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Sau khi gởi Lá Thư mới số 99 nầy ñi, chúng tôi có thể thở phào vì ñã hoàn tất ñược ba phần tư 
trách nhiệm, hứa gánh vác LTAHCC trong hai năm, phát hành 4 số, từ số 97 ñến số 100. Sau Lá Thư 
số 100, chúng tôi sẽ chuyển giao Lá Thư cho Ban Phụ Trách mới, ñể cho nó ñược khởi sắc thêm 
hương.  
 
Tháng 5 năm 2010, AH Ái Văn ñã chịu ñưa vai ra gánh vác Lá Thư và thành lập một Ban Phụ Trách 
gồm ña số các AH trong vùng cũng ñã về hưu và có ít nhiều kinh nghiệm sử dụng máy vi tính. Với sự 
tiếp tay ñầy nhiệt tình của các AH trong các Ban Phụ Trách cũ như Nguyễn ðình Duật, Nguyễn ðức 
Chí, Nguyễn Thái Hai, Dư Thích, Lê nguyên Thông, Khưu Tòng Giang cùng một số AH ẩn danh 
khác, nên việc hoàn thành Lá Thư có tính cách tập thể, công việc ñược phân phối, chỉ cần khéo ñiều 
hành là mọi viêc song suốt. 

Lá Thư 97 ñã ñược phát hành sớm hơn dự ñịnh. Lá Thư 98 cũng hoàn tất trong thời hạn, tuy có vài 
khuyết ñiểm do máy của nhà in không có cùng mẫu chữ với máy vi tính chúng tôi dùng. Lá Thư 99 
cũng ñã hoàn tất khá tốt ñẹp. ðó cũng nhờ sự cộng tác của toàn thể AHCC ñã ñóng góp tin tức sinh 
hoạt, bài vở và tài chánh ñều ñặn. Tin tức và sinh hoạt của các anh chị em AHCC là ưu tiên số một, 
ñược ñăng tải. Những trang văn nghệ, bình luận, nghiên cứu, nhận ñịnh thời cuộc là phần phụ, cho Lá 
Thư bớt khô khan. Tùy theo tình trạng của các trang còn trống, chúng tôi lựa một ít bài tương ñối 
thích hợp ñể phổ biến, một số bài khác còn lại, sẽ chọn ñăng vào các số tới, khi thuận tiện và ñiều 
kiện cho phép. Phần tài chánh, cũng nhờ anh chị em nồng nhiệt ñóng góp ñều ñặn, và cũng nhờ chi 
tiêu dè dặt, nên chúng tôi cũng chưa ñụng vào số tiền tồn quỹ từ các Ban Phụ Trách trước ñây. 

Ngoài việc phụ trách Lá Thư, chúng tôi cũng ñã ñưa lên “vi mạng” tất cả các Lá Thư cũ, từ số ñầu 
tiên, ñến số mới nhất nầy, ñể các AH có thể tìm ñọc lại. Xin xem trang mạng www.ltahcc.com. Dù 
chưa ñược hoàn hảo, và ñang chỉnh ñốn lại các nơi còn có vấn ñề, nhưng cũng ñủ cho các AH mở 
ñọc ñược các Lá Thư cũ. Hy vọng trong tương lai gần, việc tìm kiếm theo bài, hoặc theo tác giả sẽ 
ñược thêm vào cho dễ dàng hơn khi muốn kiếm tìm. AH Luân có hứa, trong tương lai, sẽ giúp các 
BPT mới ñưa những Lá Thư mới lên mạng, nếu ñược yêu cầu. 

Chúng tôi xin các Ái Hữu khắp năm châu cho biết ý kiến, có ai tình nguyện nhận lãnh Lá Thư trong 
hai năm tới, 2013 và 2014, phụ trách 4 lá thư, từ số 101 ñến số 104. Việc phụ trách LTAHCC bây giờ 
không còn nặng nề và lo lắng như ngày xưa, vì nay nhờ có máy vi tính chuyển thư từ và công việc 
phân phối ñến các AH, dù ở xa cách ngàn dặm mà vẫn như cận kề. ðể các AH mạnh dạn tình nguyện 
phụ trách các Lá Thư kỳ tới, chúng tôi, một số lớn thành viên trong các ban phụ trách cũ, sẽ sẵn sàng 
cộng tác và yểm trợ nếu ñược yêu cầu. Ngoài ra, nếu vì ở ngoài Hoa Kỳ có thể gặp khó khăn trong 
vấn ñề ấn loát và phân phối, chúng tôi có thể phụ giúp phần việc này ñể giảm bớt gánh nặng cho BPT 
mới. Thân chào và hẹn gặp lại nhau trong Lá Thư số 100. 
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