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Thưa quý Aí Hữu và Thân Hữu,
Lá thư số 92 nầy đến tay quý Ái Hữu và Thân Hữu cùng với mùa Xuân Mới, Xuân KỷSửu. Ban phụ trách chúng tôi xin thân aí chào mừng và cầu chúc qúy Aí Hữu và Thân Hữu một
Năm Mới dồi dào sức khỏe, gia đình Hạnh Phúc, An Vui.
Kể từ mùa Xuân 2005, theo trào lưu tiến hóa của điện toán, Lá Thư đã mạnh dạn cải tiến
phương thức thực hiện qua một Ban phụ trách do sự phối hợp của AH ở rải rác từ các vùng xa
cách nhau, từ Mỹ châu qua Âu châu, Úc châu và Á châu.
Bốn năm qua, Xuân Thu nhị kỳ, 8 Lá thư đã được phát hành theo phương thức nầy. Cùng
với sự hưởng ứng nồng nhiệt và yểm trợ đều đặn của Aí hữu và Thân hữu bốn phương, chúng ta
đã đạt kết qủa khả quan như mong muốn. Hình thức Lá Thư đồng nhất, khuôn khổ và số trang cố
định, hình bìa được trang trí theo cùng một quy củ. Nội dung bài vở phong phú, các mục Thư tín
AHCC và Sinh Hoạt Aí hữu ở các vùng là giây thân ái kết nối và phát huy tình nghĩa Aí Hữu và
Thân Hữu khắp năm châu. Chi phí cho việc in ấn cũng được giảm thiểu nhiều do BPT tự layout
bài vở, vẽ hình bìa, sắp xếp đưa vào pdf sẵn sàng cho nhà in. Duy chỉ có bưu phí bị tăng hai lần
trong ba năm gần đây; mà bưu phí thì không ít, khi chúng ta gởi 650 LT đi khắp năm châu.
Thưa quý Aí hữu và Thân hữu. Như đã quy định, độ hai năm cần thay đổi người điều hợp
ở BPT để có thêm sáng kiến mới, cải tiến mới cho LT, nhưng đến nay đã bước vào năm thứ năm
mà việc này chưa đạt được. Vùng California, nơi quy tụ nhiều AH tài ba, đầy thiện chí và thành
thạo về điện toán; mong rằng sớm có AH xung phong vác ngà voi để mang thêm luồng gió mới,
để định lệ này được thực thi vào LT mùa Thu tới đây.
Mấy năm gần đây Lá thư may mắn đã được quý AH và TH chiếu cố yểm trợ phần tài
chánh dồi dào sung mãn. Về phần nội dung, LT mong đón nhận bài vở gởi về phong phú hơn để
mỗi kỳ Xuân Thu ra mắt được đúng kỳ hạn, tránh cảnh trông đợi như AH Hoàng như Ngọc đã
than…..
“ Cổ dài ngóng báo đã lâu
Tựa như thiếu phụ canh thâu đợi chồng
Tựa như thuyền ngủ bên sông
Lá thư Ái hữu chơi rông nẻo nào?”
Định mệnh chuyên môn ngành kỹ thuật kiến tạo của chúng ta, học theo sách Tây, hành
theo sách Mỹ; cuộc sống đổi đời, trú quê người, nhớ quê nhà. “ Cử đầu vọng minh nguyệt, đê
đầu tư cố hương” thì quý AH ai cũng đã từng trải qua, từng cưu mang tâm sự, hoài bảo…. Với
tình thân thương và niềm cảm thông trong gia đình Công-Chánh, ta có thể tỏ bày và chia sẻ với
nhau tâm sự ấy lên Lá Thư nầy.
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