s��ng th�y mình ��!c �u 
ái �ón nh(n, và ��!c gi� c2n tr
ng trong v�n kh� 
c�a ái h�u.  Ban Ph� Trách cám �n tinh th�n “ gi� 
cho còn nhau” �y. Ð� ngh� AH liên l�c v�i BPT Lá 
Th�   San Diego g,i Lá Th� s� 80 cho AH. 

� ÁI H�U B�U H�P (CALIFORNIA) 
Tôi xin g!i bài “T� ng s� và ��a lý”  này, ch1 

có h�n 4 trang, theo nh� l�i anh D��ng d$n, ��ng 
quá 4 trang (in).   

Trong nhóm anh em chúng mình, có nhóm thì 
nói nên chú tr�ng nhi(u v( nh�ng �( tài k� thu"t, 
chính tr� mà làm chi. Có nhóm thì bo r8ng k� thu"t 
thì �	y r�y ! nh�ng tu	n san, Nguy�t san,  vv . . . 
m$c s�c mà ��c, c	n gì phi dùng LTCC? 

Phe nào c�ng có lý c. Vì v"y tôi mu�n nghe ý 
ki�n c�a Tân Ban Ph+ Trách ! Th� �ô xem sao? 
N�u mu�n nh�ng bài xã lu"n thì tôi s' g!i thêm. 

M�n chào các anh và chúc thành công. 

*BPT: Ban Ph� trách c� liên l�c v�i AH b�ng 
th� và �i�n tho�i �� h�i thêm vài �i�m �� ��ng bài 
trên vào LT, nh�ng r�t ti�c ch�a nh(n ��!c h�i âm. 
Ðành ch� ��a vào LT k$ sau, s� 83. M�c �ích và 
ch� tr��ng c�a LT ��!c nói rõ   bìa sau c�a m0i Lá 
th�. 

� ÁI H�U NGUY�N S" TU#T 
(CALIFORNIA) 
Xin hoan nghênh tinh th	n h�ng hái c�a các 

anh trong Ban Ph+ Trách �ã ��ng ra �m nh"n 
vi�c  �n hành LTAHCC. G�m m�t thành ph	n hùng 
h"u, các cây vi�t k/ c.u và �a n�ng, Ban Ph+ Trách 
l	n  này h*n giúp Lá Th� có m�t s�c thái �$c bi�t. 

Xin �ính kèm m�t chi phi�u $20.00 �% �ng h� 
nuôi d�,ng Lá Th�  

*BPT: Chúng tôi ng�i r�ng không �áp l�i ��!c 
k$ v
ng c�a ái h�u   s� 82 này. Ban Ph� Trách 
ph�n l�n   tu&i h�u trí, “ lão lai tài t(n” r�i. Nh�ng 
v)n c� g	ng “ vác ngà voi” �� “ Gi� cho còn có 
nhau”. 
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� ÁI H�U HOÀNG THAO (CALIFORNIA) 

Thân g!i Ban Ph+ Trách LTAHCC, 
Xin cám �n �ã g!i cho tôi Lá Th� s� 81. 7nh 

bìa mùa thu �#p quá. Bài vi�t �(u hay c, và ��c r�t 
thích thú. Quý h�n n�a l�i có danh sách ��a ch1 ái 
h�u c"p nh"t. Tôi xin kèm theo �ây chi phi�u �ng 
h� và c�ng xin l9i g!i tr
. 

*BPT: BPT vùng Washington DC xin chuy�n 
��n BPT vùng San Diego nh�ng nh(n xét t�t �#p và 
l�i khen ng!i chân thành c�a ái h�u Hoàng Thao. 
Cám �n ái h�u �ã y�m tr! nuôi d�4ng Lá Th� . 
Chúc ái h�u có nhi�u ni�m vui trong n�m m�i. 

� ÁI H�U NGUY�N V�N QUÝ 
(CALIFORNIA) 
Tr� c h�t tôi xin g!i l�i kính th�m quý ái h�u 

vùng Hoa Th�nh ��n và gia �ình. �$c bi�t là quý 
Anh Nguy
n V�n Bnh, và Hoàng Ng�c �n, mà tôi 
có m�i thân tình �"m �à. Tôi v�a d�i  qua Cali 
���c m�t tháng nay và sau �ây là ��a ch1 m i c�a 
tôi:  

4230 Westminster Circle, Fremont, Ca 94536. 
Tel : (510) - 744 - 0540 

Tôi xin kèm theo �ây chi phi�u $20 �% nuôi 
d�,ng LT/AHCC. 

