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 AH Lê khắc Thí, California 

 

 Duật cho biết là đang liên lạc với anh em 

Nam Cali v/v phụ trách LT năm tới. Tôi thấy 

LT tồn tại đến ngày nay là nhờ phương thức 

luân chuyển vùng này đến vùng khác để cho 

anh em thay nhau phụ trách. Bắc Cali đã lo 

cho LT mấy năm rồi, nay chuyển xuống Nam 

Cali nơi có đông AH, nếu đưọc đón nhận thì 

rất vui mừng cho LT. Tuy nhiên anh em Nam 

Cali phải bàn luận với nhau để tránh cho LT 

tránh trở ngại và mai một. LT từ thuở sơ sinh 

(1976) thiếu thốn mọi bề mà tồn tại và phát 

triển tốt đẹp đến ngày nay là một niềm vui lớn 

cho tập thể Công Chánh chúng ta, ít có hay 

không có một nội san của Hội đoàn nào đạt 

được 35 năm liên tục phát hành như vậy. 

Mong anh em xúc tiến việc LT đổi vùng có kết 

quả tốt.  

 Sau đây xin chia xẻ tin vui buồn trong gia 

đình Công Chánh khắp nơi. Tôi có tiếp xúc với 

Cụ Ðào Trọng Cương ở Canada, năm nay Cụ 

101 tuổi. Qua người con gái Cụ cho biết sức 

khỏe Cụ tốt, còn đọc sách báo được, tinh thần 

minh mẫn. Tôi có gởi Cụ bài “Luật tạo hoá, 

Luật nhân quả” tôi viết để Cụ đọc cho vui và 

xin Cụ nếu được, viết vài giòng với nét bút của 

Cụ gởi thăm anh em trên LT để AH mừng tuổi 

Tiên Thọ Cụ. 

 Tôi thường “thăm chừng sức khỏe” quí AH 

cao niên, được biết ngoại cửu tuần có AH Trần 

Lê Quang, Nguyễn Hữu Tuân, Ðinh Ký Ngọ, 

Nguyễn Huy Giụ, Phùng Duy Miễn, Bùi Duy 

Tu, Trần Văn Quình (VN)… đều còn minh 

mẩn mạnh khỏe. Ðáng mừng thay! Riêng tôi 

xấp xỉ 90, sức khỏe bình yên. 

 Lớp AH bát tuần khá đông đều được mạnh 

khỏe cả: AH Nguyễn Kim Chi, Hồ Tấn Phát, 

Bữu Hạp, Ðồng Sĩ Tụng, Hoàng Ðình Khôi, 

Tôn Thất Toại, Trương Như Nguyên, Trương 

Ðình Huân, Mai Trọng Lý, Trần Sĩ Huân, Trát 

Quan Tiên, Nguyễn Văn Bảnh, Nguyễn Ngọc 

Tào, Tôn Thất Ðổng, Nguyễn Quang Chuyên, 

Ðỗ Trung Tuấn, Trương Quảng Văn, Ngô 

Trọng Anh, Bữu Hiệp, Nguyễn Xuân Mộng, 

Hoàng Thao, Vương Chí Hổ, Cao Minh Châu, 

Phạm Ngọc Xuyên, Thầy Châu Văn (Trần 

Mộng Châu), Thầy Tánh Như (Nguyễn Thành 

Thiệt), ba AH Bùi Hữu Lân, Nguyễn Thế 

Diễn, Văn văn Ðây ở VN. Ba AH vừa nhận 

Bảng Ðại Thượng Thọ (85 tuổi): Phan Ðình 

Tăng, Mai Văn Mẹo, Nguyễn Ngọc Ẩn… 

Danh sách trên đây có thể có sơ sót, xin thông 

cảm. 

 Số AH thất thập cổ lai hy khá đông đều có 

sức khỏe tốt cả. 

 Tin không vui gần đây cũng nhiều, tuy 

không vui nhưng đáng mừng là một số qúy 

AH vừa qua đời trong tuổi tho cao và ra đi nhẹ 

nhàng thanh thản, như trường hợp AH Ðoàn 

Trịnh Giác (91 tuổi) đã ghi tên đóng tiền tham 

dự tiệc Tất niên AH Nam Cali nhưng tuần sau 

cảm thấy trong người không được khỏe, gọi tôi 

cho biết là không thể tham dự bữa tiệc được vì 

lý do sức khỏe, và AH đã ra đi ngày 3/1/11 

không đợi được đến ngày 22-1-11 để đến dự 

tiệc với anh em. Thương tiếc thay! 

