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Th�i gian t*a cánh chim bay. Lá Th� Công 
Chánh �ã hi�n h�u trên x Hoa K$ này hai m��i 
tám n�m r�i. L�c l�i ch�ng Lá Th� Công Chánh c�, 
�
c s� 42 xu�t b�n tháng 5, 1988, tôi l�i b�i h�i nh� 
��n bi�t bao c�nh v(t �&i sao d�i. N�m �ó, LT do 
AHCC   Pháp ph� trách, trong �ó ng��i t(n t�y 
nh�t là c� AH lão thành Khúc Ð�n. Là ch� biên Lá 
Th�, c� sáng tác hình bìa, �ánh máy, s	p x�p t�t c� 
bài v  g i qua AHCC vùng Hoa Th�nh 
Ð�n ti�p tay �n loát và phát hành cho �4 
t�n phí. Trong bài Tình Công Chánh vi�t 
n�m �ó tôi ch. mong sao LTCC ��!c hi�n 
h�u trong m��i ��n m��i l�m n�m n�a. 
T� ngày �ó ��n nay bao nhiêu bi�n 
chuy�n x2y ra nh�ng LTCC v)n còn �ó và 
hy v
ng ti�p t�c ��!c xu�t b�n thêm n�m 
m��i n�m hay h�n n�a. 

Sau m��i l�m n�m chu du các vùng 
tr�i khác, n�m nay 2004 Lá Th�  ��!c 
trao v� cho ái h�u vùng Hoa Th�nh Ð�n 
ph� trách, n�i dung Lá Th� xuân 2004  có 
l+ c�ng ch3ng khác n�i dung Lá Th� s� 42 
c�a m��i l�m n�m v� tr��c. V)n nh�ng 
phúc trình các bu&i h
p m�t, trò chuy�n, nh�ng th� 
t� trao �&i tin tc h�i th�m nhau, hay nh�ng cu�c 
�i�n �àm ��y ân c�n thân m�n, v�i tình công chánh 
bao la. N�u có khác ch�ng so v�i nh�ng Lá Th� 
xu�t b�n ngày tr��c là ph�n trình b�y �n loát. Ðem 
hai Lá Th� s� 81 và s� 42 ��t c�nh nhau �� so sánh 
th2m m' �n loát thì �úng m�t tr�i m�t v*c; nh�ng 
không m�t ai trong chúng ta l�i không th��ng m�n 
Lá Th� x�u ch� �#p ngh�a ngày x�a sau khi l(t t� 
bìa �
c nh�ng trang bên trong. B�n Tình Công 
Chánh l�i nh	c tôi nh� l�i bu&i h
p m�t AHCC t�i 
t� gia ái h�u Ðoàn tr�nh Giác n�m 1978   Hoa 
Th�nh Ð�n khi m�i chân ��t chân ráo ��n M'. Hôm 

�ó ái h�u Lê kh	c Thí trao cho vài s� LTCC ��n s� 
m�c m�c, m0i s� �ánh máy ch�a ��!c ch�c trang; 
lòng tôi gi� �ây l�i b�i h�i t� ng nh� ��n s!i dây 
liên l�c c�a nh�ng k� tha h��ng m�y ch�c n�m v� 
tr��c, và nh�ng c� g	ng v�!t b*c c�a các ái h�u 
tiên phong xây d*ng và duy trì Lá Th� trong nh�ng 
khó kh�n ban ��u, �� Lá Th� ��!c tr� ng thành 
nh� trong hi�n t�i. 

H�p m$t AHCC , Hoa Th�nh Ð�n 1978. 

