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ðỌC NHỮNG LÁ THƯ NĂM XƯA,

MỪNG CHO LÁ THƯ AHCC HÔM NAY.

Lê Khắc Thí
Nhờ sáng kiến của một nhóm AH thời gian
vừa qua, ñưa lên mạng lưới Trang nhà
www.ltahcc.com tất cả những Lá Thư AHCC
từ số 1 ñến số 98 mà nhiều AH ñã có dịp ñọc
lại những LT năm xưa, có ñược niềm vui nhớ
lại chuyện cũ, nhớ các bậc ñàn anh trong gia
ñình Công Chánh nay ñã ra người Thiên cổ,
như cố AH Phạm Hữu Vĩnh, các Cụ Hoàng
ðạo Lượng, Khúc ðản, Trịnh Ngọc Sanh, ðinh
Gia Bái, Phan Văn Lâm, Vũ Bá ðính, Vũ Bá
Bảng, Lê Sĩ Ngạc....Những bài các Cụ viết cho
Lá Thư chứa ñựng nhiều kinh nghiệm trong
nghề nghiệp, trong cuộc sống của một thời xa
xưa mà lớp ñàn em chúng ta học hỏi ñược
nhiều ñiều hay ñể suy gẫm và noi theo.

Thiết tưởng Lá Thư AHCC ñã ñược sinh ra,
lớn lên và tồn tại 36 năm nay với gần 100 số
báo, trong một bối cảnh nghịch lý: một tờ báo

không có Chủ Nhiệm, Chủ Bút, Ban Biên Tập,
không có Trụ Sở, không sống nhờ Quảng Cáo,
niên liễm, không bán cho ai! Lá Thư sống nhờ
Tình Yêu của Gia ðình Công Chánh, tự nguyện
ñóng góp Công sức và Tài Chánh.
Lá Thư sống nghịch lý nhưng thuận tình:
Tình ðồng Nghiệp, Tình ðàn Anh ðàn Em
trong gia ñình Công Chánh trên một thế kỷ nay
từ xưa bên nhà cũng như hôm nay bên này.
Nhìn lại chung quanh, ít có hay không có
một tập thể, một Hội ñoàn ñồng hương ở Hải
Ngoại có ñược một tờ Nội San có tuổi Thọ bền
bỉ như vậy!

Trên một Lá Thư 25 năm về trước, ñọc lại
bài "ðường ñi không khó vì ngăn sông cách
núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông!" ñề
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Ý Kiến của AH: Có nên hay không nên lập
"Hội Công Chánh" chính thức hay vẫn duy trì
tình trạng "lơ lững con cá vàng AHCC". Ý kiến
rất nhiều nhưng chung quy không thực hiện
ñược, vì nói thì dễ mà bắt tay vào làm việc thì
khó vì "lòng người ngại núi e sông"!! Rồi năm
tháng trôi qua, Lá Thư vẫn bình yên lướt qua
những cơn sóng gió, những lúc khó khăn nhờ
truyền thống của Gia ðình Công Chánh "chị
ngã em nâng", Ban Phụ Trách mệt mỏi thì có
Ban Phụ Trách khác ñưa tay ra nâng ñỡ. Lá
Thư không nhất thiết do một ñịa phương phụ
trách mà Lá Thư chu du khắp nơi có ñông Ái
Hữu sinh sống ñể nương thân. Có lúc Lá Thư
ñã phải báo ñộng kêu cứu sắp lâm nguy, bài
"Lá Thư S O S" ñã ñôi lần ñăng lên ñể báo

ñộng thì cũng ñã ñược các AH ñưa tay ra cứu
vớt và Lá Thư tiếp tục sống lành mạnh ñến
ngày nay. Thật là kỳ diệu, cao quý thay truyền
thống Gia ðình Công Chánh!
Nay ñến lúc Lá Thư cũng cần kêu cứu: vừa
qua, Anh Ái Văn có nói với tôi là sau khi ra
LTAHCC số 100 vào tháng Ba năm 2013,
Nhóm Phụ Trách sẽ nghỉ xã hơi vì mệt mỏi rồi,
ñã làm xong bốn Lá Thư hai năm qua, Anh Văn
kêu gọi các AH khác tiếp tay Phụ trách Lá Thư
các số tới.
Nhân ñây tôi cũng xin Anh em ñã hay chưa
Phụ trách Lá Thư cứu nguy LT lần này! Thông

thường thì Ban ñang Phụ trách LT muốn nghỉ
thì phải tìm người kế vị, không thì biết trao LT
cho ai, rồi LT phải mai một. Tôi tiếp tay kêu
gọi Anh em cứu nguy Lá Thư ñể Lá Thư sau
khi ñạt số 100 sẽ tiếp tục sống với AHCC. ðể
cho Lá Thư chết trong lúc lớp AH trẻ còn khỏe
mạnh thì cũng là ñiều ñáng tiếc!!!
ðầu ñề tôi nói: "Mừng cho Lá Thư hôm
nay", nhưng chuyện buồn ñến, chúng ta cố
gắng xua ñuổi chuyện buồn là ñể cho Lá Thư
chết, ñưa tay ra cứu vớt Lá Thư thì chuyện vui
mừng trở lại với chúng ta. Mong rằng Anh em
cứu vớt Lá Thư và tôi cũng xin Anh em ñang
Phụ Trách Lá Thư cố gắng tìm người "kế vị" vì
Anh em hiểu hơn ai hết Hoàn cảnh của các bạn
trẻ, ai có thể tiếp tay các bạn trong việc cứu
nguy Lá Thư.
Thường tình người ta nói "Con không ñẻ
không thương". Nhưng Lá Thư là con ñẻ của
AHCC. Khai Sanh có ghi rõ sanh vào tháng
2/1976 tại Akro-Ohio, trong hoàn cảnh nghèo
nàn nơi miền Bắc giá lạnh của xứ Hoa Kỳ, nay
lớn lên ở miền Nam trù phú ấm áp, không lẽ
AHCC lại ñể cho Lá Thư ra ñi vĩnh viễn sao
ñành! Xin các bạn xem việc phụ trách Lá Thư
là một niềm vui vì Lá Thư ñem lại niềm vui lớn
lao cho AH khắp nơi, niềm vui ấy sẽ ñem lại
cho các bạn một niềm an ủi là ñã làm ñược một
"công quả" cho Gia ðình và Thân Hữu Công
Chánh.
Sở dĩ hôm nay tôi còn tham dự ñược những
sinh hoạt của AHCC, viết ñược những lời tâm
tình với các bạn trong tuổi 90 của Chương Cuối
của cuộc ñời, một phần nào là cũng nhờ tôi ñã
quan tâm ñến Lá Thư AHCC nhiều.
Xin Cám ơn các bạn.
Tháng 7/2012
Lê Khắc Thí