* BPT: Xin chia vui cùng ái h�u �ã chuy�n v� 
California. Chúng tôi �ã c(p nh(t ��a ch. và �i�n 
tho�i c�a ái h�u �� “ Gi� cho còn có nhau”. 

� ÁI H�U LÝ �ÃI (CALIFORNIA) 
Tôi c�ng xin g!i các anh m�t s� nh �% các anh 

tùy ti�n ��ng trên Lá Th� . Ngoài ra xin g!i $30 �% 
�óng góp vào chi phí in �n Lá Th�. 

“Vác ngà voi” là s. t. nguy�n c�a m�t s� ái 
h�u, nay v( ��a ph��ng HT�, n�i ngàn n�m v�n v"t 
quy t+ nhân tài. Lá Th� s' nh� các anh mà kh!i s�c, 
thêm duyên, h�n c Lá Th� c�a San Diago r�t là 
�#p v( hình th�c l�n n�i dung. 

Chúc các anh m�nh ti�n �% tình ái h�u ���c 
th�t ch$t nhi(u h�n. 

*BPT:  Lá Th� �i luân l�u, khi ��n ��a ph��ng 
mình thì ph�i chung nhau ra gánh vác. Hoa Th�nh 
"�n là  th� �ô c�a M' qu�c nên qui t� nhi�u nhân 
tài ng��i M'; còn nhân tài Vi�t Nam qui t�   th� �ô 
t� n�n Vi�t Nam, �ó là qu(n Cam thu�c ti�u bang 
California, n�i có nhi�u tay làm t�ng h��ng s	c cho 
LTCC. 

� ÁI H�U NGUY�N V�N THÁI 
(CALIFORNIA) 
Hôm nay tôi xin g!i ��n s� ti(n $20 �% �óng 

góp �ng h� Lá Th�, và c�ng r�t vui m�ng có ���c 
các ái h�u lão thành ��ng ra “ vác ngà voi” không 
qun ng�i khó kh�n �% Lá Th� Ái H�u Công Chánh 
���c nh# nhàng bay �i kh�p n�i trên th� gi i. Ti�n 
�ây tôi có làm m�t bài th� �% t$ng ái h�u Nguy
n 
Thúc Minh, ng��i mà tôi ���c làm vi�c chung, nay 
anh �ã quy�t ��nh v( h�u vào cu�i tháng 12, n�m 
2003. �ó là bài th� “V( H�u” ghi l�i chút ký ni�m 
v i anh. 

Xin cám �n các ái h�u và  kính chúc quý Ban 
Ph+ Trách LT AHCC/HTD ���c d�i dào s�c kh0e, 
vui h�!ng m�t mùa Xuân th"t h�nh phúc bên gia 
�ình. 

* BPT: Theo l�i chúc, thì ái h�u Nguy%n Thúc 
Minh s+ có ít ra là “ hai không” r�i �ó. Còn ái h�u 
thì sao? Bao gi� m�i t�i k$ “ Không lo thi�t k� l�i 
không công tr��ng”? 

� ÁI H�U PH�M NG$C KHÁNH 
(CALIFORNIA) 
R�t cám �n s. c� g�ng làm vi�c c�a các ban 

biên t"p, s. �óng góp c�a các ái h�u �ã cho tôi 
món �n tinh th	n, s. n�i k�t, h�i t�!ng �% c� níu 
kéo l�i m�t chút gì còn l�i vào cu�i cu�c ��i. 

Lá Th� Công Chánh s� 81 k/ này làm tôi r�t 
vui, hình bìa r�t súc tích , có chi(u sâu trong tinh 
th	n anh em “ái h�u”. V i nh�ng s�u t"p �	y b& 
ích. 

Kính chúc các anh trong ban biên t"p, các ái 
h�u và gia �ình kh�p n�i trên th� gi i có ���c s�c 
kh0e t�t �% h�!ng ���c nh�ng ngày còn vui bên 
con cháu. Riêng ban biên t"p có ���c nhi(u bài v! 
cho Lá Th�  Công Chánh m9i ngày  m�t phong phú 
thêm. 

