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Theo thông lệ của Ban Biên Tập Lá Thư
AHCC, sau khi hoàn tất bài viết của các AH
gởi về, sửa lỗi chính tả và trình bầy theo khuôn
khổ của LT, với các hình ảnh phụ họa, ñược
sắp xếp theo mục lục và ñánh số trang. Hình
bìa báo chọn lọc các hình ảnh theo mùa của LT
phát hành, mà AH Chánh Phó Nhòm Lê
Nghiêm Hùng ñã mất công chụp ñược, qua dàn
máy nhà nghề của chàng.
Nội dung LT gồm các bài của AH gửi về,
BPT chỉ có biên tập phần trả lời thư tín, do AH
ðào Tự Nam phụ trách, với sự góp ý của AH
Ái Văn, vì Ái Văn ñược chúng tôi cho là Tự
ðiển của Ngành Công Chánh, chàng biết rõ ai
ra trường khóa nào? Tòng sự tại ñâu? Tính tình
ra sao? Nhờ vậy phần trả lời thư tín ñã là một

nhịp cầu tri âm của các AHCC khắp năm châu
gửi về cho LT, và ñược BPT trả lời cho các
thắc mắc của từng cá nhân, nhưng cũng là trả
lời chung cho các AH cùng có những thắc mắc
tương tự.
Lá Thư AHCC khác các nội san của các
ñoàn thể bạn là ở mục này, qua bao nhiêu BPT,
người viết mục này vẫn nối tiếp truyền thống
ñó, các AH nhận ñược LT ñều ñọc mục này,
trước khi ñọc ñến bài của mình viết, ñược ñăng
trong cùng LT.
Sở dĩ tôi nói nhiều ñến mục này, vì hôm
nay chúng tôi ñược ñón tiếp Anh Chị Nguyễn
ñình Duật từ miền Bắc Calif. xuống Nam Calif.
thăm chúng tôi. AH Duật là người phụ trách
mục thư tín của nhiệm kỳ trước, nhưng vẫn tiếp
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này, với trách nhiệm nặng nề hơn, vì ngoài
phần trí tuệ còn phải góp sức lao ñộng nữa.
Quý AH cầm trên tay LT của mình, ñã
ñược ñọc phần nội dung trình bầy sáng sủa,
ñược như vậy là do công lao của AH Duật. Sau
khi nhận ñược bản thảo LT do AH Nguyễn
thúc Minh chuyển qua ñiện thư, ñã làm việc
cùng với chuyên viên ñiện toán của nhà in, ñể
ñiều chỉnh phần ánh sáng các hình ảnh phụ họa,
các tên bài cho cùng một ñộ sáng, giúp cho việc
in LT ñược hoàn hảo.
LT 103 AH Duật phải nhọc công nhiều, vì
quá trình làm việc với nhà in ñã khám phá ra
nhiều sai sót, phải làm việc với AH Thúc Minh
ñể cùng sửa chữa.
ðó là lỗi của Ban Phụ Trách, vì khi AH
Luân nhận ñược bài, chuyển cho Ban Phụ
Trách ñọc, lấy ý kiến và tuyển chọn, khi có
nhiều người ñồng ý ñăng ñược, thì bài chỉ ñược
sửa chính tả mà thôi, còn văn chương tùy theo
tác giả, LT tôn trọng không sửa ñổi, nếu có, thì
ñề nghị tác giả sửa lại, ñể AH Thúc Minh
layout, xong gửi cho toàn Ban Phụ Trách ñọc
lại xem có lỗi chính tả và cho ý kiến ñể AH
Thúc Minh sửa lại, gởi cho Chủ Nhiệm Luân
ñề nghị ñặt tên bài và lưu vào Dropbox. Trong
BPTLT thì Chủ Nhiệm Luân là người rành về
vi tính (computer) nhất, vì ñó là nghề của
chàng trên ñất Mỹ. Nhưng nhiều khi cũng bị tổ
trác, vì khi làm Final AH Thúc Minh xem lại
thì không phải là bài ñược sửa sau cùng. Ôi
ñiện toán mênh mang mà Dropbox thì to lớn và
bài vở thì sửa chữa nhiều lần, lưu vào nhiều
lần, khi lấy ra không ñúng bài thì nó vậy!
Mà lỗi lớn nhất là anh Thúc Minh, vì sau
khi phụ trách layout mấy LT, nghề của chàng
tiến bộ lên trong lãnh vực vi tính (*), chúng tôi
nhận ñược bài ñã layout, yêu cầu sửa chữa
chính tả và cho ý kiến, thấy bài ñược trình bầy
với hình ảnh phụ họa ñẹp và hợp với nội dung
nên cho qua luôn, không ñọc lại theo yêu cầu.

