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Giới thiệu trang nhà
http://www.ltahcc.com

Nguyễn văn Luân

BPT: 1/ Web site ltahcc.com đăng và tồn trữ tất cả các Lá Thư Công Chánh cũ và mới, có thể đọc từng bài
riêng rẽ. Website này do NHÓM PHỤ TRÁCH LTCC TRÁCH NHIỆM và sẽ được chuyển cho ban Phụ Trách
mới khi có sự thay đổi.
2/ Website aihuucongchanh.com gồm có nhiều bài vở, hình ảnh, giới thiệu sách cũng như các hồi ký,
tin tức AHCC v.v.. Web này đã có từ lâu, do AH Từ Minh Tâm trách nhiệm, không tồn chữ LT nhưng đươc nối
tiếp (link) với Website của Khoá 6 KSCC do AH Trần Trung Trực đảm nhiệm, để các AH có thể đọc một số LT
mới phát hành gần đây.

Nếu tin rằng “văn hóa là cái gì còn lại sau
khi tất cả đã đi vào quên lãng” thì tôi thấy Lá
Thư Ái Hữu Công Chánh có nhiều phần đáp
ứng được tiêu chuẩn đó. Nhìn trong cộng đồng
tị nạn chúng ta, Lá Thư AHCC là một tiêu biểu
cho tình ái hữu hiếm có, bởi vì tôn chỉ rất đơn
sơ, mộc mạc, khiêm tốn, không se sua, không
hào nhoáng, chỉ để làm công việc nhỏ nhoi là
“giữ cho còn có nhau”.
Đọc qua nhiều số, tôi tìm mỏi mắt mà không
thấy một quảng cáo nào, dù cho về một cuốn
sách hay về một mỹ phẩm. Một tập san vô vụ
lợi, do những anh chị em thuộc nhiều thế hệ,
xung phong làm công việc vác ngà voi, không
mong cầu điều gì ngoại trừ mang lại một chút
tin tức, một giây phút thoải mái ấm áp lòng
người từ những anh em:
• chia sẻ hiểu biết của kẻ đi trước,
• bày tỏ những tâm tình của người đến
sau,
• những giọt nước mắt nóng hổi vừa
vuợt thoát hiểm nguy tìm tự do,
• những tin tức bạn bè kẻ còn người
mất.
• những buổi sinh hoạt thắm thiết trên
khắp năm châu của những người “tha
phương ngộ cố tri”.
Một tờ báo không có chủ nhiệm, không có
chủ bút, mà chỉ có sự cộng tác chân thành của
những bạn hữu, tùy tài tùy sức cống hiến cho
mục đích chung.
****

Tôi được hân hạnh làm việc chung với ban
phụ trách từ lá thư 97 và trong nhiều buổi họp,
mọi người đồng ý là lá thư cần được phổ biến
trên mạng, để mọi người cùng đọc, nhất là gần
đây càng ngày càng nhiều AH đọc trên mạng
thay vì bản in.
Lá thư trên mạng thì lúc nào cũng có, khỏi phải
lục ngăn kéo hay bắc ghế leo tìm, nhiều lá thư
lại có hình mầu, nên hình ảnh các buổi hội ngộ
đẹp và rõ hơn nhiều. Đó cũng là một chỗ chứa
cho gần 100 lá thư, nếu xếp chồng lên nhau
cũng cao gần nửa mét, mà nay vì chứa trên
mạng nên không còn choán chỗ nữa.
Các anh trong BPT thấy tôi đang làm về
nhu liệu, nên yêu cầu tôi thử xem nếu tạo một
trang mạng riêng cho Lá Thư Ái Hữu Công
Chánh thì có dễ dàng không?.
Tôi bắt tay vào việc và sau gần hai tuần, trang
nhà LTAHCC.com đã phôi thai thành hình. Các
bạn trong BPT đã rất phấn khởi sau khi đã bỏ
nhiều thì giờ giúp đỡ:
• Ái Văn đứng ra sưu tầm những lá thư cũ.
Anh Văn đã cầu cứu khắp nơi, từ các anh
đã từng đảm trách những năm về trước
như Lê Khắc Thí, Nguyễn đức Chí,
Nguyễn dình Duật và nghe đâu Văn đã có
được phần lớn.
• Có được lá thư rồi, anh Văn “Tổng Động
Viên” nhân lực: Cá nhân Văn, các con,
ngay cả dâu, rể ra copy (scan) từng trang
một để bỏ vào hồ sơ dưới dạng “pdf”. Từ
các anh Ái Văn đến anh Nguyễn Thiệp,
Nguyễn Thúc Minh, Đào tự Nam, Lê
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Nguyên Thông cũng như Mai Trọng Lý,
ai ai cũng sốt sắng giúp. Rồi các anh thi
nhau đánh máy mục lục và dò lại số trang
cho phù hợp, giúp công việc của tôi nhẹ đi
rất nhiều.
Xin mời các Ái Hữu viếng thăm trang nhà
http://www.ltahcc.com, một nhịp cầu giữ cho
còn có nhau.
Sau đây là những đặc điểm của trang nhà:
• Để cho dễ nhớ, địa chỉ lá thư được chọn
gồm 6 chữ tắt thay cho Lá Thư Ái Hữu
Công Chánh, www.ltahcc.com. Cũng may
mà vì tên này hơi lạ, nên dù tên ngắn mà
cũng không có ai chọn trước.