*BPT: Lá Th� 81 xng �áng nh(n ��!c l�i 
khen c�a ái h�u. Ban Ph� Trách �ang ch� bài v  
c�a ái h�u �óng góp vào Lá Th� mùa thu s	p t�i. 

� ÁI H�U PH�M H�U V"NH (CANADA) 
H�i này nhi(u tu&i r�i, tai m�t �(u kém, nên 

các con cho P.C. c�ng t� ch�i vì m�t nhìn không rõ, 
mà vi�t c�ng v�t v l�m, lên hàng xu�ng hàng vô 
tr"t t., vi�t ���c c�ng là c� g�ng l�m, không dám 
ngh� t i s�p x�p �ánh máy cho g�n �#p m�t. 
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Mong có k�p g$p l�i anh em Hoa Thinh ��n, 
nh�ng l n tu�i r�i �i ��ng ng�i quá. Chúc anh ch� 
c�ng nh� quý quy�n v�n s. an khang, chúc toàn 
ban ph+ trách s�c kh0e d�i dào và g$p nhi(u may 
m�n. 

* BPT: "
c nh�ng dòng ch� thân tình c�a ái 
h�u, li�n liên t� ng ��n nh�ng ngày xa x�a   B� 
CC, và ti�ng c��i c i m  c�a ái h�u. Mong s+ g�p 
l�i ái h�u m�t ngày g�n �ây, n�u không ph�i   Hoa 
Th�nh "�n thì   Montreal. 

Bài c�a ái h�u v� t� ng ni�m c� Lê S� Ng�c 
th(t chân tình và c�m ��ng. 

� ÁI H�U NGUY�N V�N THU (BELGIUM) 
Tôi th�y không có ai liên l�c t�i B1 Qu�c nên 

xin �( ngh� các b�n là mình có th% �m nh"n vi�c 
liên l�c cho H�i n�u không có gì tr! ng�i 

thu.nguyenvan@yucom.be 
*BPT:  R�t vui m�ng ��!c AH ��i di�n cho 

AHCC   B.. Mong AH liên l�c th��ng xuyên v�i 
BPT.   

� ÁI H�U L�U THÀNH TRUNG 
(CALIFORNIA) 
V�a r�i tôi có v( Vi�t Nam ���c d�p cùng m�t 

s� ��ng nghi�p t� Sài Gòn ��n th�m m�t s� ái h�u 
CC ! C	n Th�. Trong s� �ó có quý anh nh� : Tr	n 
V�n Quình c.u tr�!ng khu. Anh Nguy
n H�u 
Ph��ng K� s� tu b& c�a khu.vv.... 

Tôi có hình nh và bài, n�u quý anh th�y c	n, 
tôi s' g!i ��n ��ng.  

* BPT: M�c �ích c�a Lá Th� là “ gi� cho còn 
có nhau”. V(y n�u ái h�u có tin tc hình �nh gì thì 
liên h� ��n các ái h�u, xin g i cho Lá Th� �� ph& 
bi�n ��n anh em. 

� ÁI H�U TR� NG �ÌNH HUÂN 
(CALIFORNIA) 
Theo ch1 d�n trong Lá Th� s� 81, tôi xin g!i 

theo �ây chi phi�u $20.00 �óng góp cho chi phí  Lá 
Th� m i. 

Luôn d�p, trân tr�ng nh� anh vui lòng �ính 
chính giùm m�t sai l	m liên quan ��n s� �i�n tho�i 
c�a tôi ���c ghi trên bng danh sách m i trên lá 
th� 81. S� �i�n tho�i c�a tôi là: (949) 888-8831 
thay vì s� c� là 714-888-8831. Xin ghi tin này vào 
hàng �	u c�a m+c th� tín cho d
 nh"n. 

Tôi c�ng xin g!i kèm theo �ây bài kêu g�i �ng 
h�  �n t�ng sách “Trung Lu"n” c�a ái h�u Nguy
n 
V�n Hai, t�t nghi�p khóa 1 Công Chánh  n�m 1950, 
nh�ng không hành ngh( Công Chánh mà theo �u&i 
ngành giáo d+c. 

