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LÁ THƯ MÙA XUÂN 

         
 

 Thưa qúy Aí-hữu và Thân-hữu; 
      
Xuân Ất-Dậu đã đến bên thềm. Ban Phụ Trách Lá thư AHCC nhiệm kỳ 2005 xin thân ái chào 
mừng và cầu chúc qúy Ái-hữu và Thân-hữu khắp nơi “Một Năm Mới sức khỏe Khương-an, 
gia-đình Hạnh-phúc, thêm nhiều niềm vui”. 
 
Qua 29 năm liên tục phát hành, Lá Thư vẫn giữ đúng chủ trương và mục đích khiêm tốn của 
mình là gìn giữ mối dây liên lạc và thắt chặt tình thân, tình bằng hữu giữa những đồng nghiệp và 
thân hữu tha hương. Nhờ nhiệt tình hưởng ứng của qúy vị, Lá Thư mỗi ngày một phong phú về 
nội dung, và hình thức cũng ngày thêm trang nhã. Nay với trào lưu kỹ thuật tân tiến của ngành 
tin học điện toán, với nhu liệu tiếng Việt đầy đủ, Lá Thư số 84 này lại đánh dấu bước đầu tiên cải 
tiến phương thức tổ chức để thực hiện Lá Thư qua sự phối hợp Ái Hữu từ các vị trí địa dư khác 
nhau, rất xa nhau. Với phương thức nầy, thì một địa phương dù chỉ có một vài AH có nhiệt tâm 
với LT vẫn có dịp tham gia cộng tác vào BPT dù ở bất cứ nơi đâu trên địa cầu này như ở Úc, 
Pháp, Canada, ở Florida, Texas, Louisiana, hay ở Na-Uy xa vời vợi. Như thế thành viên trong 
BPT  được luân phiên thay đổi, đem thêm sinh khí mới cho LT. Địa điểm “tòa soạn!” được dự 
định lưu động đến các vùng có đông AH để tiện việc ấn loát và phát hành, tiết kiệm bưu phí. 
 
Về nội dung LT, có vài AH thắc mắc rằng khi viết bị giới hạn bởi chính trị, tôn giáo, kỹ thuật 
nên lần lần cạn đề tài, biết viết gì đây? Chúng tôi xin minh giải là LT không truyền bá rao giảng 
về tôn giáo, không vận đông cổ xúy cho đảng phái chánh trị, không khảo cứu về khoa-học kỹ-
thuật với công thức toán học phức tạp. Các lãnh vực trên đã có nhiều tạp chí thích ứng, và chính 
xác để nghiên cứu, tìm hiểu. Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày khi AH chứng ngộ một hiện 
tượng, mặc khải một chân lý, tâm đắc, thực chứng một đạo lý mà AH nghĩ là cao đẹp, hữu ích 
cho đời sống tâm linh, thì hãy chia xẻ niềm vui lớn đó qua bài viết gởi về LT để các AH bốn 
phương được hoan hỉ thưởng thức và học hỏi làm thăng hoa  cho đời sống. LT rất mong chờ loại 
ký sự đó. Các bài “Bao dung”,“Trời xa, Đất gần” v. v.. đăng trong số này thật đáng đọc để chiêm 
nghiệm. Ngoài ra những ước vọng, tư duy của người tha phương, những mẩu chuyện vui buồn 
đó đây, những vần thơ tình tứ lãng mạn cũng tô điểm thêm hương sắc cho vườn hoa LTCC. 
 
Trong buổi ban đầu của phương thức mới, LT sẽ không tránh khỏi vài sơ sót và chậm trễ, chúng 
tôi mong qúy AH và TH bỏ qua cho những khuyết điểm ắt có. 
 
Ban Phụ trách Lá Thư 2005 xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ tinh thần, sự đóng góp bài vở và 
yểm trợ ấn phí, bưu phí của qúy vị dành cho đứa con tinh thần của gia đình Công Chánh. Ngoài 
ra, xin mời qúy vị đọc và cho ý kiến gởi về BPTLTAHCC phần đề nghị của AH Lê-khắc Thí về 
việc tổ chức Đại Hội AHCC kỳ IV đăng ở phần đầu của mục “Thư Tín AHCC” trong số này./. 
 
    Thân ái;   

 
BAN PHø TRÁCH LTCC 2005 

     