Vi�t ��n �ây dòng t� t� ng l�i ��a tôi v� 
nh�ng n�m niên thi�u   b(c ti�u h
c, khi b	t ��u 
ch(p ch�ng làm nh�ng t� bích báo; r�i ��n trung 
h
c ��!c �
c nh�ng bài bích báo do b�n bè vi�t. 
H�i ti�u h
c chúng mình ��n tr��ng v�i cây vi�t và 
l
 m*c tím. Khi vi�t chính t� hay nh�ng bài lu(n t� 
c�nh, h
c trò ph�i c� g	ng n	n nót ngòi bút cho ch� 
vi�t có nét �(m nét nh�t. M0i tu�n l�i có m�t vài gi� 
t(p vi�t ch� tròn (écriture ronde) b�ng ngòi bút ��c 
bi�t. Khi lên trung h
c chúng ta �òi cha m# hay ông 
bà mua cho bút máy, cái vi�t có ru�t cao su �*ng 
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m*c. Khi �ó ch� vi�t �ã b	t ��u m�t �i ít nhi�u nét 
�(m nh�t, nh�ng ��n khi vi�t bi ��!c ph& thông thì 
ch� vi�t hoàn toàn không còn v� bay b��m c�a th�i 
th� �u n�a. Còn nh�ng lá th� h
c trò, nh�t là nh�ng 
lá th� tình th�i �i h
c ��!c n	n nót trên b�n n�m 
trang gi�y , có khi lên t�i ch�c trang. Tôi không bi�t 
c�m giác suy t� c�a nh�ng lá th� vi�t tay th�i �ó có 
khác gì nh�ng c�m giác suy t� c�a nh�ng email h
c 
trò ngày nay. Chúng ta h
c trò c�a nh�ng th(p niên 
40, 50 có l+ ngh� r�ng ngày x�a tình c�m mong ��c 
th� m�ng h�n nhi�u. Không bi�t có ái h�u nào �ã 
có d�p nói cho con cháu cái th�i làm bích báo, cái 
th�i vi�t ch� tròn ch�a, hay nh�ng n�m trung h
c 
c�m c�i vi�t nh�ng bài bình lu(n v�n ch��ng ba 
b�n trang gi�y g�n ��n k�t lu(n thì n2y sinh ý ki�n 
là ph�i thêm m�t �o�n n�a vào thân bài, th� là hì 
h�c vi�t l�i t� ��u. Con cháu chúng ta ngày nay x, 
d�ng computer nhanh nh� ch�p, s,a �&i m�t bài 
essay hàng ch�c l�n, mu�n ki�u ch� nào ch. c�n 
click m�t cái là có ngay ki�u ch� �ó, nh�ng không 
bi�t có m�y em �ã hay r�ng nh�ng ki�u ch� bay 
b��m �ó �ã do ngòi bút c�a cha ông d�y công t�o 
nên. 

Ch. trong vòng m�t th(p niên tr  l�i �ây k' 
thu(t xu�t b�n báo chí, t(p san, sách, tài li�u �ã 
hoàn toàn thay �&i sau khi máy tính �i�n toán cá 
nhân ra ��i. 

Ngay sau khi tr� ng ban ��i di�n AHCC 
vùng Hoa Th�nh "�n tuyên b� AHCC Hoa Th�nh 
"�n s+ ph� trách phát hành LTCC trong n�m 2004, 
AH Hoa Th�nh "�n �ã h
p bàn k� ho�ch làm t� ��c 
san LTCC, và �i ��n quy�t ��nh là bài vi�t ph�n l�n 
ph�i ��!c tác gi� g,i ��n b�ng b�n m�m (electronic 
file) qua �i�n th� (email). Trong kinh nghi�m làm 
báo ai c�ng s! nh�t nh(n ��!c bài �ánh máy hay 
vi�t tay qua b�u �i�n (b�n cng). Vi�c phê bình, 
trao �&i ý ki�n gi�a các biên t(p viên khi duy�t xét 
m�t bài vi�t b�ng b�n cng r�t phc t�p, và nh�t là 
thông tin nh�ng nh(n xét v� bài vi�t c�a ban biên 
t(p ��n tác gi� l�i còn khó kh�n g�p b�i. V�i bài 
vi�t b�ng b�n m�m, các AH có th� liên l�c g,i bài 
cho nhau qua �i�n th� b�t c lúc nào, b�t c n�i nào 
  s  hay   nhà, và n�u dùng UNICODE thì m  bài 
xem ��!c ngay. Sau giai �o�n khó kh�n th nh�t v� 
duy�t xét và biên so�n (edit) m�t bài vi�t b�ng b�n 
cng, ��n giai �o�n c*c kh& và m�t th�i gi� th nhì 