Tôi c�ng có th% nói không ngoa là s. nghi�p 
c�a ái h�u Nguy
n V�n Hai �ã ch�ng minh câu nói 
b�t h� sau �ây c�a Nã Phá Luân I: “Le Génie n'est 
qu'une longue patience”. 

 ** “Trung Quán Lu%n g&m 27 tác ph'm v	i 
446 bài t�ng, chia thành 4 quy(n, quy(n M�t 
g&m 6 Ph'm. Nh�ng bài lu%n gi)i sáu Ph'm *+u 
này c,a Giáo S� H&ng D�-ng *�ng trong 
Nguy�t San Ph%t H.c t/ s� 83 tháng 6 n�m 2001 
và s0 ch1m d2t vào *+u n�m 2004, gom l�i thành 
t%p “ Lu%n Gi)i Trung Lu%n”: Tánh Kh
i và 
Duyên Kh
i. T%p sách này g&m 680 trang kh3 
55” X 8.5” s0 1n t�ng vào d�p k4 ni�m n�m th2 9 
Nguy�t San Ph%t H.c, *ã ph�c v� cho quý *�c 
gi)”. 

M�i chi phi�u xin �( tên Ph"t H�c Inc; xin ghi 
�ng h� �n t�ng sách “ Tánh Kh!i và Duyên Kh!i” , 
và g�i ��n: 

PH:T H6C INC 
P. O. BOX 22183 
Louisville, KY 40252 -1483   
* BPT: Tuy trú s  c�a Ái h�u là California, 

nh�ng các Ái h�u vùng Washington DC ��!c nhi�u 
d�p h�i ng� v�i Ái h�u trong nh�ng  bu&i h
p m�t 
m�y n�m g�n �ây. Qua �i�n tho�i BPT �ã nh(n 
��!c các ý ki�n xây d*ng quý báu c�a ái h�u trong 
vi�c hình thành Lá Th� s� 82 này. 

Lá Th� xin gi�i thi�u tác ph2m Trung Lu(n 
Quán c�a giáo s� H�ng D��ng, tc ái h�u Nguy%n 
V�n Hai ��n các ái h�u. 

� AÍ H�U  NGUY�N V�N M  (TEXAS) 
Tr� c h�t, tôi xin g!i l�i chào m�ng và th�m 

h0i ��n Ban Ph+ Trách LTAHCC vùng Hoa Th�nh 
Ð�n trong nhi�m k/ s�p ��n. 

Sau �ây, tôi xin g!i các bn sao �ính kèm �% 
nh� Ban Ph+ Trách xét ��ng trong m+c Th� tín:  

-Th� cám �n �( ngày 14/9/03 g!i cho các 
AHCC ! Nam California. 

-Th� �( ngày 20/9/03 g!i Anh Lê kh�c Thí. 
Ti�n �ây, tôi c�ng xin g!i 2 t�m nh ch+p nhân 

d�p Anh Ch� AH Lê thành Trinh ghé th�m anh em 
AHCC chúng tôi t�i Austin, Texas trong tháng 7 
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v�a qua, trên ���ng �i t� Louisiana qua California 
�% Ban Ph+ Trách xét ��ng trong m+c Sinh ho�t. 

Ðính kèm 1 chi phi�u $20 �% nuôi d�,ng Lá 
Th� AHCC. 

Thân chúc toàn th% Ban Ph+ Trách cùng gia 
�ình ���c s�c kh0e và hoàn thành xu�t s�c nhi�m 
v+ m i. 

*BPT: Hoan nghênh AH trong các ho�t ��ng 
�� “ gi� cho còn có nhau”  ��i v�i anh em   �ây 
c�ng nh�   quê nhà, và tinh th�n t��ng tr! c�a AH. 
Th� cu� AH nói rõ v� vi�c t��ng tr! �ã ��!c ��ng 
l�i d��í �ây. 

Kính g�i Anh Lê kh�c Thí, 
Trong m�c Th� tín ca LTAHCC s� 81 v�a 

r
i, � ph�n tr� l�i ca Anh v� hai anh Nguy�n th� 
Di�n và V�n v�n Ðay (trang 9), anh cho bi�t m�t 
s� b�n h�c c� cùng l�p, các anh Nguy�n t�n Th�, 
Hoàng Thao, Võ v�n Ngôn �ã tìm cách giúp �� 
hai anh Di�n và Ðay �� ch�a b�nh. 

