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Tưởng Nhớ Bạn Ngô Hoàng Các 
Trần Trung Trực 

 
Di ảnh Ngô Hoàng Các - 2017 

ôi với AH Ngô Hoàng Các cùng học Khóa 
6 KSCCĐC (1963-1967). Trong 4 năm 

học, chúng tôi không chơi thân, chỉ thoáng 
qua. Tôi được biết bạn Các và AH Nguyễn 
Đình Bốn và AH Trần Đình Thọ cùng học 
chung trung học với nhau ở trường trung học 
Phan Bội Châu, Phan Thiết. 

Khi ra trường, bạn Các nhận lãnh nhiệm 
vụ ở Tổng Nha Kiều Lộ, còn tôi thì nhận lãnh 
nhiệm vụ ở Tòa Đô Chánh Sài Gòn. Bạn Các 
tiến rất nhanh trong công việc. Trong vài năm 
bạn đã từ Phó Ty Công Chánh Bình Dương trở 
thành Trưởng Ty Công Chánh Biên Hòa. 

Tôi may mắn được sang Mỹ năm 1975, 
còn bạn thì phải đi học tập và sau đó vài năm 
tổ chức vượt biên 7 lần và lần chót mang cả 
đại gia đình sang trại tỵ nạn Galang, Indonesia. 
Sang Mỹ, bạn đã học hành lại, làm việc cho 
một công ty xây cất Mỹ, và đã mang thêm KS 
Thạch và KTS Nguyễn Huy vô làm. Trong thời 
gian ở Mỹ, chúng tôi bận bịu làm ăn, ít liên lạc 
với nhau. 

Cách đây 10 năm, nhân dịp đi 
Washington DC thăm hoa anh đào, tôi liên lạc 
với bạn Các đón tôi ở Washington DC. Nhờ dịp 
này, chúng tôi trao đổi và hiểu bạn nhiều hơn. 
Bạn làm cho một công ty Mỹ lớn ở Washington 

DC và thuê nhà ở đó. Bạn có một căn nhà khá 
lớn ở Harrisburg, Pennsylvania, để cho vợ và 
vợ chồng cô con gái ở. Bạn đã đón chúng tôi 
về chỗ trọ, nhường phòng ngủ cho chúng tôi 
và chở chúng tôi đi thăm hoa anh đào và các 
thắng cảnh của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Trong 
khi đi chơi và trên đường về nhà, bạn đã kể 
cho tôi biết tất cả những gì bạn đã làm để che 
mắt VC và lập chuyến vượt biên thật hãi hùng, 
nhưng thành công. Tôi không ngờ tôi có một 
người bạn giỏi giang như vậy. Bạn đã uống 
rượu và đấu trí với tụi VC. Khi vượt biên, bạn 
đã tổ chức thật qui củ, mua địa bàn, hướng 
dẫn người lái tầu đến bờ Tự Do. Tôi nghĩ nếu 
tôi còn kẹt lại VN, tôi không được như bạn, học 
hỏi và làm được như vậy. 

 
Khóa 6 KSCC tổ chức kỷ niệm 45 năm ra trường ở 
Cancun, Mễ Tây Cơ, bạn Các phía ngoài tay phải 

 
Từ trái bạn Bê, Nhuận, bồi Mễ, bạn Các, Thành, Trực 

và Ngoạn 

T 
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Năm 2012, tôi và bạn kêu gọi anh em 

Khóa 6 tổ chức kỷ niệm 45 năm ra trường ở 
Cancun, Mễ Tây Cơ. Nhờ bạn tiếp tay, Khóa 6 
có chúng tôi, có bạn, Trịnh Thành, Ngô Thái 
Bình, Nguyễn Văn Bê, Nguyễn Đức Nhuận, và 
thêm Nguyễn Ngọc Thụ, K10KSCC, chị Trình 
Hữu Dục tham gia. Tuy chỉ ở Cancun có 5 
ngày, nhưng là một kỷ niệm đáng ghi nhớ của 
tôi và các bạn tham gia. Bạn Các đã tổ chức 
họp mặt ăn uống thật vui vẻ. Khi về bạn còn 
làm một show có những hình ảnh và nhạc để 
kỷ niệm. 

Xin quý AHCC click vào hàng chữ sau để xem: 

Kỷ Niệm 45 Năm Ra Trường Của K6KSCC 

 
Bạn Các và cô Hồng ở Cancun, Mễ Tây Cơ 

 
Ngồi cô thầy Tăng, anh Trang, đứng bạn Các và 

Ngoạn 

Sau đó mỗi năm, bạn đã cùng tôi tổ 
chức anh em K6KSCC đi thăm thầy Tăng, đi 
cruise, v.v... Đặc biệt, Panama cruise, bạn và 
chúng tôi cùng đi, và bạn đã chọn phòng 
balcony giá gần gấp đôi chúng tôi. Bạn đã có 
những ngày thật vui vẻ và đã cho chúng tôi 
ghé qua phòng bạn ngắm kênh Panama và 
bầu trời xinh đẹp. Có một kỷ niệm đẹp nữa, là 

bạn đã cùng chúng tôi đi Cancun, Mễ Tây Cơ 
trong 1 tuần lễ ở khách sạn Riu Palace Las 
Americas. Trong lần này, bạn đã ra ngoài 
khách sạn làm massage và kể cho chúng tôi 
nghe và bạn cùng chúng tôi đi làm lần nữa. 
Cuộc họp kỷ niệm 50 năm ra trường của 
K6KSCC ở Los Angeles xum tụ nhất. Có cả 
AH Lê Trọng Thư từ Canada sang dự. Bạn 
hăng say cùng bạn bè đồng khóa tham dự một 
cách tích cực. Có rất nhiều kỷ niệm chúng tôi 
với bạn, kể ra cũng vài trang giấy. 

 
Họp mặt kỷ niệm 50 năm ra trường của K6KSCC, từ 

trái các bạn Thư, Định, Nhuận, Các, Phát, Trực, 
Thành, Bê, Bình, Ngoạn, Bảo, chị Như Khuê, bạn 

Thọ và Chung 

Khi làm Lá Thư AHCC, tôi thấy bạn tính 
tình thẳng thắn. Khi bạn thấy những điểm sai 
trái đều nói ra để tôi tránh. Trong những người 
trong BPT Lá Thư, tôi thấy bạn kính nể hai 
người là AH Nguyễn Thiệp và AH Nguyễn 
Đình Duật. Không phải hù tôi, nhưng những 
chuyện gì mà bạn muốn tôi nghe, bạn thường 
nói đó là ý kiến hay anh Thiệp hay anh Duật đã 
nói. 

Dầu bây giờ chúng tôi phải xa bạn mãi 
mãi và không được bạn giúp đỡ trực tiếp, 
nhưng chúng tôi nghĩ, khoảng 10 năm sau 
cùng, bạn đã có một cuộc sống tốt đẹp, giúp 
tôi làm Lá Thư AHCC thật hoàn hảo và thâm 
tình AHCC. Chúng tôi, toàn thể AHCC cám ơn 
sự đóng góp tích cực của bạn. Mong bạn bây 
giờ ở miền Vĩnh Cửu có nhiều quyền năng 
giúp tôi hoàn thành LT khá hơn, với đầy đủ 
sức khỏe để cáng đáng thêm cho bạn và bạn 
LC Minh vừa mới mất cách đây hơn 1 tháng. 

Vĩnh biệt Bạn! 

Trần Trung Trực 
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