 Tiếp theo là AH Ðoàn Văn Thiệp (91 tuổi), 

sau khi đi dự tang lễ AH ÐTGiác một tuần 

cũng đã ra đi. Cụ bà Ðoàn Văn Thiệp cho hay 

là tối hôm ấy ăn cơm xong, cụ ông đi ngủ như 

thường lệ rồi ngủ luôn, con cháu vào đánh 

thức cụ thì cụ đã ra đi rồi. Mấy ai mong mà 

được ra đi trong giấc ngủ như cụ ÐVT. 

 Theo chân 2 AH ÐTGiác và ÐVThiệp, AH 

Hà Văn Ðáng ở Texas cũng đã ra đi mùa xuân 

này trong tuổi bát tuần. Không hẹn mà 3 AH 

nhà thầu Công Chánh cùng viễn du Tiên Cảnh! 
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 Tin vừa nhận được từ Canada cho biết Tỳ 

Kheo Ni Thích Nữ Chơn Nghi, thân mẫu AH 

Phan Văn Luân đã viên tịch ngày 6/4/11 tại 

Montreal hưởng thọ 104 tuổi. 

 Vừa qua ngày 29-3-11, một số AH Nam 

Cali (20 AH) tổ chức lễ cầu siêu cho AH Trịnh 

Ngọc Răng mất năm 2010 ở VN, tại chùa Bảo 

Quang. Trong buổi lễ Hoà thượng chủ lễ có 

nói: “Thường thì bà con tổ chức lễ cầu siêu 

cho bậc cha mẹ hay người thân trong gia đình, 

đây lại là một số bạn Công Chánh tổ chức cầu 

siêu cho đồng nghiệp qua đời ở VN. Tình bằng 

hữu ấy thật đáng quý”. 

 AH Bửu Hiệp vừa gởi một tập tài liệu tổ 

chức Ðại hội Ðiện lực vào tháng 8-2011 tại 

Oregon và đề nghị AHCC cũng nên có một 

Ðại hội tại Nam Cali năm nay. Ðây cũng là 

ước mong của nhiều AH khắp nơi để có cơ hội 

gặp nhau sau kỳ Ðại hội năm 1989 tại Nam 

Cali đã 22 năm qua. Mong Anh em tổ chức 

được một ÐH trong năm nay./. 

 

 AH Dương Kích Nhưỡng gởi AH 

LKThí. 

 Ðọc bài Anh viết “Luật Tạo Hóa, Luật 

Nhân Quả” hấp dẫn và đúng quá. Xin có vài 

hàng tin anh biết…. Năm 1987 tôi có viết lối 

100 trang “Phương pháp Ðại đồng”, tôi chia xẻ 

với các bạn xưa kia làm Ðập Danhim với tôi, 

“phương pháp đại đồng” của tôi có liên quan 

đến vấn đề “nhân quả” của anh Thí….  

 

 *BPT: Cám ơn anh đã thông báo tin tức 

đầy đủ về “thăm chừng sức khỏe” các AHCC 

cao niên. Riêng việc luân chuyển LTAH, theo 

truyền thống, xuống miền Nam Cali, AH Ái 

Văn đã nhận đảm trách cùng với các AH dưới 

đó. Chi tiết chuyển giao và thực hiện, BPT sẽ 

bàn thảo và ấn định  với AH Ái Văn và sẽ có 

thông báo chính thức trên LT.  

 Về các bài viết cuả AH DKNhưỡng, nhờ 

anh thông báo lại với AH Nhưỡng nếu có thể 

được thì gởi dần cho LT để xét đăng từ từ.  

Xin ghi lại đây 2 câu đối rất hay và đầy ý 

nghĩa của anh để chào mừng Xuân mới và kỷ 

niệm “35 Chu Niên LTCC". Thân mến. 

 

“ Mười chín bảy sáu (1976) Lá Thư Công 
Chánh bồi đắp tình đồng nghiệp, chào đời nơi 
Bắc Mỹ. 
 Hai ngàn mười một (2011) Ái Hữu 
Trường Tiền tưởng nhớ bạn phương xa, mừng 
Xuân khắp Hoàn Cầu” 
 

 AH Trần mộng Châu, Florida 

 Kính Anh,  

 Rất phục tinh thần dấn thân của Anh.  

 Kính, Trần Châu. 

 

 *BPT: Kính AH: Đã lâu LTAHCC không 

được tin tức nhiều của AH từ khi AH xuất gia. 