Th�t ra, ngoài s� b�n h�c nh� anh �ã nêu 
trên, còn có m�t s� b�n h�c c� khác n�a �ã s�t 
s�ng �óng góp mà tôi xin li�t kê b� sung sau �ây 
�� tránh s  hi�u l�m gây �n t�!ng x�u cho anh 
em chúng tôi: 

Lê minh Trí, Mai hi�p Thành, Lê thành 
Trinh, Nguy�n s� Tín, Chu bá T��ng, Ð" h�u 
H#a và tôi là Nguy�n v�n M�. 

Ðính kèm th� anh Nguy�n t�n Th� cho bi�t 
danh sách và s� ti�n các b�n cùng khóa �ã �óng 
góp tài chánh.  

Kính chúc anh và gia �ình ��!c s#c kh$e và 
m�i s  an lành. 

Nguy�n v�n M� 

� ÁI H�U ÁI V�N (CALIFORNIA) 
Gi i thi�u t"p truy�n “BÊN B% H&NH 

PHÚC”. 
M�i các ái h�u �ón ��c, t$ng b�n bè, và gi i 

thi�u bà con t"p truy�n “  Bên B� H�nh Phúc”  c�a 
Tràm Cà Mâu, m�t cây vi�t Công Chánh, do ái h�u 
Ái V�n và Tr	n Ð�c H�p ch� tr��ng và phát hành. 
N�i dung g�m 15 truy�n nh� sau: Ng+c tù êm ái; 
M$c Áo Diêm V��ng; X� Kh1 Khon; T�m Lòng C"u 
Chó; Cô B�ng Nh�ng; ;n và S�ng; T�o Nhàn; Ði 
tìm thú �i(n viên; Lang v��n b�t ��c d�; Ng� ��o 
Ð�t Tr�i; V� hi(n; và Tri�t lý c� khoai. Cám �n. 

*BPT: Lá Th� xin gi�i thi�u ��n các ái h�u 
tuy�n t(p “ Bên B� H�nh Phúc”  c�a Tràm Cà Mâu. 

Vài �o�n v�n trong tuy�n t(p này �ã có ��ng trong 
Lá Th� tr��c �ây và r�t ��!c ái h�u b�n ph��ng 
hâm m� v� v�n phong c�ng nh� ý t� ng v� H�nh 
Phúc và ��!c nhi�u AH yêu c�u LT ��ng l�i. Xin 
m�i qúy AH liên l�c v�i các ái h�u Ái V�n và Tr�n 
Ðc H!p �� có thêm chi ti�t. 

� ÁI H�U T5 MINH TÂM (CALIFORNIA) 
Gi�i thi�u trang nhà AHCC 
Kính m�i quý ái h�u có internet tìm ��c trang 

nhà AHCC ! ��a ch1 sau: 
http:// www.aihuucongchanh.com 

*BPT: Lá Th� xin ph& bi�n ��n các ái h�u v� 
m�ng l��i c�a n�i b� AHCC. Ð� có m(t kh2u 
(password), xin email v� aihuucongchanh@ 
hotmail.com  

� ÁI H�U QUÁCH HU� LAI (FLORIDA) 
Tôi v�a nh"n ���c tin do ái h�u Tr	n Th� Hòa 

cho hay là b�n Lê  V�n Liêm, k� s� Công Chánh 
khóa 1956 - 1958 �ang b� b�nh tr	m tr�ng, phi 
nh"p vi�n t�i Vi�t Nam. Nhân th�y Lá Th�  Công 
Chánh là nh�p c	u thông tin gi�a anh em trong và 
ngoài Công Chánh, còn tình th	n mu�n gi� l�y 
nhau và c�ng còn tinh th	n  “ lá lành �ùm lá rách” . 

Do s. vi�c quá kh�n khó này nên chúng tôi 
thi�t ngh� các b�n �ã may m�n sang ���c n� c M� 
t. do này, �n ! �	y �� ti�n nghi thì nên b t chút 
ti(n �i �n ti�m �% giúp �, m�t b�n kém may m�n 
�ang trong c�n b�nh ho�n ng$t nghèo, ch  ��ng �% 
qua tr
 khi nh"n ���c tin anh �y qua ��i và chúng 
ta ch1 có t�c l�,i th��ng xót mà thôi. 

