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Thưa qúy Aí-hữu và Thân-hữu, 
 

Ban  Phụ Trách chúng tôi xin hoan-hỉ gởi đến các bạn Lá Thư Mùa Thu 2005.    
Kể từ đợt di tản đầu tiên ra hải ngoại, tính đến nay chúng ta xa quê hương đã 30 năm, và Lá Thư 
Công Chánh từ số ra mắt chào đời vào tháng 3-1976 tại Ohio, USA, do Aí hữu Lê- khắc Thí khởi 
xướng, đến nay cũng được 29 tuổi tròn. 
Qua 29 năm liên tục phát hành với sự hưởng ứng nồng nhiệt và yểm trợ đều đặn của Aí- hữu và 
Thân-hữu bốn phương, Lá Thư đã giữ được hoài bão là ‘tiếng chim gọi đàn’ để gọi mời Ái hữu tản 
mát khắp nơi tìm về với nhau, kết giây thân ái, phát huy tình nghĩa Aí hữu và Thân hữu ở rải-rác 
khắp năm châu. Mục đích của Lá Thư không thay đổi, mặc dầu qua thời gian nội dung có biến thể, 
phản ảnh một cuộc sống ngày càng hưng-thịnh. Những năm đầu bài vở nặng lòng hoài niệm một 
quá khứ êm đềm, kêu gọi tương trợ, tu nghiệp, mách nước tìm việc trong ngành. Nay tuổi đời lên 
cao, bài vở thường tâm sự về nhàn-nhã hưu trí, hướng dẫn bảo kiện sức khỏe, kể chuyện du lịch đó 
đây, và phổ biến lối sống hướng về tâm linh… 
   Về phương thức thực hiện Lá Thư, kể từ số 82 chúng ta tự đảm nhiệm việc trình bày qua máy vi 
tính, nên chi phí để phát hành đã giảm nhiều. Tiếp đó, từ số 84 thành viên của  BPT không bị giới 
hạn theo từng vùng, nên Aí hữu dù ở phương trời nào cũng có thể tham gia, để vai chuyền vai gánh 
vác Lá Thư.  Nhờ vậy mà niên kỳ 2006 Ban phụ trách được tăng cường hùng hậu với những Aí hữu  
đầy thiện chí tại các Tiểu bang ở Mỹ, ở Úc Châu xa vời vợi, và chúng  tôi xin hân hạnh giới thiệu 
thành phần như sau :    
 
Nguyễn-đức Chí (MD)           Nguyễn văn Di (VA)           Trình hữu Dục (CA)  
Khưu tòng Giang (CA)  Nguyễn-thái Hai (NC)            Lê -mộng Hùng (CA)                        
Nguyễn xuân Mộng (CA) Nguyễn-đức Súy  (CA)           Từ-minh Tâm  (CA)                     
Nguyễn-sĩ Tuất (CA)  Nguyễn-hữu Thâu (MD)         Dư Thích (MD)     
Lê-nguyên Thông (Australia) Trần Trung Trực (TX) 
     
  Đa số thành viên trên đây đã từng phụ trách Lá Thư trong những năm trước, đã trang bị đầy kinh 
nghiệm trong việc gánh vác ngà voi này. Trong đó, Ái hữu Khưu-tòng Giang, hiện là Đại-diện 
AHCC Bắc California, sẽ phụ trách phối hợp, điều hành Lá Thư. Về tài-chánh sẽ do hai AH 
Nguyễn-đức Chí và Nguyễn-hữu Thâu đãm trách.(xin xem mục Liên Lạc trong số nầy để gởi bài 
vở, tin tức, hình ảnh, chi phiếu v..v..) 
         
  Ban Phụ trách nhiệm kỳ 2005 xin chân thành cám ơn tất cả Aí hữu, Thân hữu đã yểm trợ mạnh mẽ, 
góp nhiều ý kiến xây dựng trong việc thực hiện  Lá Thư 84 và 85 nầy, và mến chúc Ban Phụ Trách 
nhiệm kỳ 2006 nuôi dưỡng tốt đẹp đứa con tinh thần của tập thể Aí-Hữu Công-Chánh../. 
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