là thuê �ánh máy, dò �
c l�i và s,a ch�a nh�ng l0i 
l�m trên b�n �ánh máy. AH chúng ta ai c�ng nh� 
��n th�i gian làm vi�c cách �ây kho�ng h�n m��i 
n�m khi vi�t m�t lá th� hay m�t b�n phúc trình, b�n 
th�o vi�t tay ��!c trao cho th� ký �ánh máy, �!i 
m�t hay hai ngày khi có ��!c b�n �ánh máy ta l�i 
ph�i dò �
c và s,a ch�a l0i l�m hay thêm b�t 
nh�ng s* ki�n m�i r�i l�i ��a �ánh máy, r�i l�i dò 
�
c… , cho ��n khi có ��!c b�n cu�i cùng m�i g,i 
�i. N�u làm báo b�ng ph��ng pháp x�a nh� th� thì 
ch3ng có ban ��i di�n vùng nào dám g�ng mình 
��m trách xu�t b�n LTCC. 

"� công vi�c xu�t b�n LTCC ��!c d% dàng và 
m�t ít th�i gi�, k' thu(t trao �&i tin tc và bài v  
b�ng �i�n th� �ã ��!c áp d�ng tri�t �� trong vi�c 
phát hành LTCC s� 82. Ban biên t(p �ã quy�t ��nh 
dùng mã UNICODE cho vi�c biên so�n, duy�t xét, 
s	p x�p và �n loát LTCC. Bài v  trao �&i qua máy 
�i�n toán dùng UNICODE r�t thu(n l!i, th�ng nh�t, 
và d% dàng. B�t c máy nào   s  hay   nhà ��u �
c 
��!c UNICODE. AH có th� �
c d% dàng m�t bài 
vi�t b�ng UNICODE g,i ��n s  làm, nh�ng n�u 
vi�t b�ng VNI hay m�t mã ch� khác UNICODE thì 
máy   s  không �
c ��!c, vì h�u h�t máy   s  
không ��!c phép t�i n�p (download) nh�ng mã ch� 
Vi�t. V�i s* h0 tr! c�a �i�n th� và mã ch� 
UNICODE ban biên t(p �ã ti�p nh(n ��!c giúp �4 
và c�ng tác h�u hi�u nhanh chóng c�a AHCC kh	p 
n�i trong vi�c xu�t b�n lá th�. Khi ban biên t(p 
chúng tôi g�p b�t c m�t khó kh�n nào, ch. c�n 
email cho các AH b�n là AH �ó giúp ngay hay 
chuy�n �i�n th� c�a chúng tôi ��n nh�ng AH khác 
yêu c�u tr! giúp. 

Trong m�t ngày g�n �ây vai trò c�a ban ph� 
trách LTCC s+ ch. là ��m trách �i�u hành ph�i h!p 
s* c�ng tác tham gia c�a AHCC kh	p n�i trên th� 
gi�i vào công vi�c xu�t b�n phát hành lá th�. Ban 
ph� trách s+ ti�p xúc kêu g
i các AH biên t(p viên, 
AH s	p x�p trình b�y hay tr� l�i th� tín và AH liên 
l�c tìm ki�m nhà in,   các ti�u bang khác nhau trong 
n��c M' hay ngo�i qu�c, giúp �4 xu�t b�n phát 
hành lá th�. V�i s* h0 tr!, c�ng tác và phân công 
c�a AH kh	p n�i, ban ��i di�n AH vùng s+ c�m 
th�y ��m trách xu�t b�n phát hành lá th� không còn 
là m�t gánh n�ng quá kh� n�ng c�a nhân s* vùng 
mình.  � 