Mong ban biên t"p ph& bi�n tin này kêu g�i 
anh em nên g�p rút g!i v( cho b�n Liêm tr� b�nh. 
R�t mong vi�c này c	n làm g�p �% kh0i h�i ti�c. 
Nên nh  là ti(n nh"p b�nh vi�n và thu�c men ! Vi�t 
Nam c�ng lên ��n trên $1,000.00 

Lê V�n Liêm 
73 Nguy
n Hu�, Sadec 
��ng Tháp, Vi�t Nam. 

*BPT: Hoan nghênh tinh th�n t��ng tr! và tình 
b�n th	m thi�t c�a ái h�u. Tr��c �ây AHCC chúng 
ta có l(p Ban T��ng Tr!, nay không còn n�a, mà do 
các nhóm ��m trách riêng r+ �� �áp ng k�p th�i và 
h�u hi�u h�n.  LTCC quan tâm ��t bi�t ��n vi�c 
ph& bi�n và kêu g
i t��ng tr!. Mong các ái h�u �áp 
ng l�i kêu g
i c�a ái h�u Quách Hu� Lai ; và c�ng 
theo l�i d�n c�a AH  Lai  thì ti�n t��ng tr! b�n Lê 
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v�n Liêm xin g,i ��n AH Quách Hu� Lai qua ��a 
ch. d��i �ây  (mu�n rõ thêm chi ti�t,xin �i�n tho�i 
AH Quách hu� Lai) 

Ð�a Ch. nh(n ti�n: Julie Wu 5284 Shoreline 
Circle, Sandford, FL 32771 

(Trên �ây là ��a ch. c�a ch� Tr�n th� Hòa, k' s� 
cùng khoá v�i AH Liêm) 

S� ti�n nh(n ��!c s+ g,i v� cho AH Liêm và 
danh sách các ân nhân s+ ��!c LTCC thông báo 
��n toàn th� các AH 

� ÁI H�U NGUY�N �6C SÚY 
(CALIFORNIA) 
Tôi xin g!i kèm theo �ây bài “ Chuy�n Phi�m 

Chính Tr� M�”  ,”  G	n �ây Ông �ã  Làm Gì Cho 
Tôi” , �% quý anh xem và n�u th�y ���c thì cho 
��ng vào Lá Th� s�p t i. Tôi r�t ti�c là bài không 
th% ��n s m h�n, làm anh �ôn phi e-mail nh�c 
nh!. 

Tôi c�ng xin anh cho ��ng vào Lá Th� s�p t i 
bn �ính Chính v( ái h�u Lê V�n Ngâm. Bn �ính 
Chính này �ã t. gii thích (self - explanatory) nên 
tôi không mu�n nói gì thêm �% làm m�t th�i gi� c�a 
các anh. 

�ính kèm chi phi�u $20.00 �% �ng h� Lá Th�  
Thân chúc quý anh nhi(u ngh� l.c �% vác ngà 

voi và ráng s�c ra Lá Th� k�p tr� c t�t. 
Ðính Chính 
Trong bài “Tóm L�!c Quá Trình và Hi�n T�i 

ca các Ái H�u L�p Cao Ð'ng 1954-1955”, do tôi 
biên so�n và ��ng trong t�p K( Y�u Tr��ng Công 
Chánh �n hành tháng 1 n�m 2000, � trang s� 254, 
m�c 13 v� AH Lê V�n Ngâm, có �o�n: “Sau 1975, 
AH Ngâm và gia �ình di c� qua Pháp và sau m�t 
th�i gian AH Ngâm t� tr�n � bên �ó”. 

