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Mỗi năm (kể từ năm 2000) tôi thường làm 

bảng MỪNG NĂM MỚI trưng bày trước nhà, 

cũng như nhà hàng xóm trang hoàng đèn đóm 

ngày lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Công việc 

này cũng dễ dàng, lấy bảng cũ dùng lại, chỉ 

thay một con số sau, nên tôi tự làm lấy… 

Mong rằng đến năm phải thay hai con số sau, 

2010, 2011 …, sức khỏe và tinh thần còn minh 

mẫn để tiếp tục làm việc ấy, mong thay! 

Với bảng  «Happy 2009» trên đây tôi xin 

gởi đến quý cụ, quý anh chị em trong gia đình 

công  chánh lời chúc mừng tốt đẹp nhất: Sức 

khỏe an khang, gia đình hạnh phúc, con cháu 

thành đạt. 

Nhìn lại thời gian ba thập niên qua, chúng 

ta đều nhận thấy năm tháng trôi đi quá mau, 

mới đó mà ta đã đạt cữu tuần, bát, thất, lục 

tuần lúc nào không hay, cháu nội, cháu ngoại 

đầy đàn và chúng ta cũng nhận thấy là tập thể 

Ái hữu Công Chánh của chúng ta giữ được 

truyền thống tốt đẹp, xem nhau như là anh em 

một nhà, gần gũi nhau trong những kỳ đại hội, 

những buổi họp mặt ở địa phương, cùng trông 

đợi và vui mừng khi nhận được Lá Thư, cùng 

nhau tin tưởng rằng: Lá Thư còn, AHCC còn 

và ngược lại. 

Nhân đây tôi xin thay mặt AHCC khắp 

nơi, có lời khen ngợi và cám ơn Ban Phụ trách 

LT đã hoàn thành những LT trong những năm 

vừa qua, rất tốt đẹp về nội dung cũng như hình 

thức, thiết tưởng ít có đặc san của một hội 

đoàn, tập thể nào làm được như vậy. Nếu nói 

đến tuổi thọ của LT thì lại khó có đặc san nào 

đạt được ba mươi ba năm phát hành liên 

tục, không gián đoạn một năm nào, không gặp 

một trở ngại lớn lao nào về bài vở, tài chánh 

hay Ban Phụ Trách. Càng ngày LT càng lớn 

mạnh, tốt đẹp, càng được nhiều AH ưa thích 

và ủng hộ. 

Chúng ta, gia đình Công Chánh, có thể tự 

hào đã duy trì và phát triển tốt đẹp Lá Thư 

cũng như tập thể gia đình Công Chánh trên ba 

thập niên qua. Chúng ta cùng chia xẻ với nhau 

niềm vui ấy.          
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