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Mỗi năm Ban Phụ Trách cố gắng gởi ñến anh em Ái Hữu hai Lá Thư, một vào khoảng sáu 
tháng ñầu năm, và một vào sáu tháng cuối năm. Hai Lá Thư thôi, cũng tạm ñủ cho anh em biết 
tin tức nhau, biết sinh hoạt của các miền. Mỗi năm in lại bản cập nhật danh sách ñịa chỉ một 
lần. 

Phần chính của Lá Thư là mục thư tín và sinh hoạt trong gia ñình Công Chánh. Ai cũng 
biết, mục Thư Tín ñược anh em ưu tiên chiếu cố và ñọc nhiều nhất. ðể tìm tin tức bạn bè lâu 
ngày chưa gặp lại ñược. Bởi vậy, Chúng tôi ñề nghị, mỗi Aí Hữu chịu khó bỏ một ít thì giờ, 
viết cho Ban Phụ Trách một vài Lá Thư nho nhỏ, từ năm bảy hàng, hoặc vài ba trang, bất cứ 
chuyện gì, như ñể tâm sự chuyện trò, trao ñổi tin tức vui buồn. Có thể một người bạn phương 
xa, hai mươi năm chưa gặp, sẽ tìm ñưọc thấp thoáng bạn mình trong vài giòng ñơn sơ. Nếu một 
Lá Thư AHCC mà có ñược chừng 50 mẩu thư nho nhỏ thôi, thì lá thư ñó sẽ ñạt ñược mục tiêu 
chính và ñúng với mong ước của anh chị em Aí Hữu. Những bài viết khác, như du lịch, phê 
bình, nghiên cứu, ñạo giáo, xã hội, truyện ngắn, là phần phụ, không có cũng ñược. Nếu ñăng 
vào Lá Thư AHCC thì cũng chỉ ñể xem như phần giải trí mà thôi. 

Vấn ñề ñóng góp tài chánh ñể yểm trợ Lá Thư, thì chúng tôi xin nhắc lại rằng: tạm thời 
khoan ñóng góp, vì ngân quỹ Lá Thư còn ñủ ñể tiếp tục ấn hành những số tới. Khi nào gần cạn, 
chúng tôi sẽ thông báo, và yêu cầu ñóng góp. Cũng có một số ít anh em ñề nghị ñem quỹ yểm 
trợ Lá Thư ñể tiêu cho những việc chung khác, nhưng ña số anh em thấy không hợp lý, vì tiền 
ñóng góp nầy, ñể yểm trợ việc ấn hành Lá Thư, chứ không phải ñể chi tiêu vào chuyện khác. 

Nhờ kỷ thuật ñiện toán, nên Lá Thư ñược ñiều hành theo lối phân công mà những thành 
viên trong Ban Phụ Trách không cần phải ở gần nhau. Công việc ñược phân chia, liên lạc nhau 
qua máy vi tính. Chỉ có công ñoạn phát hành, là cần có nhiều ngưòi phụ giúp mà thôi. Bởi vậy, 
chúng tôi kêu gọi các Ái Hữu khác mạnh dạn ñứng ra gánh vác Lá Thư, mà không cần phải có 
một Ban Phụ Trách ở gần nhau. 

Ban Phụ Trách chúng tôi sẽ gắng hoàn tất thêm hai số nữa, rồi chuyển cho Ban Phụ Trách 
mới. Nếu cần,chúng tôi sẽ hết lòng yểm trợ trong mọi công tác. Thiết thực nhất, là Lá Thư 
“online”, chúng tôi sẽ tiếp tục ñưa lên mạng, cho anh em khắp nơi truy cập. Phần nầy, sẽ tiếp 
tục lâu dài, nếu mai ñây, dù vì lý do nào ñó, mà Lá Thư in bằng giấy không còn nữa. 

Thân chào các Aí Hữu 
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