Rất cám ơn lời khen của AH. Thiển nghĩ sống 

trong cuộc đời vô thường này là kể như một 

phần đã dấn thân vào…"cõi ta bà " rồi ! Kính 

chúc AH luôn an khang. Kính mến. 

 

 AH Đào hữu Dinh, California 

 Anh Duật thân, 

 Nhân dịp Tết sắp đến, mình chúc anh và 

gia đình một Năm Mới nhiều sức khỏe và 

Hạnh Phúc. Cám ơn các anh em trong ban Phụ 

Trách đã bỏ nhiều công sức để phát hành đều 

đặn LTCC, nhờ đó các AH còn biết được tin 

tức của nhau dù ở tận phương trời nào. 

 Ngoài ra, tôi đề nghị mình nên cập nhật 

danh sách các AH. Ai quá vãng từ lâu thì mình 

không nên để tên trong danh sách điạ chỉ nữa. 

Mình xin gởi $20 tiền đóng góp. Thân mến. 

 

 *BPT: Các đề nghị cập nhật địa chỉ của 

anh đã được thực hiện trong LT này. Cám ơn 

anh đã luôn cổ động và yểm trợ LTCC. Thân 

mến. 

 

 AH Bùi nhữ Tiếp, California 
 Mến chúc AH Duật và BPT LTCC 2011 

cùng gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và 

hứng khởi với nhiều Lá thư thân hữu. 

 

 *BPT: Rất cám ơn các lời chúc của AH. 

Hôm trước gặp AH trong buổi tiệc Tất niên 

Nam Cali, nhưng rất tiếc không có thì giờ nói 

chuyện nhiều. Kính mến. 
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 AH Nguyễn Tư Điềm, California 
 Chú Duật kính mến, 

 Cháu đã nhận được LTAHCC số 95, cháu 

rất mừng. Cháu hơi ngạc nhiên là bià của “Lá 

thư là mùa thu” mà bây giờ đã bắt đầu sang 

đông, cháu mới nhận được. Dầu sao, cháu 

cũng xin cám ơn Chú và tất cả các Chú trong 

BPT Lá thư. ….. Bìa của Lá thư trong số này 

đẹp quá, nét đẹp hùng vỹ và nên thơ. Rất tiếc 

cháu không phải là thi sĩ để sáng tác thơ ca 

tung vẻ đẹp thiên nhiên này. Năm nay các Chú 

có tổ chức Tất Niên và tân Niên không ạ ? Nếu 

có xin Chú vui lòng cho cháu biết sớm để cháu 

sắp xếp công việc đi dự. Vài hàng kính thăm 

Cô, Chú và quý quyến. Kính chúc Cô, Chú và 

quý quyến một mùa Giáng Sinh đầm ấm và 

một năm mới vạn sự tốt lành. Cháu. 

 

 *BPT: Cám ơn cháu và rất quý hoá nhận 

được thư cháu cho biết cảm tưởng cuả cháu về 

Lá Thư. Cháu thật lanh mắt, để ý cả “Mùa 

Thu” ngoài bìa của Lá Thư. Trước hết, hình 

bìa LT 95 đẹp quá là nhờ công và tài của chú 

Dư Thích chụp lúc đi nghỉ hè bên London năm 

ngoái. Còn về Lá Thư “Mùa thu” mà sao sang 

đông cháu mới nhận được? Cái đó thì một 

phần vì việc gởi bưu điện chậm trễ, chứ LT 

vẫn phát hành trong Mùa Thu 2010 đó cháu. 

Cháu yên chí, các chú trong BPT một số lớn 

đã ở trong tuổi “lá vàng" muà thu nhưng nhất 

định không để cho Lá thư CC phải “tàn theo 

muà thu” đâu và LTCC vẫn phát hành dầu có 

trễ ! 

 Về việc Tân niên, Tất niên năm nay 2011 

AHCC Miền Bắc không có tổ chức lớn. Khi 

nào có tổ chức, chú Giang sẽ gởi báo cho cháu 

biết để đi dự. Mến chúc cháu luôn vui mạnh. 

