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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Chúc Mừng Năm Mới

Ban Phụ trách Lá Thư AHCC đã có
lời chúc mừng năm mới, năm 2008 đến
quý Ái Hữu, Thân Hữu. Nhân dịp này
tôi xin tâm tình với quý anh chị em gia
đình Công Chánh đôi lời để tỏ lòng vui
mừng của tôi khi nhìn lại 32 năm qua Lá
Thư Công Chánh đã trưởng thành tốt
đẹp, song song với cuộc sống của quý
AH khắp năm châu, càng ngày càng phát
triển đẹp đẽ, càng gần gũi, đoàn kết theo
truyền thống của ngành Công Chánh trên
một thế kỷ qua. Thiết tưởng ít có tập thể
nào duy trì được một nội san trên 30
năm ở hải ngoại và những sinh hoạt
thường xuyên khắp nơi trên thế giới.
Chúng ta vui mừng được thấy trong
gia đình Công Chánh, lớp đàn anh đạt
được tuổi thọ hiếm có. Hai Cụ Nguyễn
Văn Minh và Cụ Ðào Trọng Cương sắp
đạt tuổi Tiên thọ (100 tuổi). Ngoại cửu
tuần có mươi Cụ, ngoại bát tuần thì khá
đông vào khoảng 20 AH. Lớp thất tuần
thì rất nhiều, không ước đoán được số
lượng. Thật đáng mừng cho tập thể Ái
Hữu Công Chánh !

Lớp AH trẻ: lục tuần, ngủ tuần, là
tương lai gần của gia đình Công Chánh,
lại thêm lớp mới vào ngành “Trường
Tiền” ở hải ngoại, các bạn trẻ này cũng
muốn gia nhập tập thể của chúng ta, thật
là một tin đáng vui mừng, nối vòng tay
lớn để khi lớp tre già tàn tạ, lớp măng
non bồi đắp luỹ tre Công Chánh xanh
tươi dài lâu. Chúng ta hoan nghênh các
bạn trẻ này.
Tôi thường liên lạc thư từ, điện đàm
với AH khắp nơi, nhất là với quý AH
cao niên để “thăm chừng” sức khoẻ quý
Cụ. Ðối với lớp AH trẻ, khi đọc bài của
họ hay có tin vui buồn, tôi đều liên lạc
để chia sẻ với anh em, có lẽ nhờ vậy mà
luôn luôn tôi có được niềm vui tuổi già,
ăn ngon, ngủ nhiều, và tuổi thọ là do
Trời cho như Cụ Hoàng Ðạo Lượng đã
nói.
Xin thân chúc quý Cụ, quý bạn một
năm mới AN KHANG, HẠNH PHÚC.
Lê Khắc Thí

