Thưa các Bạn ,
Dây là hình ảnh của Anh Thẩm Phán Phạm Quốc Toản và tôi chỉ mới chụp cách dây có
vài năm ,nhưng ngày 13.5 vừa qua...Anh dă Ra Di mãi mãi rồi !
Xin chia sẻ tin buồn này tới các Bạn .Tôi cũng chỉ mới biết tin này cách dây có 3 ngày.....
Thật là buồn ...!
Tôi xin mượn 2 câu trong bài thơ của tác giả Vô Danh mà Bạn LQ.Thiên vừa gởi tới tôi
dể diễn tả cảm xúc buồn này :
Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế
Mắt nhắm rồi xin dừng thương rơi lệ .
Thân mến
Hoang Manh
Hai

Ban HMHai than men,
The la Anh Pham Quoc Toan da bo cuoc choi ve mien mien vien. Buc anh
moi chup voi ban thay Anh Toan khong khac voi may chuc nam truoc, van cao to be ve
lam. Dung la nhan sinh nhuoc dai mong!
THOAT DO MA NAY DA KHUAT ROI
DOI NGUOI NAO KHAC ANG MAY TROI
NGAY NAO CUOI NOI TRONG GANG TAC
NOI NHO DAY LONG VAN KHO NGUOI !
Cam on Ban Hai da thong tin den ban huu xa gan. Nhan dip nay cung xin goi loi chia
buon den gia dinh TP Pham Quoc Toan va cau chuc huong linh TP Pham Quoc Toan
thanh than noi coi vinh hang. Than men.
TP LE THE HIEN.

Anh Hải qúy mến,
Cảm ơn anh đã có thư báo tin việc anh Phạm Quốc Toản đã qua đời. Tin buồn nầy
chúng tôi cũng vừa nhận được của anh Trần Trung Hậu gởi từ Sài Gòn cách đây hai
hôm. Anh Hậu cho biết là anh Toản bị bệnh đã nhiều năm và anh Hậu được biết tin anh
Toản mất quá trể.
Việc ra đi của anh Toản khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi thương tiếc một người bạn
đồng nghiệp khả ái. Trong quá khứ, hai chúng tôi đã có một số kỷ niệmhiếm qúy. Lần
gặp anh Toản gần đây nhất là vào cuối tháng 3 năm 1996. Từ bấy đến nay không có cơ
hội gặp lại. Hai mươi năm trôi qua và giờ đây người bạn ấy không còn nữa! Nơi xa xôi
nầy, chúng tôi xin cầu nguyện hương hồn anh Toản được siêu thoát vào cõi Vĩnh Hằng.
Nhớ anh nhiều. Thân chúc anh cùng qúy quyến bình an.
Thân ái.
TP NGO BUT

