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Lá Thư Ban Phụ Trách Số 117 
Đây là Lá Thư đầu tiên của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh mới thực hiện. 

Kể từ Lá Thư này, mỗi năm BPT sẽ ra thêm một LT nữa, và BPT khác bắt đầu cho mỗi hai 

năm. Cũng từ năm nay, đề tài cho mỗi Lá Thư là về nguồn: viết về những bậc tiền bối 

gây dựng và bảo vệ Đất Việt. Lá Thư năm nay đề tài là Hai Bà Trưng, hai phụ nữ trẻ tuổi 

nhưng hùng khí mạnh mẽ đã đứng dậy, tập họp những người yêu nước đánh đổ quân 

Hán ra khỏi nước, bảo vệ nền tự chủ trong một thời gian ngắn. 

Chúng tôi cám ơn chị Lê Thúy Vinh, họa sĩ, đã giúp chúng tôi vẽ những bức họa ở 

tờ bìa cho mỗi Lá Thư. Nhờ vậy, mỗi Lá Thư sẽ có một bộ mặt đẹp đẽ với những anh hùng 

dân tộc. 

Kể từ đây, chúng tôi, dù ở vùng xa xôi muốn về nguồn tìm hiểu nguồn gốc Việt, bắt 

chước gương những anh linh đã liều thân gìn giữ non sông. Dù đất nước mình nhỏ bé, 

nhưng tinh thần dũng cảm, quyết gìn giữ non sông trên hai ngàn năm, và sẽ mãi mãi 

không để giặc Hán đô hộ. Xin các đấng anh linh hỗ trợ và phù hộ dân Việt Nam. 

Ngoài những bài vở của các AH/TH gửi đến, chúng tôi ráng thêm những bài như 

cây Aloe Vera, bài tập Dịch Cân Kinh, Câu Kỷ Tử, bài Bí Quyết Thông Mạch Máu, v.v… 

để giúp quý AH/TH sống khỏe mạnh và an vui. 

Lá Thư AHCC là của chung của nhóm AHCC hải ngoại. Mọi người phải có trách 

nhiệm gìn giữ, nuôi nấng nó. Lá Thư còn và mạnh là do tất cả AHCC chung sức, mỗi 

người một chút nuôi dưỡng và bồi đắp cho nó. 

Chúng tôi cũng cám ơn quý Thầy Cô, quý Ái Hữu Tiền Bối, cùng quý Ái Hữu và 

Thân Hữu đã giúp chúng tôi tài chánh và hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi. Dù bây giờ mỗi 

năm chỉ có một Lá Thư, nhưng hy vọng sẽ kéo dài thêm nhiều năm nữa. 

Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy Cô, các AH Tiền Bối, cùng các AH 

và TH Công Chánh khắp nơi một năm mới Nhâm Dần vui tươi, khỏe mạnh và 

hạnh phúc, Lá Thư AHCC mỗi ngày khá hơn và trường tồn….   

Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 