Chú Duật 

 

 AH Huỳnh văn Ẩn, Louisiana 
 Nhờ Đai diện CC Louisiana can thiệp 

BPT/LTAHCC để xin tiếp tục gởi cho Bà 

Quả Phụ Bùi Văn Căn tức Việt Thảo Huyền về 

địa chỉ: 

 2072 Spanish Oaks Drive 

  Harvey,  LA  70058 

 

 

*BPT: Kính anh Ẩn/Trang, 

Tôi đã gởi 3 số LT 93, 94 & 95 cho chị Căn 

theo địa chỉ trên và đã cập nhật tên chị trong 

danh sách. Chị Căn sau đó đã viết thư trả lời 

và gởi tiền yểm trợ LT. Thân mến. 

 

 AH Lê tường Khánh, Texas 
Thưa anh Duật, Chúng tôi đã nhận được 2 

LTCC 94 và 95. Xin cám ơn anh và xin chúc 

quý quyến an mạnh. 

 

 *BPT: Chúc mừng anh đã liên lạc lại và 

tiếp tục nhận LT AHCC và cám ơn anh đã gởi 

tiền yểm trợ LT. Địa chỉ của anh đã được cập 

nhật trong Danh sách AHCC. Thân. 

 

 AH Lê trọng Bửu, California 
 Kính Anh, Kính gởi đính kèm 1 check phụ 

phần chi phí cho LTCC. Cám ơn các anh Ban 

Biên Tập đã nhiều công khó để tờ LTCC ngày 

càng khởi sắc, nhiều bài vở hay, trình bày đẹp. 

Mến chúc các anh chị và gia đình được vạn sự 

an lành trong năm mới. 

 

 *BPT: Rất cám ơn sự yểm trợ và lời khen 

cổ động cho Ban Biên Tập LTCC. Kính chúc 

anh chị và gia đình luôn an lạc.  

 

 AH Chu bá Tường, Arizona 

 Xin gởi chút ít ($40) tượng trưng ủng hộ 

LT. Chúng tôi rất khâm phục các anh đã gồng 

gánh giữ Lá thư được tồn tại mấy chục năm 

liền. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các anh. 

 

 *BPT: Cám ơn anh đã khen cũng như 

thông báo thay đổi điạ chỉ và gởi tiền yểm trợ 

LT. Thân. 

 

 AH Đồng sĩ Khiêm, Florida 

 Các anh Giang, Duật Ban Biên tập LT 

AHCC: 

 Tôi mới gởi thủ tục “đầu tiên” $20.00 theo 

bưu điện cho anh Duật để đóng góp chi phí 

của LT.  Chúc các anh mạnh và vui tiếp tục 

sản xuất thêm nhiều LT nữa. Sau đây là một 

phiếm luận về một vài bài trong LT số 95. 
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 Phóng sự foot massage:  

 Xin chung buồn với tác giả nếu bị bà xã bố 

sau khi đọc bài và biết tác giả đã dám đi 

massage.  Không cần biết massage chân tay 

hay là đâu đó!! Theo y học Trung Quốc thì gan 

bàn chân có nhiều huyệt có ảnh hưởng đến 

ruột gan phèo phổi (lục phủ ngũ tạng) vì vậy 

mà tại vườn hoa Tưởng Giới Thạch ở Đài 

Loan có một đường dài chừng 20 mét trên đó 

người ta rải sạn tròn cỡ 20/25mm.  Khi ta đi 

trên đường đó, sạn tròn sẽ “bấm” các huyệt 

đạo giúp ta ăn ngon, ngủ ngon và cho nhiều 

ảnh hưởng tốt khác cho lục phủ ngũ tạng. Tôi 

có thử đi thì chỉ đi được chừng 1 m (3 ft) là 

phải bỏ cuộc vì hai gan bàn chân bị đau chịu 

không nổi!  Vậy mà tôi phục lăn khi nhìn các 

bà Tàu đi tới đi lui 2, 3 lượt một cách khoan 

khoái.  Các bạn nào dự trù đi du lịch Đài Loan 

xin đến vườn hoa này thử sức! 

  Tìm Jobs ở Mỹ khi mới đến Mỹ:  

 Tôi khoái đọc các bài “Tìm việc ở Mỹ” 

(AH N.T.H); “Nghề đầu tiên” (AH H.L); “Tôi 

làm việc ở Santa Fe Engineering” (AH L N M 

LT AHCC #93) vì khi qua Mỹ năm 1975 tôi 

có may mắn có job ngay với nghề cũ khi còn ở 

VN nên không hề có kinh nghiệm về những 

khó khăn mà các AH đến sau phải chịu trải 

qua khi đi kiếm/đổi việc. Tôi phải phục thêm 

bức hình Family Reunion của gia-đình AH 

NTH.  Trời đất ơi, chỉ có 2 người mà bây giờ 

thành ra 38 người.  Xứ Mỹ được lợi là cái chắc 

khi thu thuế Income của đại gia-đình này. 

