
Thư ngỏ! “PLEIKU- MỘT THỜI ĐỂ NHỚ” 
        (Tuyển tập thơ văn riêng cho THẦY TRÒ PLEIKU) 

 

 Ai cũng có “ một thời để yêu, một thời để chết”. Ai cũng có những 

“thăng trầm trong cuộc sống”. Và ai cũng “Tình yêu viên  mãn” hay 

“chắp nối đường tơ”…Ai muốn con cháu của chúng ta biết được chúng 

ta sống ra sao với cha, mẹ, thầy, bạn, tình cốt nhuc, tình thương con cái. 

nghĩa phu thê, tình yêu lứa đôi. Đó là những hạnh phúc hay bất hạnh mà 

số phận đã an bày. Những phút giây hân hoan hay ngậm ngùi, luyến nhớ 

một thời đã qua… Họ cầm bút ghi lại. Chính vì những lẽ ấy chúng tôi 

những “cựu học sinh Pleiku” mạnh dạn thực hiện những trăn trở cùng 

ước mơ của mình. 

Sau khi bàn bạc trao đổi qua Email, điện thoại và sau những điếu 

thuốc cháy lụi dần, những tách café cạn đáy… Chúng tôi đã thống nhất 

cách làm sau: 

 “ Pleiku- Một thời để nhớ” dự kiến dày 400 trang, in 1000 

quyển, hoàn tất trước tháng 12/2014. Sau khi cuốn sách hoàn thành 

chúng tôi sẽ phân phối sách theo yêu cầu của Pleiku- Saigon- và nước 

ngoài để các bạn chủ động chọn ngày phát hành và giao lưu. 

Trước hết chúng tôi xin mời Thầy, Cô cho bài in trong tập sách. 

Bài viết bao gồm trong và ngoài nước đã được công khai trên trang Web 

liên trường  Pleiku hay trên Face book “cựu học sinh Pleiku trước 1975” 

từ trước đến nay hoăc sáng tác mới do chính tác giả tự chọn gởi về cho 

ban biên tập, không phân biệt tác giả trẻ tuổi hay lớn tuổi, trong hay 

ngoài nước, vùng miền, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế.. Mỗi tác giả có 

thơ hay văn đăng, chỉ cần cho biết đề bài đã đăng trên trang web hay 

face book cho Cửu Dũng nếu ở nước ngoài (làm đại diện). Trong nươc 

cho Văn Châu (làm đại diện) theo địa chỉ ghi phía dưới.  

Sau khi tổng hợp ban biên tập nước ngoài và trong nước gởi về cho 

anh Đỗ Vân Ngọc (chỉ cho biết đề bài và tên tác giả). Mỗi tác giả có bài 

đăng sẽ được tặng một quyển sách thay cho tiền nhuận bút. Bạn nào    

muốn lấy thêm để tặng bạn bè phải trả tiền theo giá in trên bìa. 

 

 



Chúng tôi sẽ chọn người làm thủ quỹ và công khai minh bạch tài 

chánh. Khó khăn hiện nay là “tài chánh’. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự 

nhiệt tình các nhà mạnh thường quân, và các bạn cựu học sinh Pleiku.  

Công việc của quyển sách không nhiều nhưng cấn có sự giúp tay 

của các bạn.  

Ở nước ngoài chắc phải nhờ đến Cữu Dũng, Khắc Hải, Hữu Lượng  

và các bạn nhiệt tình khác.(có thư riêng cho các bạn sau)  

Trong nước phải nhờ tới Hoàng Đào, Tùng Sinh, Ngọc Hương,  

Văn Châu, Ngọc Anh, Ngọc Thành, Minh Triết, Lê Hát Sơn, Khanh Vẽ. 

Đoàn Đình Thạch, Hoàng Trần, NgôTấn Bình (Anh Ngọc và Ngô Tân 

Bình phụ trách khâu xin giấy phép và in ấn).  

Cũng cần nhấn mạnh thêm chúng tôi những người yêu thơ văn 

cựu học sinh Pleiku mạo muội làm ra quyển sách này với mục đích 

ghi lại những kỷ niệm vui, buồn của thời đã xa để kính tặng thầy cô, 

bè bạn và con cháu đời sau chứ không phải kinh doanh.  
          Cuộc đời đã trôi dần bên kia triền dốc. Được làm cái gì đó cho 

“thầy và bạn” chắc các bạn chắc các bạn vui vẽ  và không từ chối chứ!? 

Thơi gian không còn nhiều nếu không khẩn trương e rằng cơ hội sẽ 

không còn. Lấy gì để lại cho đời sau!?. 

Xin chân thành cảm ơn trước những nhà mạnh thường quân, trong 

và ngoai nước các nhà quãng cáo. Thầy Cô và các bạn có bài đóng góp 

trong tập sách này. Mong rằng ước mơ của chúng ta thành hiện thực. 

 

ĐỖ VĂN NGỌC 

( 22/7/2014) 

Ghi chú: 

Bài vỡ thông báo cho: 

          Nước ngoài cho: Cửu Dũng (theo địa chỉ trên trang web LTPK.)  

 Trong nước cho: vanchau_57@yahoo.com.vn. ĐT: 0989700972. 

          Tai chánh: Trong hay ngoài nước đều có thể gởi về: Ngô Tấn 

Bình. Số tài khoản: 033.100.3803806. Ngân hàng VCB (Vietcombank)-

Nếu tiền mặc xin gơi về Ngô Tấn Bình địa chỉ: 9/3 Hòa Hiệp phường 4 

quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 0987777986. 

Email: binhngotan@gmail.com. 


