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Lá Thư Ban Phụ Trách Số 109 
Đây là Lá Thư đầu tiên của Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu 

Công Chánh Năm Châu thực hiện. Chúng tôi xin gửi đến tất cả các Ái 

Hữu và Thân Hữu lời chào đoàn kết và xây dựng Lá Thư Ái Hữu Công 

Chánh.  

 BPT Năm Châu gồm những lão thành, nhiều kinh nghiệm. 

Chúng tôi không ngại “Vác Ngà Voi” nặng, vì chúng tôi đã đoàn kết, 

mỗi người một tay, nhưng chúng tôi rất ngại “Làm Dâu Trăm Họ”. 

Chúng tôi sẽ cùng học hỏi và dùng phương tiện truyền thông hiện đại 

để hoàn thành Lá Thư AHCC tốt đẹp về cả phẩm chất và nội dung, và 

phát hành đúng kỳ hạn. Chúng tôi xin các AH và TH gửi bài viết về 

những kỷ niệm vui buồn dưới trường Công Chánh hay ở xã hội, cho 

chúng tôi càng nhiều càng tốt. Chúng tôi xin các Thầy, các Ái Hữu tiền 

bối giúp chúng tôi ý kiến làm Lá Thư tốt đẹp hơn. Sự đóng góp của quí 

vị là những viên gạch, xi măng và cát để xây bức tường thành kiên cố 

của sự đoàn kết trong tinh thần tương thân tương ái của Đại Gia Đình 

Công Chánh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần sự đóng góp tài chánh của 

quí vị, nó là nước để hòa hợp với xi măng và cát xây bức tường thành. 

Chúng tôi thông báo cùng quí vị AH/TH là t  nay, Lá Thư có 

một phụ nữ, bút hiệu Tràm Nước, người phụ nữ đầu tiên rất hăng  ay 

trong việc viết bài. Chị mới viết văn và văn của chị thật mộc mạc, chân  
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  tình  và dễ thương của cô gái miền Tây Nam Bộ. Chúng tôi hy vọng sẽ 

có nhiều phụ nữ khác tham dự t ch cực vào việc viết bài để Lá Thư 

được nhiều mầu sắc. Ngoài ra, Lá Thư AHCC  ẽ thêm một mục: Nữ 

Công Gia Chánh do Bích Thuận đảm trách. 

Chúng tôi cũng thành thật cám ơn AH/TH đã quảng đại đóng 

góp tài chánh cho Lá Thư. Người ta thường nói “Có Thực Mới Vực 

Được Đạo”, nếu quĩ tài chánh dồi dào và bài viết gửi về thật nhiều, 

chúng tôi sẽ ra 3 số vào tháng 1, 5 và 9. Số báo đầu năm dương lịch 

phát hành vào tháng 1 gần ngày Tết Ta của người Việt. Dù xa Quê 

Hương gần nửa Thế Kỷ, nhưng chúng ta, AH/TH Công Chánh, luôn 

nhớ những ngày Tết Ta, hy vọng Lá Thư là nguồn an ủi và giúp chúng 

ta nhớ lại những ngày xưa. 

Chúng tôi đang cố gắng sửa lại Danh Sách AHCC cho hợp 

thời. Để có một danh  ách đầy đủ và hoàn mỹ, chúng tôi xin yêu cầu 

tất cả AH/TH gửi Phiếu Góp Ý về ngay để chúng tôi cập nhật và 

dùng cho Lá Thư số 110. 

 Dù BPT Lá Thư AHCC Năm châu cố gắng hết sức hoàn thành 

LTAHCC tốt đẹp, có thể v n c n thiếu sót hay lỗi lầm không v a ý với 

mọi người, xin quí AH/TH thông cảm và cho chúng tôi biết để tránh 

lần sau. Chúng tôi hy vọng nếu quí AH/TH nhiệt tình giúp chúng tôi 

thì chắc chắn LTAHCC sẽ mỗi ngày một khá hơn và những năm tới sẽ 

hoàn mỹ. 

 LTAHCC kỳ này, số 109, sẽ có đề mục: Mùa Xuân Texas, với 

hoa Bluebonnets nở dọc các xa lộ và mọi nơi trong tiểu bang Texas. 

Nếu quí vị có dịp đi Texa  vào mùa Xuân, quang cảnh này  ẽ làm qu  

vị thoải mái và có cảm tưởng như mình đang thăm viếng vườn Hoa 

Thiên Tạo.  

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối và quí Ái Hữu cùng Thân 

Hữu Năm Mới Mậu Tuất An Khang, Thịnh Vượng và Hạnh Phúc. 

Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 

 

 

 


