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Thưa quý Ái Hữu và Thân Hữu,  
 
Ban Phụ Trách mừng là Lá Thư 89 đã đến tay AH/TH sau nhiều khó khăn 

trong khi biên soạn bài vở. Có AH viết thư đến than LT 89 nhiều hình ảnh, ít bài viết 
hay. Một vài AH khác nói là không hiểu ý của bài ‘Ngàn Năm Bia Miệng’ trong khi 
đó một số AH lại khen bài này và tác giả đã mất nhiều công sức sưu tìm tài liệu. 
Thưởng thức văn chương, hội họa, cũng như các tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn tùy 
thuộc từng cá nhân, Ban Phụ Trách Lá Thư cố gắng dung hòa đáp ứng yêu cầu của 
AH/TH. Bài vở được lựa chọn theo Tôn Chỉ của Lá Thư. Và Tôn Chỉ của Lá Thư 
Công Chánh là không nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không chính trị, không tôn 
giáo, và cũng không đòi hỏi bài viết phải văn chương chải chuốt.  Không ít AH/TH 
đã đặt vấn đề là khó có đề tài không đụng chạm đến các vấn đề trên. Ban Phụ Trách 
đồng ý với nhận xét của các AH/TH đó, và cũng mong mỏi làm sáng tỏ mục đích 
của Tôn Chỉ LTCC hơn. 

Về Khoa học Kỹ thuật chúng ta không viết những bài quá chuyên môn, với 
những công thức khó hiểu, nhưng vẫn nên viết những bài liên hệ đến những tìm 
kiếm mới của Khoa Học Kỹ thuật như Kỹ thuật siêu vi (nanotechnology), DNA 
nhân tạo (artificial hay synthetic DNA), máy vi tính sinh học (bio computer)… Về 
chính trị ta không đả động đến một cá nhân, đoàn thể, hay một chính phủ, nhưng 
chúng ta có thể viết những bài nói về thuyết tư bản, thuyết cộng sản, cái hay cái dở 
của các thuyết này, cách áp dụng của các thuyết này, có hợp với bản tính con người 
không. Chúng ta thấy ngay là thuyết cộng sản quá lý tưởng đòi hỏi sự hy sinh của cá 
nhân cho tập thể, không đúng với bản năng của đại đa số nhân loại, trái lại tư bản 
đáp ứng cái lòng tham của con người. Về tôn giáo chúng ta không ca tụng một cá 
nhân, không so sánh tôn giáo này với tôn giáo khác, nhưng có thể đặt vấn đề tôn 
giáo sẽ đi về đâu khi phải đương đầu với những phát minh mới của khoa học kỹ 
thuật thí dụ như DNA nhân tạo. 

Lá Thư ưu tiên đăng những thư tín của AH/TH, có nhiều thư hơi có tính cách 
riêng tư, nhưng BPT cũng đăng những phần đó lên LT và cả phần trả lời nữa, để 
AH/TH chia xẻ những tâm tư tình cảm băn khoăn của bạn bè AH/TH của chúng ta. 
Sinh hoạt AH/TH địa phương cũng được ưu tiên trên các trang của LT và nếu có 
nhiều tường trình sinh hoạt thì các bài viết khác phải nhường chỗ cho các bài sinh 
hoạt AH/TH Công Chánh. 

Ban Phụ trách Lá Thư xin thân ái chúc Qúy Ái Hữu và Thân Hữu một Mùa 
Xuân như ý. 

Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh 2008.


