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Ghi chép của phóng viên không chuyên nghiệp
Trong một ngày nắng sau Lễ Độc Lập, hơn
40 AHCC miền Nam Cali và các nơi đã gặp gỡ
thân mật trong picnic hè 2008 tại Mile Square
Park, Orange County sáng thứ bảy 5/7/2008.
Lúc 11 giờ rưỡi, AH Trịnh Hảo Tâm, thay
mặt ban tổ chức đã chào mừng các AH đến
tham dự. Anh cho biết ngoài các AH địa phương
còn có sự hiện diện của AH Nguyễn Đức Chí
(Maryland), AH Lê Nguyên Thông (Melbourne
– Úc Châu), AH Hà Thúc Viêm và gia đình
(Grenoble – Pháp), AH Khưu Tòng Giang, Trần
Duy Chương (Bắc Cali) ... Sau đó chúng tôi còn
thấy sự tham dự của AH Dư Thích (Maryland)
và gia đình AH Nguyễn Đức Súy (Bắc Cali).
Ngoài ra, nhiều AH đã phải lái xe hơn hai giờ để
đến tham dự picnic hôm nay như AH Nguyến
Tấn Thọ (San Diego), AH Lê Nghiêm Hùng, Lê
Lương Tứ (Ventura). Các AH có mặt đã vỗ tay
chào mừng quý vị khách quý từ phương xa.
AH Trịnh Hảo Tâm giới thiệu AH Lê Khắc
Thí, một đàn anh thân kính lên phát biểu. AH
Thí đã khen ngợi ban tổ chức
với các anh Trịnh Hảo Tâm, Từ
Minh Tâm, Nguyễn Quang
Cách. AH Thí cũng ghi nhận sự
đóng góp của Ban Phụ Trách
LTAHCC đã thường xuyên hoàn
tất Lá Thư hai kỳ mỗi năm.
Ngược lại, AH Trịnh Hảo
Tâm đã nói rằng, chính AH Lê
Khắc Thí mới là người mà AH
chúng ta cần cám ơn vì chính
AH Thí là người đầu tiên thực
hiện LTAHCC, cũng như đã tổ
chức các cuộc họp mặt thân hữu
cho ái hữu công chánh Nam Cali
những năm trước.
Có duyên hội ngộ, trong
buổi picnic hôm nay hầu như
toàn bộ BPT LTAHCC đã có

