
 

  

Lá Thư Chủ Nhiệm 
Thay mặt cho Ban Phụ Trách, tôi viết thư nầy, để duyệt sơ qua về việc hình thành Lá Thư AHCC 
số 106. 
• Lá thư nầy, được hoàn tất tốt đẹp, cũng nhờ sự cọng tác mật thiết của các Ái Hữu khắp năm 
châu. Nhất là các Ái Hữu trong các Ban Phụ Trách cũ, mà nhiều anh không muốn nêu tên. Được 
sự cọng tác nhiệt tình và quý báu nầy nên dù trong hoàn cảnh khó khăn của cá nhân tôi, khi phải 
theo dõi việc xây nhà mới, dọn nhà, và trở ngại về chạy đường dây cho các mạch truyền thông, 
nên không có Wi_Fi ttrong một thời gian dài, Lá Thư cũng hoàn tất, mang theo tin tức, sinh hoạt 
của AHCC chúng ta trong thời gian qua.  

• Lời kêu gọi đóng góp tài chánh lại, yểm trợ cho quỷ lá thư sau mấy năm ngưng đóng góp, 
cũng đã được một số AH đáp ứng, nhưng chưa nhiều, vì nhiều Aí hữu tưởng chưa cần. Xin lưu ý 
vấn đề nầy.  

• Việc bài chọn đăng, thì những tin tức, bài viết, hình ảnh có liên hệ đến gia đình  Công Chánh, 
thì đương nhiên đăng. Một số bài khác, đăng thêm cho Lá Thư bớt khô khan, thì có một ban phụ 
trách năm người đọc, và lựa bài, cho lời nhận xét. Cũng giúp BPT đỡ phải khó khăn khi lựa chọn. 
Cũng tránh sự hiểu lầm và mất lòng. 

• Những bài phụ, viết về tôn giáo, triết lý, kỹ thuật, chính trị, viết đơn sơ quá, thì ai cũng biết 
rồi, không cần phải nhắc lại, mà viết cao siêu quá, thì Lá Thư không đủ số trang đăng. Lại nữa, 
các vấn đề nầy, thì ‘thiên kinh vạn quyển’, ai muốn nghiên cứu thì tìm đọc bên ngoài, thấu đáo 
hơn. 

• Việc cọng tác của các Ái Hữu xa gần khắp năm châu rất quan trọng. Chúng tôi khẩn thiết kêu 
gọi góp tay cùng BPT chúng tôi, để lá Thư còn được tồn tại lâu dài. Bây giờ là thời đại điện tử, 
không cần phải ở gần nhau, thông tin và liên lạc qua máy vi tính, cũng hữu hiệu như ngồi đối diện 
nhau trong các buổi họp. Nếu Lá Thư được nhiều người cọng tác, mỗi người phụ trách một phần 
nhỏ, rất nhỏ, thì công việc của Lá Thư trở nên nhẹ nhàng, và hy vọng lá thư khởi sắc và lâu bền 
hơn. 

• Thời đại điện tử nầy, một số rất lớn AHCC có điạ chỉ email, xin cho LTAH biết, và nếu đồng 
ý, thì cho phổ biến đến các AHCC khác, để dễ bề liên lạc khi cần. 

Cuối cùng, một lần nữa, xin cám ơn tất cả các anh chị đã đóng góp công sức, bài vở, tin tức, tài 
chánh, để làm nên Lá Thư nầy. 
       Lê NguyênThông. 

 
Xin các Ái Hữu liên lạc, gởi thư từ, tin tức, bài vở về cho Ban Phụ Trách Úc châu:  

Lê Nguyên Thông,  
2/15A Howson St, Brunswick West, Victoria, 3055 Australia 
Điện thoại: Nhà +613 9387 9763, Cell +614 5070 7449 
Email: ltccmelb@yahoo.com.au 

Riêng về tài chánh thì hầu hết mọi chi phí in và phát hành đều xuất phát từ California, và ngân phiếu 