 

 *BPT: Cám ơn anh đã làm “thủ tục đầu 

tiên” yểm trợ cho LT và chia xẻ những cảm 

nghĩ / phiếm luận về các bài viết trong LT. Rất 

mong anh tiếp tục đóng góp bài vở cho LT. 

Tác gỉa U có Tà nhưng hy vọng ngòi bút vẫn 

còn sắc bén ! Thân mến. 

 

 AH Lê văn Ký, Norway 

 K/g Ban Phụ trách LT AHCC 2010-2011: 

Gia đình tôi đã nhận được số 95 AHCC đã lâu, 

nhưng gia đình gặp trở ngại nên chưa phúc 

đáp, Nay tôi xin biên thư nầy và xin kèm vào 

thư 50 đôla, để làm lệ phí góp vào nuôi dưỡng 

Lá thư AHCC. Rất mong nhận được Lá thư 

mới. Kính chúc quý Ban và gia đình được dồi 

dào sức khỏe, năm mới hạnh phúc và gặp được 

nhiều kết quả tốt. Thân kính. 

 

 *BPT: Rất cám ơn AH đã luôn gởi tiền 

yểm trợ dồi dào cho Lá thư và đều có thư cho 

BPT mỗi lần nhận được LT. BPT sẽ gởi Lá thư 

mới đến cho AH. Kính chúc AH và gia đình 

luôn an lạc, nhiều may mắn, vượt mọi trở ngại. 

Thân kính. 

 

 AH Tôn thất Thiều, California 
 Anh Giang,  Xin cho đóng góp $20 cho Lá 

thư CC. Anh thật là người đã giúp đỡ Lá thư 

CC quá nhiều. Những hy sinh này anh em đều 

biết. Tôi đã gìa rồi và luôn đọc lại những kỷ 

niệm xưa mà Lá Thư đem lại những giờ phút 

vui thú và thoải mái. Thân chào anh TTT 

 

 *BPT: Cám ơn anh đã khen ngợi. Đó phần 

lớn là công sức tập thể của BBT và BPT Lá 

thư. Mong anh vẫn tiếp tục đóng góp bài vở 

cho LT. Mến chúc anh chị và gia đình luôn an 

khang. Thân mến. 

 

 AH  Hà trọng Minh, California 

 Thân gởi anh Duật và quý Anh phụ trách 

LTCC: Xin chân thành tuyên dương nhiệt tình 

và công sức quý Anh đã đóng góp trong việc 

hoàn thành các LTCC. Quả thực đó là một 

món ăn tinh thần quý báu đã đem lại sự nối kết 

ấm cúng cho chúng mình trong những ngày 

tháng hoàng hôn còn lại của cuộc đời. 

 Xin thân chúc quý Anh và gia quyến sức 

khỏe dồi dào và mọi điều tốt lành trong những 

ngày tháng sắp đến. Thân, Minh Hà. 

 

 *BPT: Rất cám ơn anh về những cảm nghĩ 

nồng hậu, tốt đẹp dành cho Lá thư AHCC. Đó 

cũng là công sức tập thể của BBT và BPT Lá 

thư theo tinh thần ái hữu đoàn kết: 

            “Một cây làm chẳng nên non,  

       Ba cây chụm lại nên hòn núi cao!”  

 

 AH Tưởng phi Xương, Wisconsin 
 Anh Duật thân,  Xin cám ơn anh đã gởi 2 

cuốn AHCC cho tôi. Nhờ nó mà tôi đã kiếm ra 

một ít bạn, và vài thầy cũ. Phải chi nếu tôi 

cũng ở Cali thì cũng giúp đỡ được cho anh, vì 
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tôi là một computer crazy (hardware thôi) 

…….. 

 Năm 1975, vì Bà xã làm cho DAO nên 

chạy làng sớm! 

 Từ 1987-2008, làm cho Bộ CC Tiểu bang, 

Phân bộ State Patrol, Communication Tech. 

Tôi còn nhớ lại hồi học với Cụ Bạch, đã được 

Cụ nạo cho một câu "Các anh chị chẳng có 

"đáp lời sông núi!"". Cụ dạy môn hình học họa 

hình, geometrie descriptive, Cụ dạy, vì không 

rành tiếng Việt, nên Cụ xài nhiều danh từ rất 

ngộ nghĩnh "mặt phẳng đâm họng" - plan 

vertical…. 

