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Thương Tiếc Bậc Đàn Anh Đáng Kính Lê Khắc Thí
Nguyễn văn Mơ
tụy giúp đở nhiều anh em - nhất là anh em
Kiều Lộ trong đó có cả tôi - trong việc hoãn
dịch và biệt phái về nhiệm sở cũ sau khi đi thụ
huấn quân sự ở trường Bộ Binh Thủ Đức
(theo tôi nghĩ, sở dĩ anh em Kiều Lộ chúng tôi
được ưu tiên hơn các ngành khác vì lý do
quốc phòng, cần bảo đảm đường sá và cầu
cống chứ không phải anh Thí thiên vị). Nhờ
thế mà sau khi miền Nam bị thất thủ, tuy
chúng tôi vẫn bị đi "học tập cải tạo", nhưng
không lâu năm như các bạn còn ở trong quân
ngũ (ngoại trừ các vị cấp cao như AH Phan
Đình Tăng, Mã Minh).
Riêng đối với tôi, anh Thí còn ưu ái đề
nghị Bộ Công Chánh và Giao Thông Vận Tải
cấp cho tôi hai Bằng Bội Tinh: lần đầu (Đệ nhị
Bội Tinh) vào ngày 6/5/1969 khi tôi đang làm
Trưởng Ty Công Chánh Khánh Hòa ở Nha
Trang và hai năm sau lần thứ nhì (Đệ nhất Bội
Tinh) khi tôi đang giữ chức vụ Chánh sự vụ
Sở Quản trị khế ước tại Tổng Nha Kiều Lộ ở
Sài Gòn. Ân tình của anh Thí đối với tôi quá
nhiều, tôi không có gì để đền đáp cho hết
được.
Được tin AH Nguyễn Minh Trì cho hay
AH đàn anh Lê Khắc Thí đã từ trần ngày
11/6/2019, lòng tôi không khỏi bùi ngùi thương
tiếc, mặc dầu anh đã hưởng thọ gần 100 tuổi.
Tôi quen biết anh Thí từ khi tôi mới ra
trường Cao đẳng Công Chánh năm 1956, lúc
đó anh đang làm Trưởng Ty Công Chánh
Bình Thuận tại Phan Thiết. Chức vụ cuối cùng
mà anh đảm nhiệm trước ngày 30/4/1975 là
Giám đốc Nha Nhân viên tại Bộ Công Chánh
và Giao Thông Vận Tải. Với chức vụ này, anh
đã quen biết và nắm vững chắc lý lịch hầu hết
AHCC để điều động đi phục vụ khắp nơi, từ
trung ương đến địa phương, tùy theo nhu cầu
công tác, khả năng chuyên môn và thâm niên
công vụ của từng đối tượng thay vì xét theo
phe đảng. Ngược lại, tập thể AHCC cũng đều
quen biết anh và/hoặc có mối quan hệ mật
thiết với anh trong tình ái hữu.
Trong thời gian trước 1975, anh đã tận

Sau 1975, khi qua Mỹ, anh cũng không
quên nghĩ đến anh em còn bị kẹt tại quê nhà.
Vì vậy, chỉ trong vòng một năm sau, mặc dầu
đang còn gặp muôn vàn khó khăn trong việc
định cư, anh vẫn cố gắng kết hợp cùng một số
anh em khác cho ra đời LTAHCC với mục
đích phổ biến tin tức về: các AH còn ở Việt
Nam, nhất là các AH thiếu thốn về vật chất để
các bạn khác tùy nghi giúp đở, các AH hoặc
và gia đình đã vượt biển thoát hiểm hay gặp
tai nạn, cùng nhiều tin tức và chỉ dẫn hữu ích
khác như thi cử, tìm việc làm v.v... cho các
A.H. nào mới qua được biết rõ tường tận.
Sau này, tuy sức khỏe đã quá già yếu,
anh không còn sinh hoạt nhiều trong Ban Phụ
trách LTAHCC, nhưng anh vẫn cố gắng
thường xuyên điện thoại hỏi thăm sức khỏe
đàn em.Tôi còn nhớ chỉ cách đây chưa đầy
một năm, ngày 21 tháng 7 năm 2018, trong
một buổi họp mặt AHCC Austin tại nhà AH
Trần Trung Trực, tôi đã điện thoại trò chuyện
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với anh, giọng anh đáp lời nghe còn rõ ràng
và sảng khoái, thế mà nay anh đã ra người
thiên cổ.
Để chấm dứt, tôi xin thành thật chia
buồn cùng chị Thí và gia đình, đồng thời

nguyện cầu Anh được an nghỉ ở miền Cực
Lạc và mong hương linh Anh vẫn tiếp tục theo
dõi và phù hộ LTAHCC vượt qua mọi khó
khăn để tồn tại mãi theo như ý Anh muốn.

KHẤN MẸ
Ngày giỗ Mẹ 20/2/ÂL
Hôm nay mong Mẹ về đây,
Tâm hương con nguyện giãi bày lòng con:
Cõi trời xa Mẹ chớ buồn,
Tuổi xuân trên lối đoạn trường con đi….
Biết còn bao nữa chông gai?
Biết còn bao nữa sông dài, núi cao?
Bờ xa lớp lớp ba đào
Không che khuất được ánh sao dẫn đường.
Con xin Mẹ chút can trường,
Mẹ dạy con biết xót thương cuộc đời…
Hành trang con, thế đủ rồi,
Hân hoan dưới ánh mặt trời con đi…
Lê Phương Nguyên
Trại Xuân Lộc
31/3/1994
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