V�a r
i, tôi vui m�ng ��!c bi�t AH Lê V�n 
Ngâm v)n còn s�ng � Pháp v�i gia �ình, trái v�i 
ngu
n tin sai l�c mà tôi �ã dùng �� vi�t v� AH 
Ngâm trong bài Tóm L�!c nói trên. Tôi vô cùng 
ân h�n �ã ph�m m�t l"i l�m to l�n nh� v�y khi 
thu th�p tài li�u liên quan ��n AH Ngâm. Tôi �ã 
nói chuy�n và t� l"i v�i AH Ngâm v� s  nh�m l)n 
�áng ti�c này, và AH Ngâm �ã vui lòng thông 
c�m. Ð
ng th�i, tôi trân tr�ng yêu c�u quý ái h�u 
cho thay th� M�c 13 ca bài Tóm L�!c b*ng M�c 
13 m�i sau �ây: 

“13. AH Lê V�n Ngâm: Sau ngày t�t nghi�p, 
AH Lê V�n Ngâm ��!c b� nhi�m v� ph�c v� t�i 
S� Hàng Hà, Nha Thy V�n, � Saigon và gi� 

ch#c v� Tr��ng Ty D�ng C�. Sau m�t th�i gian, 
AH Ngâm xin t� nhi�m, ra ho�t ��ng � khu v c 
t� và sau �ó cùng gia �ình qua Pháp. + Pháp, AH 
Ngâm ti�p t�c làm vi�c cho m�t s� công ty t� v� 
cho ��n ngày h
i h�u. V! ch
ng AH Ngâm hi�n 
c� ng� � Paris, có 8 con �ã thành ��t và thành gia 
th�t, 25 cháu n�i ngo�i và Ch�t”. 

Xin cám �n AH Lê V�n Ngâm và quý ái h�� 
Nguy�n Ðúc Súy 
*BPT: Chuy�n chính tr� c�a ái h�u h!p th�i 

l	m. Tài li�u này giúp anh em suy g)m thêm trong 
mùa v(n ��ng tranh c, này. Cám �n ái h�u �ã y�m 
tr  tinh th�n và v(t ch�t ��u ��n cho Lá Th�  

� TÌM TIN T6C c,a AH TR!N CÔNG TÂM, 
KSCC KHÓA 1961-1965. 
 Ng��i em ru�t cu AH Tr	n Công Tâm, là anh 

Tr	n Công Ph� c ! Vancouver, nh� tìm tin t�c cu 
anh Tâm, tóm l��c nh� sau:  

“Anh tôi tên là Tr�n Công Tâm, sinh n�m 
1942, K, s� Công Chánh khóa 1961-1965. Sau khi 
ra tr��ng Công Chánh, anh làm vi�c m�t th�i 
gian ng�n � Saigon, thì b- �ông viên, r
i vào 
ngành công binh, ph�c v� t�i Quân Khu t�o tác 
C�n Th�. Tr��c n�m 1975, anh là Trung-úy ��!c 
��i v� làm vi�c � qu�n 5 Saigon.  Anh có v! là ch- 
Lê Hoàng Anh và có nhà � c� xá Phú Lâm. 

Sau n�m 1975, anh b- �i c�i t�o � Phú Qu�c, 
r
i Cà Tum (Tây Ninh), t�i 1977 thì gia �ình m�t 
liên l�c v�i anh. Có ng��i nói anh �ã tr�n ��!c ra 
n��c ngoài, ng��i khác nói là anh �ã ch�t trong 
tr�i c�i t�o. Vì ch. ��!c nghe truy�n mi�ng qua 
nhi�u ng��i, nên gia �ình không th� ki�m ch#ng 
��!c h� th�t, và không bi�t ai là ng��i ��u tiên 
��a tin �ó. 

Kính nh� quí v- b�n h�c Công Chánh c� cùng 
khóa v�i anh Tâm hay quí v- � ngành Công 
Chánh dò h$i giúp v� tin t#c ca anh tôi.  Tôi r�t 
mang �n”. 

Tran Cong Phuoc 5315 NE 95th Street, 
Vancouver, WA 98665 USA 

e-mail:   phuocctran@hotmail.com 
*BPT: BPT Lá-th� xin ph& bi�n vi�c tìm tin 

t2c này ��n các AH và Thân h�u. Tuy �ã h�n 25 
n�m m�t tin tc liên l�c, nh�ng may ra quí v� th�y 
có chút tia hy v
ng nào v� tin tc c�a AH Tr�n 
Công Tâm thì xin g i th� hay email cho anh Tr�n 
Công Ph��c theo ��a chí trên.Thay m�t gia �ình AH 
Tâm,LT xin cám �n qúy v�. 