 Còn Ông Dưỡng thì dạy toán. Giờ này thì 

đứa nào cũng run, có 1 thằng to con, chui 

xuống gầm bàn để trốn. Vì Ông Dưỡng dữ tợn 

lắm, làm không được là chửi như tát nước vào 

mặt!... 

 Thôi xin tạm dừng bút. Nếu anh muốn tôi 

giúp được anh việc gì xin cứ giao cho tôi. Về 

hưu đã 2 năm rồi, nhưng cũng bận trông 2 

cháu nội. Rồi cả ngày ngồi burn DVD các 

phim bộ Hàn, Tàu cho Bà xã coi cho đỡ buồn. 

Thân ái chào anh. TPX. 

 

 *BPT: Kính anh Xương,   

 Cám ơn anh nhiều đã sốt sắng muốn giúp 

đỡ cho tôi cũng như LTAHCC. Khi nào cần 

giúp sẽ báo anh biết ngay. Thật là thú vị được 

nghe anh kể lại các kỷ niệm thuở còn đi học, 

50, 60 năm về trước, với các thầy và bạn học 

cũ !  

 Riêng các bạn cũ Kiến trúc, anh có tin tức 

gì về anh Hồng văn Bé, Khóa 1 CSKT, 1962 

không? (Xin anh đọc mẫu Nhắn Tin dưới đây). 

Mong anh vẫn tiếp tục liên lạc với LTCC và 

chúc anh chị luôn vui mạnh. Thân mến. 

 

 AH Nguyễn thiện Hải, California 

 Kính gởi Ban Phụ Trách LT AHCC, 

 Cám ơn quý Anh, tôi đã nhận được LT 

AHCC số 95 trước Xmas để nghiền ngẫm đọc 

từng giòng từng trang. Tôi rất bồi hồi xúc 

động khi đọc thấy tên, hoặc thấy hình của mỗi 

thầy, mỗi bạn trong LT AHCC mà lòng lại mơ 

hồi tưởng đến những kỷ niện năm xưa ở 

trường cũ, sở cũ…. Xin đa tạ quý  anh. 

 Tôi vừa bước qua tuổi "Thất thập" thì cũng 

mới được gắn "chiến thương bội tinh!"-(phải 

mổ tim hồi tháng 9/2010)- 

 Xin đề nghị nếu có thể Ban PT LT cho 

đăng trong LT kỳ tới bài "Con Tim Nhức 

Nhối" của AH "Tràm Cà Mau" để nhắc nhở 

nhiều kinh nghiệm cho các AH. 

 Sau cùng, tôi muốn nhắn tin: 

 Anh HỒNG VĂN BÉ, ra trường Cao 

Đẳng Kiến trúc, Khóa 1- CSKT năm 1962, quê 

ở Bạc liêu, một thời gian phục vụ tại Quân Sản 

Tạo Tác Đà lạt-1968. AHCC hoặc thân hữu 

nào biết tin xin cho tôi biết: 

 Nguyễn thiện Hải (408) 288-5182.  

 Cám ơn. 

 

 *BPT: Kính anh Hải, 

 Cám ơn anh đã chia xẻ cảm tưỏng, hồi 

tưởng những kỷ niệm xa xưa lúc còn đi học khi 

đọc LTCC. Đã đăng mẫu nhắn tin cuả anh ở 

trên, hy vọng có người biết tin và mong anh 

may mắn tìm lại được bạn cũ thì quý hóa lắm! 

 Thân mến. 

 

 Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC 

 Ngoài ra, Ban Phụ trách Lá Thư xin chân 

thành cảm ơn: 

 Các AH  Trần quý Minh, Lê lương Tứ, 

Nguyễn  khoa Long, Nguyễn thiện Hải, Ngô 

anh Tề, Bùi văn Thìn, Nguyễn hữu Kiểu vừa 

qua đã gởi thơ hay gởi thiệp chúc mừng Giáng 

sinh và thiệp Chúc Tết đến Ban Phụ trách và 

Ban Biên Tập LT AHCC, cũng như một số lớn 

các bạn AHCC đã gởi điện thư chúc mừng 

Giáng sinh và chúc Tết Tân Mão cho BPT và 

BBT Lá thư.  

 BPT LT xin cáo lỗi đã không trả lời lại cho 

từng vị được. Mong quý vị thông cảm và đại 

xá cho ! Rất cám ơn. 

 

 

 

Ban Phụ Trách LT AHCC 
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