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 1976-2016, bốn mươi năm dài trôi qua, Lá 
Thư AHCC đã đến với Ái hữu và Thân hữu 
khắp nơi, một mối giây liên lạc đầy cảm tình, 
đầy an ủi cho cuộc sống tha hương của gia đình 
Công Chánh. Tôi đã cùng một số AH nâng niu 
LT từ tấm bé cho đến khi khôn lớn, đã là nhân 
chứng cho những bước thăng trầm của LT. Có 
đôi khi LT đã 
kêu cứu “LT 
SOS” trong 
những lúc kinh 
tế LT xuống 
dốc, phải phát 
Bản Tin thay vì 
LT như thường 
lệ (BT số 59 
tháng 4/1993). 
Trong bản tin 
này có đoạn: 
“Khi nhận được 
BT và thấy vắng 
bóng LT chắc 
quý bạn nghĩ 
đến ảnh hưởng 
kinh tế không 
cho phép phát 
hành LT. Đúng 
như vậy, thiếu 
bột thiếu đường không thể làm chiếc bánh lớn, 
phải làm bánh nhỏ, “bánh ít”...tiền. Ít nhiều gì 
cũng phải có món quà để gửi đến gia đình 
Công chánh khắp năm châu đang mong đợi, kỳ 
này xin gởi tạm Bản Tin vậy! 
 
 LT bị hạn chế nhưng tình AH vẫn lai láng 
không lạt phai! 
 
 LT đã chu du nhiều nơi, đã nương tựa 
Canada, Pháp quốc, nay ở Úc châu, chứng tỏ 
nơi nào có đông AH là nơi LT có thể được 
nương tựa, nuôi dưỡng và đáng khen anh em đã 
nhận lãnh việc “Vác ngà voi”, một gia bảo của 
AHCC. 

 Tôi năm nay đã ngoại cửu tuần (93 tuổi), 
sức khoẻ xuống dần, trí nhớ hao mòn, khả năng 
làm việc yếu kém nhiều (lão lai tài tận), thấy 
mình không thể đóng góp gì nữa cho LT, đành 
phải “giã từ vũ khí” (bài vở cho LT), nên có 
thơ này để nói lời “tạ từ” với LT. Tuy nhiên tôi 
cố gắng theo dõi LT trong mọi nẻo đường, liên 

lạc với anh em phụ 
trách LT để mong sao 
LT được tồn tại lâu dài 
với chúng ta. “Lá thư 
còn ta còn có nhau”, 
mong anh em thông 
cảm. 
 Xin cám ơn quý AH 
đã cùng chúng tôi xây 
đắp và gìn giữ LT khỏe 
mạnh đến ngày nay. 
Thân mến tâm tình với 
các bạn. 
Lê Khắc Thí 
 
Lê Khắc Thí 
 
Ghi chú của BBT: Bác 
Lê Khắc Thí là người 
kỳ cựu nhất với Lá Thư 
Công Chánh và là 

người sống gần gũi với lá thư, theo dõi từng 
hơi thở, từng miếng ăn, từng bước thăng trầm 
của đứa con tinh thần do chính mình đã hằng 
bỏ bao nhiêu công sức tạo dựng ra nó, bao 
nhiêu ngày tháng không ăn đúng bữa, không 
ngủ đúng giờ để cố mang nó ra trình diện đúng 
ngày tháng ấn định, ngày nay BBT dù có ở nơi 
đâu, có gặp bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu 
trở ngại mà nghĩ tới Bác Lê Khắc Thí (có thể 
không cần ghi tên ra đây nhưng để tránh trùng 
hợp hoặc hiểu lầm, xin lại viết tên bác Thí ra 
đây cho chắc ăn) thì không thể nào không cố 
gắng thêm một chút nữa để khỏi uổng công của 
Bác Thí. 
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