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Th�a quý Ái-h�u và Thân-h�u, 

Khi Lá Th� AHCC s� 83 n�y ��n b�n thì mùa Thu th� 
m	ng và êm-�
m c�ng v�a ti, mang theo tin vui v
 Lá 
Th�, ��a con tinh th�n c�a gia �ình Công-Chánh. 

Tin vui là sau khi phát hành LT s� 82, chúng tôi nh�n 
���c �áp �ng n�ng nhi�t c�a AH kh�p n�i nh� bài v� g�i 
v
 d�i dào h�n và tài chánh y�m tr� c�ng m�nh-m� h�n. 
Ngoài ra chúng tôi tìm cách gi�m chi, nh� t� trình bày, trang 
trí bài v� và hình bià, ch� không còn phó thác cho nhà in; s� 
l��ng �n b�n c�ng ���c gi�m xu�ng; b�u phí g�i �i Âu 
châu và Úc châu c�ng bt ���c nhi
u nh� g�i theo l�i 
express vi 3 LT vào m	t phong bì. 

Tin vui n�a là LT s� ���c m	t Ban Ph� Trách mi, và 
��c bi�t, gánh vác nhi�m k� 2005. ��c bi�t, vì �ây là m	t 
t�p h�p cá nhân AH � các vùng khác nhau cùng chung s�c 
�� th�c hi�n LT, nh� ph��ng ti�n c�a k  thu�t cao.(xin xem 
bài Ph� trách LTCC 2005 �!ng � s� n�y). 

M	t y�u t� khác n�a cho chúng ta l�c quan tin r"ng LT 
còn ti�p t�c dài lâu, nh� khi k� ��n tu#i tác c�a nh�ng ng��i 
ph� trách, thì tu#i trung bình c�a 6 thành viên trong BPT 
nhi�m k� này là 72 tu#i. V�y, “B�y m��i hai tu#i v$n ch�a 
già!” thì t�p th� Công Chánh có �ông ��o AH � l�a tu#i 50, 
60 vi n!ng l�c d�i dào, thích �ng vi �à ti�n hóa c�a k  
thu�t cao s� vai chuy
n vai gánh vác LT �i trên con ���ng 
xa h�n. �
 tài thì không bao gi� c�n; nh�ng ý t��ng, suy t�, 
tình t� c�a cá nhân tuôn tràn ra trong nh�ng LT sau này 
càng ngày càng phong phú và �a d�ng h�n. V��n hoa Công 
Chánh ��m ��y h��ng s�c, ch� không ph�i ch% cát, s�n, bê-
tông c�t s�t n�ng n
! Trong Lá th� s� 83 n�y còn có ph�n 
�óng góp nhi�t thành c�a các n	i t�ng công-chánh qua th� 
v!n d�i dào tình c�m. 
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T�t c� bài v� g�i v
 LT �
u qua ph��ng ti�n 
internet, không �ánh máy l�i, do �ó gi� ���c toàn v&n 
nguyên v!n c�a tác gi�. Kh�p n�i trên th� gii dùng nhi
u 
font ch� khác nhau, nh�ng qua Unicode bài �
u ���c 
chuy�n mã ��ng nh�t. 

Ph�n Th�-tín và Sinh-ho�t �� phát-huy tình AH là 
ch� �ích c�a LTCC. Do �ó LT r�t mong  nh�n ít dòng th� 
thân ái �� �!ng vào m�c n�y. Quý AH �àn anh cao niên, dù 
�ã quy 'n c�ng xin lên ti�ng �� �àn em trong gia �ình Công 
Chánh “m�ng r"ng bác v$n tinh th�n ch�a can!” Các �(a-
ph��ng �ông AH thì h)p m�t hàn huyên hay picnic �� kh*i 
“xa m�t cách lòng”. Tin vui v
 hi�u h% trong gia-�ình nh� l+ 
Thành Hôn c�a con cái, l+ Tiên Th) (100 tu#i) c�a t� thân 
ph� m$u, m	t truy
n th�ng t�t �&p c�a v!n-hoá �ông 
ph��ng, xin quý AH g�i v
 LT �� anh em cùng chung vui. 
Tâm s� LT còn dài…. 

Chúng tôi xin hân-h�nh gii thi�u Ban Ph� Trách Lá 
Th� nhi�m k� 2005 nh� �ã nói trên �ây: 

Thành ph�n g�m có : Nguy+n ��c Chí; Trình H�u 
D�c; Hoàng �ình Khôi; Ngô N$m; T� Minh Tâm; Nguy+n 
H�u Thâu; D� Thích; Ái V!n. 

C� v�n k  thu�t : Hoàng ng)c ,n, B-u �ôn . 

Ban Ph� Trách LTAHCC vùng Hoa Th(nh ��n chân 
thành cám �n t�t c� Ái h�u, Thân h�u �ã h# tr� chúng tôi 
trong su�t n!m qua và khích l� trong vi�c th�c hi�n Lá th�. 
Chúng tôi thân m�n chúc BPT nhi�m k� 2005 thành công 
t�t �&p trong nhi�m v� “vác ngà voi”, và mong-m*i t�t c� Ái 
h�u và Thân h�u  kh�p n�i �ng h	 m�nh-m� BPT mi �ang 
�i tiên phong �� th�c hi�n Lá th� theo m	t ph��ng th�c 
mi./. 
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