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Thưa Quý Ái Hữu và Thân Hữu, 

 Trước hết, Ban Phụ trách Lá Thư xin chào mừng và thân mến chúc sức khỏe dồi dào và bình an 
đến tất cả Ái hữu, Thân hữu và gia đình, đồng thời nồng nhiệt cám ơn các sự yểm trợ và hưởng ứng 
đóng góp bài vở cho Lá Thư cuả tất cả AH&TH năm châu. 

 Tiếp đến, Ban Phụ trách cùng tất cả AH&TH chân thành cầu chúc AH Nguyễn Đức Chí được 
mau bình phục trong việc chữa trị triệu chứng ung thư phổi mới phát hiện vào cuối tháng Giêng năm 
nay ngay trước khi chuẩn bị in và phát hành LT92. 

 Đó thật là một  biến cố bất ngờ, đầy lo âu không những riêng cho AH Chí và gia đình mà cũng 
còn là một tin gây chấn động cho BPT Lá Thư vì AH Chí là người chủ chốt của BPT trong việc điều 
hợp và phát hành LT từ gần 5 năm nay. Do đó, sau khi được tin và trong một thời gian ngắn, BPT Lá 
Thư phải đi tới quyết định là ai sẽ đứng ra đảm nhận nhiệm vụ  của AH Chí để công việc điều hợp và  
phát hành LT không bị gián đoạn và quan trọng hơn nữa là để AH Chí có thì giờ nghỉ ngơi, yên tâm 
dưỡng trị bịnh.  

 Sau khi tham khảo các thành viên trong BPT ở Miền Bắc California cũng như lấy ý kiến một số 
AHCC ở Nam và Bắc California, AH Nguyễn Đình Duật đã xung phong chấp nhận gánh vác nhiệm 
vụ này trong một thời gian để AH Chí, cũng là một bạn học đồng khóa 59-63 với AH Duật, an tâm trị 
bịnh cho hoàn toàn  bình phục. AH Duật đảm nhận luôn vai trò Thủ quỹ với AH Khưu Tòng Giang. 
Bài vở gởi cho LT vẫn gởi về cho AH Giang để phân phối đi cho BPT duyệt xét và trình bày, lên 
trang. 

 Đây âu cũng một phần nào đáp ứng theo ước nguyện cuả BPT như đã viết trong Lá Thư Mùa 
Xuân 2009 “Như đã quy định, độ hai năm cần thay đổi ngưòi điều hợp ở BPT để có thêm sáng kiến 
mới, cải tiến mới cho LT, nhưng đến nay đã bước vào năm thứ năm mà việc này chưa đạt được……; 
mong rằng sớm có AH xung phong vác ngà voi để mang thêm luồng gió mới, để định lệ này được 
thực thi vào mùa Thu tới đây”. 

 Dầu sao trải qua biến cố này, AH&TH chúng ta cũng rút tỉa ra được một bài học hữu ích. Thứ 
nhất là dù gặp khó khăn to lớn nào, nếu chúng ta quyết tâm và đoàn kết thì cũng sẽ giải quyết được. 
Miễn là chúng ta phải quyết định kịp thời rồi xúc tiến thi hành quyết định đó. Thứ hai là những gì xảy 
đến cho AH Chí thì cũng có thể xảy đến cho bất cứ ai. Chúng ta hãy coi đó như là một báo hiệu, cảnh 
tỉnh chúng ta cần phải tích cực, chủ động hơn nữa trong việc giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ cho mình cũng 
như cho thân nhân, bạn bè. Do đó, BPT đề nghị, ngoài các bài vở thường lệ, LT94 tới sẽ có chủ đề về 
“Gìn giữ và Bảo Vệ Sức Khoẻ Trong Tuổi Già”. Vậy xin quý AH&TH hưởng ứng đóng góp bài vở 
nói về đề tài thiết thực này trong LT94 sắp tới. 

  Từ tháng Tư đau thương 1975, tập thể tỵ nạn AHCC chúng ta đã qua 34 mùa Thu trên xứ sở tạm 
dung này. Phần lớn cũng đã trên sáu mươi, xấp xỉ hay trên bảy mươi, tám mươi cả rồi. Một bạn thân 
AH đã nói nửa đùa nửa thật rằng “Mình sống đến đây, như vầy là lời nhiều rồi”;  một phần như để tự 
nhủ  lòng, một phần là để an ủi các bạn già hay than van đau yếu, bệnh tật. Do đó, điều cốt yếu để 
giữ gìn sức khỏe trong tuổi già là giữ cho tâm hồn bình thản, an nhiên tự tại. Bao nhiêu năm trước, 
học giả Nguyễn Hiến Lê, cũng là một đồng nghiệp CC với chúng ta, đã viết sách “Quẳng Gánh Lo Đi 
và Vui Sống” để khuyên nhủ chúng ta đó sao. Cuối thư, BPT một lần nữa thân mến chúc Quý Ái Hữu 
và Thân Hữu luôn luôn đầy đủ sức khỏe, thân tâm an lạc. 
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