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Lê Kh	c Thí 
 
 
 
Trên lá th� AHCC nh�ng n�m g�n �ây, chúng tôi ��u có m�c “  B�ng "�i Th�!ng Th
”  �� t��ng trình v� 
vi�c trao t�ng B�ng "�i Th�!ng Th
; ngoài nh�ng b�n tin ��a ph��ng �ã có  thông báo v� vi�c này . 

Xin nh	c l�i là vào ��u n�m 2003, b�n c� ái h�u �ã ��!c trao t�ng b�ng "�i Tr�!ng Th
 g�m có: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        C+ ông và c+ bà Ph�m h�u V�nh    C+ Nguy
n V�n C�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       C� AH C+ T� Huy�n (1917-2003)      C+ Lê Quang Ti(m 

 
N�m 2004  s	p ��n, theo s* th�m dò ti�p xúc c�a chúng tôi v�i m�t s� quý ái h�ucao niên và ban "�i Di�n 
��a ph��ng thì ��!c bi�t m�t s� quý c� ái h�u ��t trên tu&i 85 sau �ây : 

Tai Nam Cali:  Ái h�u  Lâm M' B�ch Tuy�t ( 1918 - Công chánh) 
Ái h�u  Nguy%n V�n Ti%n ( 1918 - L� V(n ) 
Ái h�u  Phùng Duy Mi%n ( 1918 - H�a xa ) 
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T�i Massachusetts: Ái h�u  Nguy%n H�u Tuân ( 1919 - Th�y C�c ) 

T�i Texas:  Ái h�u  "inh Ký Ng
 (1918 - Nha T&ng Th� Ký) 

Chúng tôi m�i ti�p xúc v�i quý ái h�u trên �ây và �� ngh� trao t�ng b�ng "�i Th�!ng Th
, ��!c quý v� hoan 
h. nh(n l�i. 

Ngoài ra, ch�a nh(n ��!c �� ngh� c�a các ��a ph��ng khác và theo chúng tôi d* �oán, thì c�ng không còn 
“ng viên”  h�i �� mc tu&i �n ��nh, ho�c có mà quý c� l�i t� ch�i vì lý do riêng. 

Trong k�p m�ng Xuân s	p t�i, chúng tôi �� ngh� t& chc bu&i l% trao t�ng b�ng "�i Th�!ng Th
, �� có �ông 
�úc ái h�u và gia �ình tham d* chung vui và m�ng quý ái h�u ��t ��!c "�i Th�!ng Th
. Chúng tôi có ng� 
ý m�i anh ch� ái h�u Nguy%n H�u Tuân v� Nam Cali d�p này �� trao t�ng b�ng "�i Th�!ng Th
 và chung 
vui trong d�p h
p m�t AHCC. 

Trong lá th� k$ này chúng tôi có ph& bi�n m�t tin vui, hi�m có trong ��i gia �ình Công Chánh:  

 Tin M/ng Tiên Th. (100 tu3i ): 

 

 

 

 

C+ bà Hoàng �ình Uyên, thân m�u 
c�a ái h�u Hoàng �ình Khôi. C+ bà 
vào d�p T�t n�m nay ��t 101 tu&i. 

 C+ ông Hoàng Ng�c Th�!ng, thân ph+ c�a ái h�u 
Hoàng Ng�c Thân, t�t n�m nay c+ ��t 100 tu&i. C+ 
nguyên là công ch�c ph+c v+ ngành Công Chánh t�i 
t1nh Th�a Thiên. T� tr� c ��n nay lá th� AHCC ch�a 
nh"n ���c tin quý c+ trong gia �ình công chánh ��t 
���c tu&i Tiên Th� 

Nay nh(n ��!c tin vui quý hi�m này, ban ��c trách b�ng "�i Th�!ng Th
 sau khi th�m dò ý ki�n m�t s� ái 
h�u �� ngh� l(p b�ng Tiên Th
, c�ng cùng m)u v�i b�ng "�i Th�!ng Th
, �� kính t�ng quý c� t thân ph� 
m)u ái h�u. B	t ��u là b�ng t�ng c� bà Hoàng "ình Uyên và c� ông Hoàng Ng
c Th� ng  vào ��u n�m 
2004. 

Chúng tôi c�ng mong �ây là m�t truy�n th�ng cao �#p ��i v�i b(c sinh thành trong gia �ình Công Chánh 
c�ng nh� truy�n th�ng t�ng b�ng "�i Th�!ng Th
 �ã ��!c s* h� ng ng t�t �#p trong 15 n�m qua c�a 
AHCC. 

Trong nh�ng n�m s	p t�i, chúng tôi d* �oán m0i n�m có n�m ba quý c� ��t tu&i �� ��!c trao t�ng b�ng "�i 
Th�!ng Th
 và Tiên Th
. 

"� k�t thúc, xin ghi câu ��i xuân trích trong bài “ Thú Vui Câu "�i”  c�a ái h�u Tr�n Nh� Di�u �� chúc th
: 

Thiên t�ng tu� nguy�t, nh�n t�ng Th� 
Xuân mãn càng khôn, phúc mãn ���ng. 