•

•

Chúng ta thuộc ngành xây dựng và tôn chỉ
của Lá Thư là “Giữ cho còn có nhau”, nên
lẽ tự nhiên là dùng hình một nhịp cầu làm
biểu tượng cho trang nhà thì rất hợp lý.
Hình cây cầu nổi tiếng trên sông Tyne,
Newcastle, Anh quốc đã được chọn vì đẹp
mà không quá quen thuộc như cầu Golden
Gate chẳng hạn. Trang nhà cũng dùng để
trình bày lá thư mới nhất hiện thời còn các
lá thư khác nằm trong cột “Các số cũ”.
Trang phụ dành cho mỗi “lá thư cũ”, sẽ
mang một phần hình bìa của lá thư đó, với

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

•

•

mục đích để dễ dàng phân biệt giữa các lá
thư và cho thấy trình độ kỹ thuật ấn loát ,
qua từng thời kỳ, cùng những khó khăn
lúc bấy giờ.
Trong danh sách các số cũ, các số cũ nhất
ví dụ như 1, 2 và các số mới nhất như 96,
95 được để trên đầu trang, vì có lẽ nhiều
người muốn coi các số đó hơn, như vậy sẽ
thuận tiện cho họ. Tôi đoán vậy thì làm
vậy thôi.
Các bài trong mỗi lá thư đều có thể tải
xuống được, rồi lưu lại trong một hồ sơ
dạng “pdf”, hay in ra giấy. Sau đó có thể
chuyển cho bạn bè qua điện thư hay qua

bưu điện, rất tiện lợi.
Cho đến hôm nay, chúng tôi đã hoàn tất
trên căn bản những số sau đây:
Trang nhà:
• LT 97, Mùa Thu 2011
Số này mang hình cây cầu của trang
nhà, và số này sẽ về hưu, được chuyển
về cột ‘Các Số Cũ’, nhường chỗ cho LT
98 ra trình làng trong trang nhà.
Các số cũ:
• LT 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88,
87, 86, 85, 84, 83, 82, 81
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LT 1, 2, 9, 12, 13, 19 và 30 cũng đã
hoàn tất.
Mỗi số đều có mục lục và ta có thể xem
từng bài, thời gian mở ra sẽ ngắn hơn nhiều so

có thể điều chỉnh âm thanh hay ngừng bất kỳ
lúc nào.
Những số còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn
tất dần dần. Ước mong trang nhà trên mạng sẽ

với thời gian mở cho toàn lá thư. Bài cuối trong
bản mục lục của mỗi lá thư, bao giờ cũng mang
tên: “Đọc lại toàn bộ lá thư”, như vậy ta có thể
đọc toàn bộ nếu cần.
Tôi xin cám ơn anh Hồ đăng Lễ đã tặng 2
CD gồm chừng 20 bài nhạc được thu âm rất có

là chỗ tàng trữ những hình ảnh góp nhặt về
những thăng trầm, ấm lạnh của các AHCC
chúng ta trên bước đường lưu vong gần bốn
mươi năm qua.
Trang nhà LTAHCC.com là một công
trường đang xây dựng, vật liệu còn ngổn

phẩm chất, phần lớn lời nhạc đã đăng rải rác
trong các lá thư. Chúng ta có thể nghe nhạc
trực tiếp, hoặc tải nhạc xuống từ các lá thư này,
như trong bài số 4, lá thư 94 trên đây. Chúng ta

ngang, nhưng mong rằng sau mỗi ngày mỗi thu
dọn, sẽ là nơi tàng trữ những tâm tình của nhiều
thế hệ, đã “gìn vàng giữ ngọc” những tình cảm
vui buồn của anh em chúng ta, bắt đầu từ 1976
về sau.

•

