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LÁ  TH�  MÙA XUÂN 
 
Th�a quý  Ái-h�u và Thân-h�u; 

Cùng v�i Lá th� s� 82 n�y, Xuân Giáp-Thân �ã ��n bên th�m. 
Ban ph�-trách Lá th� vùng Hoa-Th�nh-��n xin thân ái c�u chúc quý  

Ái-h�u và Thân-h�u kh	p m
i n�i, m�t N�m M	i có nhi�u ni�m vui, sc kho� 
d�i dào, gia-�ình h�nh-phúc. 

Vui Xuân, chúng ta c�ng dành phút t�
ng-ni�m ��n các Ái-h�u v�a ra �i 
v� cõi v�nh h�ng trong n�m qua, ��c bi�t là hai v� giáo-s�  mà th�i-gian gi�ng-
hu�n t�i tr��ng Công-Chánh �ã tr�i dài qua m�y ch�c n�m, v�i lòng kính m�n, 
quý tr
ng c�a các môn-sinh, �ó là c� K�-s� Lê-s-Ng�c và c� K�-s� T�-Huy�n. 
Nh� v� Giáo-s� không b� sót m�t d�p sinh-ho�t nào �� hàn-huyên và c�-v�n vi�c 
“gi� cho còn có nhau” trong ��i-gia-�ình Công-Chánh Vi�t-Nam   h�i-ngo�i. 

Lá Th� là ti�ng chim g
i �àn, 28 n�m qua �ã m�i g
i Ái-H�u  t�n mát 
kh	p n�m châu tìm v� v�i nhau, th	t ch�t tình thân, k�t h!p hoài ni�m, gi�a nh�ng 
��ng nghi�p n�i tha h��ng. Nh� loài di �i�u, bay t� mi�n Tây qua mi�n "ông 
theo ��c h#n   k$  "�i-h�i Công-Chánh 1998, r�i sau Xuân Thu nh� k$ n�m 
2004, phát hành s� 82 và 83, Lá-Th� l�i bay �i mi�n khác �� ��!c ti�p t�c �u-ái 
c�u mang, �em tin-tc, hình �nh sinh-ho�t, cùng tâm tình ��n quý Ái-h�u và 
Thân-h�u kh	p m
i mi�n. 

Ban ph�-trách Lá th� c�ng ph�n-kh i và khích-l� v�i c�m ngh� c�a  "�i-
lão Ái-h�u Nguy%n-m�nh-Hoàn v� �nh-h� ng tâm lý c�a Lá Th� ��n v�i c�. 
“…nay   tu&i v� h�u, nh�ng LTAHCC �ã �em l�i ni�m vui h�i sinh, tim và huy�t 
m�ch c�a mình ��!c nh�p l�i v�i nh�ng k' ni�m h�i thanh-xuân…trên các n�o 
���ng ��t n��c Vi�t-nam yêu d�u….Mình có th� ng�i hàng gi� dò tên trong 
danh-sách Ái-h�u và Thân-h�u, nh� l(t quy�n Dictionaire  Larousse h�i nh�, �� 
hình dung nh�ng khuôn m�t, không gian và th�i gian. Ôi! th(t tuy�t v�i !...” Do 
�ó, tuy hi�n nay �ã có 10 m�ng l��i internet c�a các khóa Công-Chánh, Lá Th� 
v)n là m�i giây liên-l�c r�t thi�t-y�u, r�t h�u ích. 

Trong s� này, ngoài ph�n Th�-tín, sinh-ho�t AHCC b�n ph��ng, các 
chuy�n v� c�u ���ng, ki�n �c, �i�n n��c và k'-thu(t cao (high-tech); còn có ph�n 
xã-lu(n là n�i “ tr�m hoa �ua n  “v�i �� tài �a d�ng nh� lu(n t��ng s�, lý nhân 
qu�, lu(t âm d��ng, ��o ��t tr�i, chuy�n du-l�ch �ó �ây, hay ph��ng thc b�o-
ki�n c� th� v..v…. 

Ban ph�-trách  xin chân-thành cám-�n các Ái-h�u và Thân-h�u kh	p n�i 
�ã s�t-s	ng g i bài v , và y�m tr! tài-chánh, c�ng nh� g i �i�n th�, �i�n tho�i 
góp ý-ki�n xây d*ng trong vi�c hình thành Lá Th� �úng d�p Xuân v�. 

V�i tinh th�n tích-c*c và c�ng tác nhi�t thành trên c�a quý v�, v�i nét ��c 
�áo c�a Lá Th� là Ban ph�-trách l�u-��ng �i các mi�n �� t�ng thêm sinh khí, Lá 
Th� ch	c ch	n s+ t�n t�i dài lâu. 

Ban ph�-trách Lá Th� xin thân-ái chúc Quý Ái-h�u và Thân-h�u m�t 
mùa XUÂN  NH� Ý./. 
 

 