Sau một tuần, Thúc Minh lại nhắc trên ñiện
thư “Bài… của AH… tôi ñã gởi cho các anh
xem, nếu không có ý kiến, tôi sẽ chuyển cho
CN lưu vào Hồ sơ Final của LT này”.
“Sự cố” là như thế, vì chúng tôi làm việc
theo tinh thần dân chủ tập trung của VC dậy
trong các ngày “học tập” về “3 giòng thác cách
mạng” và “ưu việt” của chủ nghĩa CS tại VN.
Mọi quyết ñịnh ñều ñược nhất trí, mà chúng tôi
lười biếng không ñọc lại, AH Minh tưởng
chúng tôi “nhất trí” cho qua rồi.
AH Duật ñã kiếm ra các lỗi nhỏ ñó là lỗi
của BPT làm việc theo tinh thần nói trên.
Mỗi kỳ phát hành, LT ñược in trên 600 số.
Sau khi in xong ñược ñóng vào các thùng cho
tiện khuân vác, ñây là dịp AH Duật ñóng góp
phần lao ñộng của mình cho LT, là khuân các
thùng báo lên xe, chở xuống xe ñò Hoàng tại
San José cho kịp chuyến sớm nhất ñi Orange
County, Nam Calif., cho chúng tôi ñón nhận.
Sau khi phân phối LT 103 cho các AH thì
chúng tôi ñược Anh Chị Nguyễn ñình Duật cho
biết sẽ xuống thăm Nam Calif. ðây là dịp họp
mặt hiếm có của BPT có sự hiện diện của AH
Duật.
Buổi họp mặt ñược tổ chức tại nhà hàng
Golden Star Restaurant trên ñường Bolsa,
thành phố Westminster có ông Thị Trưởng là
người Việt Nam.
Nhà hàng này chuyên về hải sản, rộng rãi
tiện cho chúng tôi vừa họp hành, vừa ăn uống.
ðúng 11g sáng ngày Chủ nhật 14 tháng 9
năm 2014, chúng tôi ñã có mặt ñể ñón tiếp Anh
Chị Duật.
Hiện diện có:
A/C Nguyễn ñình Duật
A/C Ái Văn
A/C Nguyễn thúc Minh
A/C ðào tự Nam
A/C Lê Nghiêm Hùng
AH Nguyễn Thiệp
AH Nguyễn duy Tâm
AH Mai trọng Lý
Vắng mặt:
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A/C Hà trọng Minh lý do dự lễ ở nhà thờ.
Chị Mai trọng Lý và chị Nguyễn Thiệp lý
do ñi Chùa
Anh chị Luân rất tiếc là chương trình ñã
mua vé không ñổi ngày ñược, nhưng cũng ñã
hoàn tất việc gửi báo cho các AH với sự tiếp
tay của người em AH Hà trọng Minh, là người
có Box Office với Bưu ðiện Hoa Kỳ, nên ñảm
nhiệm việc gởi báo cho các AH, việc này ñã
giúp cho anh em trong BPTLT, mỗi kỳ phát
hành không phải khuân vác, dán phong bì và
dán tem tại các bưu diện. AH hà trọng Minh
tuy ít sinh hoạt với anh em, nhưng ñều giúp ñỡ
anh em BPT một cách cụ thể như vậy.
Buổi tiệc bắt ñầu lúc 12 giờ, vì chị Duật
mải ngắm các tiệm bán hàng trong T&K nên
quên cả giờ ăn mà anh Duật và chúng tôi ñợi
trong nhà hàng.
Chúng tôi ngồi một bàn tròn lớn 13 người,
nhưng các bà ngồi một bên, còn chúng tôi ngồi
một bên ñể tiện hàn huyên tâm sự. Món ăn ñặc
biệt (chứ không phải ñặc sản như tại VN), rượu
ngon (mục này ñược AH Văn chỉ dẫn) nên từ
khi tham gia với BPTLT, tôi học hỏi ñược
thêm, biết chọn rượu ngon và vừa tiền, nhưng
AH Nam và Thúc Minh thì lấy tiêu chuẩn là
phải từ 20 dollars một chai trở lên mới ngon!
Riêng AH Thiệp và Hùng thì không uống mà
nhường cho Ái Văn uống hộ.
Không biết các bà nói chuyện gì? Riêng
chúng tôi ñã dặn nhau không nói chuyện LT
104 sắp ñến, mà ñể giờ hàn huyên tâm sự,
nhưng vì lương tâm nghề nghiệp, không ăn
lương, vác ngà voi mà chuyện ñiều hành LTCC
vẫn là chủ ñề trong bàn tiệc.
Trong khi ăn uống, AH Lê nghiêm Hùng
vẫn “tác nghiệp” (danh từ mới) với dàn máy
hình quá khổ, ñể chụp những bức ảnh ñẹp cho
bữa tiệc.
Chúng tôi chia tay nhau lúc 3 giờ chiều,
trong niềm lưu luyến của quí bà hẹn nhau lần
gặp gỡ khác.

Như thường lệ, anh Thúc Minh giao cho tôi
viết bài tường thuật này. Nhưng vì bận việc dọn
nhà mới (từ nhà lớn xuống nhà nhỏ), nên bài
này ñược viết vào phút chót, sau khi anh Thúc
Minh ñã hoàn tất các bài cho LT 104, gọi dục
tôi nộp bài, vì sự nghiệp văn chương của tôi với
LTAHCC ñã chấm dứt, sau số này, LT ñược
các AH của Úc Châu phụ trách.
Như vậy, cuộc ñời tập viết văn với kiến
thức “ðiều Kiện Sách” và “Ghi chú Kỹ Thuật”
của tôi ñã hoàn tất, ñể lại cho hậu thế vài bài
tường thuật ăn uống trên LT của anh em Công
Chánh. Mộng trở thành nhà văn như Tràm cà
Mau ñã không thực hiện ñược!
(*) Lời trần tình của Thúc Minh: Tôi xin góp ý
thêm, vì chẳng may anh Lý lại giao cho tôi ñánh
máy bài này do anh ñánh máy chữ Việt không quen:
Tôi công nhận có tiến bộ nhiều về “ñánh máy”, về
“layout”… nghĩa là một số công việc lặt vặt các
anh trong BPT giao cho, nhưng nói về “vi tính” thì
có lẽ bị thụt lùi, vì chẳng còn thì giờ viết những
chương trình ñiện toán nữa)

Các chị Hùng, Minh N., Văn, Duật và Nam

