
 

 

 

 



Thông Báo Số 1 
Sau một thời gian làm việc với nhau, anh em chúng 

tôi xin được hân hoan gửi đến các bạn một tin vui là 

chúng tôi đã hoàn tất được chặng đường đầu tiên 

cho ngày Hội Ngộ, chúng tôi đã tìm được một số 

anh em sẵn lòng Đứng Mũi Chịu Sào để cùng tô 

điểm cho ngày Hội Ngộ Liên Khóa 72/73/74 Kỳ 8. 

Ban Tổ Chức ngày Hội Ngộ Liên Khóa 72/73/74 Kỳ 

8 tại Little Saigon năm 2020 

Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E 

Trưởng ban Nô ̣ i Vụ: Lương Thế Hùng 72E 

Phố ban Nô ̣ i Vụ: Nguyễn Tán Hùng 72H 

Trưởng ban Ngoại Vụ: Bùi Đệp 72F 

Phố ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E 

Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C 

Thủ Quỹ 1: Tràn Hớn Dân 72A 

Thủ Quỹ 2: Tràn Thanh Thiết 72G 

Trưởng ban Văn Nghê ̣ : Lâm Viñh Hiên 72C 

Phố ban Văn Nghê ̣ : Hoàng Điǹh Duyê ̣t 72E 

Trưởng ban Truyền Thông/Báo Chi:́ Nguyễn Viê ̣t Hùng 

72H 

Phố ban Truyền Thông/Báo Chi:́ Lê Văn Hải 73A 

Cố Ván 1: Nguyễn Thành Thi 72A 



Cố Ván 2: Huỳnh Điǹh Chi ́72A 

Cố Ván 3: Huỳnh Trung Tin̉h 73F 

Tin chưa chińh thức: Hô ̣ i Ngô ̣  cố thể sễ được tổ chức 

vào tháng 10 năm 2020 

Sễ cố short Cruise 3 đến 4 ngày 

Sễ cố Đa ̣c San 

 

 

“Ta là đoàn chim bay trên 

cao xanh!” 

*Nhất định: “Không bỏ Anh Em, không bỏ 
Bạn Bè!” 

 



 

 

 

Lời Chúc Mừng Hội Ngộ 

SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 

Tại Little Saigon, Năm 2020 

Đại!… Đại Thành Công! 

 

 



 

 

 

Tháng 10, năm tới, 2012! chúng ta lại có cơ hội gặp 
nhau! hàng trăm, và có thể lắm, hàng ngàn cánh chim 
KQ Liên Khóa 72-73 từ khắp nơi trên thế giới, sẽ bay 
tụ về Littlê Saigôn, Califôrnia nắng ấm tình người, 
trông cuộc Hội Ngộ đầy ý nghĩa, hứa hẹn quy mô nhất, 
đông đảô nhất, vui nhất từ trước tới nay! 

 



 

Gần nửa thế kỷ, mà Tình Bạn, Tình Đồng Đội của chúng 
ta vẫn không phai nhòa! Ngược lại, còn đậm đà, say 
tình hơn nữa là đàng khác! 

 

 

Người ta nói: “Trẻ tìm tình, già tìm bạn!” Anh Em 
chúng ta thật may mắn, cứ 2 năm lại có cơ hội gặp 
nhau một lần, đây là miềm an ủi rất lớn của những … 
người ngày xưa còn trẻ, giờ là những “người Lính…già, 
xa quê hương!” Quý lắm! Chẳng có gì mua được tấm 
chân tình này cả. Đi đâu mà kiếm! 

 

 

Nhất là những người Bạn, cùng có chung một kỷ niệm 
thời trai trẻ với nhau, khi quê hương trông thời chinh 
chiến. 

 

 

Tình Bạn là đóa Hồng không gai, luôn tỏa mùi hương, 
đậm đà, nhưng an tôàn, thấm thía! (Còn thứ tình kia, 
nhiều khi toàn gai, mà lại hổng có bông!) Món quà quý 
báu này, không phải ai Trời cũng chô đâu à nghê. 



 

 

Hải phè sinh hôạt nhiều, rất nhiều hội đôàn Quân Đội, 
nhiều quân binh chủng bạn, kể cả quý niên trưởng các 
khóa KQ khác, rất “ghên” với những cuộc Hội Ngộ 
truyền thống Liên Khóa KQ 72-73 của chúng ta, thực 
hiện liên tục, bền bỉ. Đúng nghĩa “Không Quân, không 
bỏ anh êm, không bỏ bạn bè!” Năm 2020, kể từ 75, là 
45 năm qua, vẫn chứng minh bằng việc làm! không nói 
suông. Dù biết giữ truyền thống cứ 2 năm…ra một lần! 
lần này là lần thứ 8! (Tuổi chúng mình ra liên tiếp 8 lần 
như vầy, mệt lắm chứ, chưa đứng tim là may!) là cả một 
sự cố gắng.  

 

Cảm tạ tất cả Quý Bạn trong BTC và Quý Phu Nhân 
trông công tác khó khăn, nhiêu khê trước mặt, sẽ phải 
bỏ rất nhiều thời giờ, công sức sửa sọan chô cuộc Hội 
Ngộ quy mô, đầy ý nghĩa này.  

 

 

Hải phè, muốn là người đầu tiên, xin được góp tay thêm 
chút xăng nhớt, với chi phiếu 1 ngàn đô la yểm trợ và 
tài trợ tất cả mọi chi phí in ấn cho cuốn Đặc San. Chưa 
hết, Hải phè có quen 2 ca sĩ: Lilian và Mỹ Lan, (hay giúp 



Hải trong các chương trình văn nghệ ở San Jose) nếu 
Quý Bạn mời 2 ca sĩ này tham gia trong phần văn nghệ, 
Hải sẽ bảo trợ chi phí trọn gói này luôn! Tất cả gởi đến 
Quý Bạn trong Ban Tổ Chức, như một món quà nhỏ để, 
tăng tinh trùng! ý quên…tinh thần! (Không biết ăn cái 
giống gì, cứ bị nói lộn hoài!) 

 

Trong tình Đồng Đội một thời thân thương, chân thành 
chúc Các Bạn thành công! 

“Không Quân: Không bỏ Anh Em, không bỏ Bạn Bè!” 

 

 

Một lần nữa, chúc các Bạn Liên Khóa và Gia Đình có 
mặt trông cuộc Hội Ngộ Kỳ 8, 2020, tại Nam Cali, an 
vui, sức khỏê, hạnh phúc và mọi chuyện may mắn 
trông cuộc sống nhé. (Các Bạn vắng mặt, được 
tặng…cái búa!)  

 

 
Hẹn gặp! 

San Jose 29 tháng 4 năm 2019. 

Hải phè (73A) 

 



 

 

 

 

 


