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“SOS” là tín hiệu cứu nguy khi lâm nạn, là chữ 
tắt của “Save Our Soul” có nghĩa là “cứu linh 
hồn của chúng tôi”. Hồi học Trung học (1936), 
một thầy dạy Pháp văn giải thích cho học trò 
“SOS” là “ Sauvez ou Sombrons” có nghĩa là 
“hãy cứu hay chúng tôi chết (chìm)”. Trường 
hợp LÁ THƯ AHCC kêu cứu SOS, giải thích 
theo lối Pháp Văn (Sauvez ou Sombrons) sát 
với hoàn cảnh hơn, nếu không cứu nguy thì LT 
chết, không phát hành được để gởi đến quý AH, 
dù linh hồn (tình AH) còn sống mãi. 

 

Nói gần nói xa, chẳng qua nói thẳng vào vấn 
đề: Lá thư đang thiếu bài vở trầm trọng, nên 
phải kêu gọi AH viết bài cho LT. Một bạn trong 
ban Phụ trách LT cho tôi biết tình trạng thiếu 
bài vở để ra LT sắp tới (tháng 8/06), mặc dầu 
không có sự yêu cầu kêu gọi anh em viết bài, 
tôi cũng mạnh dạn viết tâm thư này, cũng như 
tôi đã viết nhiều lần nhiều năm trước đây để 
kêu gọi quý AH bỏ chút thì giờ quan tâm đến 
LT trong những lúc gặp khó khăn, giúp cho LT 
qua cơn sóng gió (thiếu bài vở). 
Đây không phải là lần đầu LT gặp khủng 
hoảng, bao nhiêu ban Phụ trách trước đây đã 
gặp khó khăn, khi thì thiếu tiền, khi thì thiếu 
bài vở, khi thì không tìm ra ban Phụ trách kế 
nhiệm... nhưng rồi đều được quý AH tiếp tay 
giải quyết mọi việc, đó là tinh thần trách nhiệm 
của AHCC, đó là tình AHCC. 
Viết gì cho LT, các bạn đều rõ, đã viết nhiều 
bài, nhiều lần cho LT, suốt 30 năm qua (1976-
2006). LT không đòi hỏi văn hay, triết lý cao 
siêu, kỹ thuật tân tiến. Đề tài gì mà các bạn thấy 
đem lại niềm vui, bổ ích cho cuộc sống là  
quý rồi. Sở dĩ Ban Phụ trách một đôi khi đã 
đăng những bài dài 5, 7 trang của tác giả xa lạ 
nào không biết, đề tài thì không có gì hấp dẫn, 
là để  cho LT có thêm một số trang cho coi 
được, cho có tầm vóc! 
Kêu gọi quý AH viết bài cho LT, tôi cũng “kêu 
gọi” tôi cố gắng viết một bài vài ba trang cho 
LT tới để cám ơn những người tôi mang ơn 
(Cám ơn AHCC, Cám ơn ở Tennis). Xin quý 
AH gửi bài viết về theo địa chỉ sau đây: 
AH KHƯU TÒNG GIANG 
1357 Caterwood Place 
San Jose, CA 95121 
Phone: 408-287-8499  
  Email: giangkhuu2002@yahoo.com 
Thư này tôi gởi đến một số quý AH mà tôi 
được biết đã thường viết bài cho LT và đề nghị 
ban Phụ trách đăng vào LT tới để anh em tiếp 
tay bài vở cho những LT năm tới. 
Thân kính, 
Lê Khắc Thí 
CA, 14-5-2006 
 


