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Tâm Tư về Đại Hội AHCCTC và Lá Thư AHCC
BPT Lá Thư rất vui mừng Đại Hội
AHCCTC đã được tổ chức thành công mỹ
mãn, ngoài sự mong đợi của các AH tham
dự, cũng như các AH từ xa xôi vì tuổi già
hay công việc không thể tham dự được.
BPT thành thật cám ơn anh chị
Nguyễn Minh Trì – Quỳnh Hoa đã bỏ
nhiều công lao để hoàn thành tốt đẹp cho
Đại Hội. Cũng không quên cám ơn các AH
Nguyễn Đình Duật, Nguyễn Thiệp và tất cả
các AH trong Ban Tổ Chức Đại Hội đã hậu
thuẫn anh chị Trì, luôn luôn sát cánh, đồng
tâm làm việc.
Ngoài ra, một nhóm nhỏ AH thấy sự
thành công tốt đẹp, đầy tình thân ái hữu, đã
đóng góp một số tiền lớn, $2,020 Mỹ kim,
cho Đại Hội Kỳ 3, BPT đề nghị anh chị Trì
và cựu BTC cố gắng tổ chức một lần nữa,
vào năm 2020, kỷ niệm 45 năm ngày chúng
ta rời Quê Hương lánh nạn Cộng Sản. Bây
giờ đa số AH đã lớn tuổi, ngoài 80 tuổi, nếu
để lâu số AH tham dự sẽ bớt đi nhiều, hoặc
không tổ chức được.
Lá Thư AHCC đến năm nay đã được
44 tuổi và đã ra được 111 Lá Thư. Đó là
niềm hãnh diện của toàn thể AHCC. Không
có một tờ báo nào, hay hội ái hữu nào làm
được việc ấy. Nếu quí xem lại những LT
trước đây, thì nhận xét thấy LT mỗi ngày
khá hơn, đẹp hơn nhờ BPT tiếp nhận với kỹ
thuật hiện đại. Nhưng nói về nội dung, thì
chúng ta phải công nhận là những LT trước
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đây là một rừng uyên bác và thâm thúy vì
các AH Tiền Bối đã đồng lòng tham gia,
trao cả những kiến thức, hiểu biết cho LT.
Để duy trì cho LT vẫn đầy tình ái hữu, BPT
yêu cầu quí AH cố gắng tham gia viết bài,
dù 1 trang giấy cũng làm cho LT thêm tình
đậm đà. Xin quí vị xem đề nghị của AH Bùi
Đức Hợp trong bài Trả Lời Thư Tín của LT
này, các AH chỉ cần gửi 1 trang về tin tức
hay kinh nghiệm cho AH trẻ, LT sẽ đầy tràn
tình huynh đệ và BPT sẽ không đủ giấy để
in LT. Đó chính là câu châm ngôn hay kim
chỉ nam của LT “Giữ Cho Còn Có Nhau”.
AH Lê Khắc Thí, cách đây hơn 23
năm, khi đề cập về LT, đã viết một bài “Mở
Rộng Tâm Tư” thật tâm tình, thật cảm
động, mà chúng tôi cho là một bài hay nhất
trong những bài in trong LT. AH nói: “LT
còn, tiêu biểu cho tình AH còn, LT mất
thì tình AH chắc chắn nhạt phai vì mối
dây liên lạc sẽ không còn nữa, bạn bè
thân tình sẽ chỉ tiếp xúc riêng rẽ, tin tức
đồng nghiệp sẽ không được phổ biến
rộng rãi như trước.”. Sau đó AH đề nghị:
“Thiếu “người làm” cũng rất quan trọng.
Có “người làm” mới làm ra LT được và
bây giờ chúng ta đang cần đến và tìm
“người làm” cho LT kế tiếp.”.
BPT mong ước các AH trẻ và có khả
năng sẵn sàng tiếp nối chúng tôi từ LT số
113 tới đây.
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