mặt. AH Nguyễn Đức Chí thay mặt BPT đã giới
thiệu các AH Lê Nguyên Thông, Khưu Tòng
Giang, Trần Duy Chương, Từ Minh Tâm,
Hoàng Đình Khôi, Dư Thích với các ái hữu hiện
diện. BPT đã được quý ái hữu hiện diện vỗ tay
tán thưởng. Về tình hình LTAHCC thì AH
Nguyễn Đức Chí cho biết hiện giờ chúng ta có
hơn 20.000 đô la nên vấn đề tài chánh tương đối
khả quan, nhưng bài vở thì hơi khan hiếm nên
AH Chí kêu gọi chúng ta đóng góp thêm để
LTAHCC ngày càng khởi sắc. Về bài vở AH Lê
Khắc Thí đề nghị mọi AH nên mạnh dạn viết,
viết tự truyện về cuộc đời mình, mỗi đời người
là một pho truyện sống thực rất lôi cuốn và hấp
dẫn người đọc. AH Thí cho biết: “Cuộc đời
chúng ta còn bao lâu nữa mà ngại ngùng, mà
không dám nói. Những kinh nghiệm, thăng trầm
trong cuộc sống mà chúng ta đã trải qua, đó là
những gì qúy giá nhất mà chúng ta cần phải
truyền đạt lại cho thế hệ mai sau. Những niềm
vui, nỗi buồn khi nói hết ra sẽ có nhiều người
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Sau đó, AH hiện diện đã dùng cơm trưa thân
cảm thông chia sẻ và sẽ đánh tan đi những nghi
mật và hàn huyên tâm sự. AH Dư Thích cho
kỵ hiểu lầm từ bấy lâu nay nếu có”.
phóng viên biết là nhờ có mặt hôm nay mà anh
Theo AH Chí cho biết hiện nay, BPT
đã có dịp gặp được một bạn cũ sau hơn 35 năm
LTAHCC là do các ái hữu ở nhiều nơi như Nam
mất liên lạc. AH Lê Nguyên Thông tỏ ý rất vui
Cali, Bắc Cali, North Carolina, Texas, Úc Châu
vì nhờ có dịp nầy mà gặp được các AH Nam,
... cùng tham gia với AH vùng Hoa Thịnh Đốn.
Bắc Cali và những AH trong Ban Phụ trách
AH Nguyễn Đức Chí và Nguyễn Hữu Thâu ở
LTAHCC đã hàng ngày gặp nhau trên mạng
vùng Hoa Thịnh Đốn là thủ qũy tài chánh đảm
internet, bây giờ mới thật sự tay bắt mặt mừng.
trách tiền AHTH yểm trợ cho Lá Thư. AH Chí
cũng đề cập đến vấn đề tài chánh
do hai AH cùng có tên trong
chương mục quỹ yểm trợ Lá Thư
ở Ngân Hàng, đề phòng bất trắc
xẩy ra như heart attack trầm
trọng chẳng hạn. AHCC Hoa
Thịnh Đốn cũng lo phần tổng kết
bài vở, in ấn và phân phối. Việc
thực hiện LTAHCC hiện nay
tương đối ít tốn kém hơn xưa rất
nhiều. Đó cũng là nhờ công của
AH Bửu Đôn là người đầu tiên
thực hiện bản mẫu của Lá Thư
theo cách làm mới.
Tiếp theo đó, AH Hà Thúc
Viêm (từ Pháp qua Cali chơi) đã
AH Nguyễn Đức Chí trình bày về LTAHCC
phát biểu ý kiến và tỏ ý vui
Từ trái sang phải: AH Lê Khắc Thí, Khưu Tòng Giang, Nguyễn
mừng được gặp gỡ các AH CC
Đức Chí, Trần Duy Chương, Lê Nguyên Thông, Từ Minh Tâm
Miền Nam Cali. AH cũng cho
biết anh là em ruột của AH Hà
Thúc Tầm và AH Viêm được
biết buổi họp mặt hè hôm nay là
do người bạn ở Cali là AH
Nguyễn Công Khiêm công tác ở
Caltrans .
Nhân dịp nầy, AH Lê Lương
Tứ có giới thiệu với các AH hiện
diện một bức ảnh rất quý. Đó là
ảnh chụp những AH thuộc Tổng
Cục Kiều Lộ trước năm 1975.
Mọi người có dịp nhận diện AH
Tôn Thất Ngọ, Lê Toàn Trung,
Lê Lương Tứ, Trần Bá Quyên,
Nguyễn Duy Tâm trong những
ngày còn ở quê nhà. AH Từ
Minh Tâm nhanh chóng đề nghị
AH Hà Thúc Viêm từ Pháp sang tham dự
AH Lê Lương Tứ cho mượn ảnh
Từ trái sang phải: AH Trịnh Hảo Tâm, Hà Thúc Viêm, Nguyễn
để scan và giới thiệu một tư liệu
văn Phổ.
quý trên LTAHCC kỳ nầy.
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Đặc biệt trong picnic hôm nay còn có sự
tham dự rất vui của một số chị cựu nữ sinh
Trưng Vương do phu nhân AH Phạm Văn Hiền
hướng dẫn tới cùng chung vui. Các chị làm thế
nào mà AH Lê Lương Tứ quýnh quáng làm lạc
mất cái máy chụp hình Digital! Cuối cùng cũng
tìm lại được.
Buổi họp mặt kết thúc lúc 2 giờ trưa cùng
ngày trong sự luyến tiếc của những AH hiện
diện.
Phóng viên có dịp phỏng vấn AH Nguyễn
văn Phổ về cảm tưởng của anh hôm nay thì anh

cho biết cũng mừng vì hôm nay khá đông AH
có mặt. Đó là nhờ sự tham gia của các AH các
nơi khác tới còn thực sự AH Nam Cali đến dự
quá ít. Anh có ý lo ngại cho sự tồn tại của các
buổi họp AH trong tương lai. AH tự hỏi không
biết sang năm, số AH tham dự sẽ còn bao nhiêu
?
Đó là câu hỏi tương đối hơi nhức nhối và
nói lên một sự thật không mấy vui mà chỉ có
AH chúng ta mới chứng tỏ được bằng sự tham
gia đông đảo trong các buổi họp tất niên và hè
năm tới ./.

AH Dư Thích, Nguyễn Đức Chí, Hoàng Đình Khôi, Khưu Tòng Giang

AH Lê Lương Tứ đang ghi địa chỉ của AH Trần Kim Ngân

