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Sống theo trào lưu mới
Buổi sáng lấy tờ nhật-báo “The Times
Picayune” thấy ngay trang đầu chữ in lớn:
“Nha Bưu Điện Liên-Bang thiếu tiền, thiếu
phương-tiện nên không thể đưa thư đúng ngày.
Dù là First Class cũng phải trễ ít nhất là một
ngày. Nha Bưu Điện không muốn xin ChínhPhủ yểm trợ nên phải đóng cửa hơn 500 vănphòng trên toàn nước
Mỹ và bớt nhân-viên.
Tờ báo lại thêm: như
vậy thì Internet và Email sẽ có thêm
người dùng nữa.
Từ lúc ở Việt
Nam, tôi đã thấy
Bưu-Điện cần-thiết
cho đời-sống. Thư-từ điện-tín đều qua BưuĐiện. Qua Pháp, tôi thấy Bưu-Điện lại

thêm một chỗ để gởi tiền, rút tiền, chuyển tiền
đi còn tiện hơn Ngân-hàng nữa!! Mỗi buổi tôi
ghé lại Bưu-Điện gần nhà tôi là có thể làm
xong nhiều việc cần-thiết.
Trước 1975, có thời-kỳ Bộ Công- Chánh,
Giao-Thông và Vận-Tải được chia ra hai Bộ:
1/Công-Chánh
2/Giao-Thông và Bưu-Điện.
Càng ngày, E-mail và Internet được xài
nhiều, tôi đã thấy cái nguy của Bưu-Điện:
nhiều việc cần-thiết phải qua Internet như đặt
mua hàng, chuyển tiền, rút tiền. Thậm-chí Sở
Thuế IRS, trước gởi bản khai-thuế cho tôi và

tôi gởi tờ khai-thuế qua Bưu-Điện, nay họ
không gởi nữa và bảo tôi khai qua Internet hay
đến các Thư-Viện hoặc Bưu Điện để lấy “mẫu

khai thuế”.
Tôi vẫn tiếp-tục dùng Bưu-Điện, mong
Chính-Phủ Liên-Bang có thì giờ tổ-chức lại để
Bưu-Điện khỏi khai “bankruptcy”.
Từ nhỏ, tôi đã thấy bao-nhiêu thay-đổi nhờ

khoa-học tiến-bộ. Lúc nhỏ phải dùng bản cửuchương và logarithm. Sau có máy tính khá lớn
và nặng-nề, dùng rất khó khăn. Tôi còn nhớ hồi
học trường Cầu-Cống, trường có cái máy tính
lớn bằng máy xe hơi chạy bằng điện. Cậu con
ông Giám-Đốc trường đi học nghe dạy là
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không thể chia cho số không. Anh ta về cho
máy chạy. Khi anh chia một số cho số “zero”
thì cái máy cứ chạy không ngừng!! Anh ta sợ
bỏ đi. Sau đó máy bị hư, nghe nói chữa tốn-tiền
lắm!
Sau đó, các máy tính càng lâu càng tân-tiến
và tiện-lợi. Đến khi chuyển qua máy điện-toán
thì quá tiến-bộ: làm gì cũng được. Có thể vẽ
hoạ-đồ xây-cất rồi in ra bằng máy in nối với
máy điện-toán. Lại có thêm máy Fax gởi đi đâu
cũng được.
Lúc tôi còn đi làm, tôi thấy có nhiều khó-

khăn trong tổ-chức. Các cấp nhân-viên theo
không kịp, mặc dầu đã cho đi học nhiều khoá.
Mấy anh Họa-Viên theo kiểu cũ chưa vẽ họađồ với máy điện-toán được.
Tôi suy-nghĩ đề-nghị với Sở làm, đưa đồ-án
thuê các hãng kỹ-sư thiết-kế, đa số họ dùng

máy điện-toán. Ông Giám-Đốc giúp tôi cho
tuyển một anh kỹ-sư giỏi về môn điện-toán:
tính và vẽ hoạ-đồ để giúp tôi và chỉ dẫn các
hoạ-viên vẽ bằng máy điện-toán. Mỗi lần khoahọc tiến lên một bước, ai cũng theo cái mới vì
nhanh và tiện hơn nhiều. Nhưng trong công
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việc phải tổ-chức lại và huấn-luyện nhân-viên
rất khó-khăn và mất thì-giờ.
Trước Bưu-Điện, Sở Hoả -Xa cũng gặp nạn

Xa-Lộ và loại xe chuyên-chở 18 bánh. Hỏa-Xa
ở đâu cũng bị lỗ. Ở Pháp, vị Giáo-Sư vừa là
Tổng-Giám-Đốc Hỏa-Xa phải ra Quốc -Hội trả
lời tại sao Hỏa-Xa bị thua lỗ? Ông chơi chữ:
"Les Chemins de Fer sont faits pour transporter
et non pas pour rapporter” (Hỏa-Xa làm ra để
chuyên chở chứ không phải để lấy lời). Ở ViệtNam thì TT Ngô-Đình-Diệm có ra Sắc-Lệnh
cấm xe vận-tải không được chở gỗ nếu có
đường Hỏa-Xa chở được. Ở Mỹ thì xe-lửa dài
lê-thê. Tôi đậu xe lại chờ mãi không hết !!
Vì vậy tôi vẫn muốn dùng Bưu-Điện để
giúp Chính-Phủ Liên-Bang tìm đường cứu Sở
Bưu-Điện. Gần đến lễ Giáng-Sinh và năm mới,
sáng nào bà xã cũng nhắc tôi “lì-xì” cho ông
bạn đưa thư.
Viết đến đây thì nhìn tờ báo có tin mới về BưuĐiện. Sở Bưu-Điện đề nghị đóng cửa 252 vănphòng tổ-chức và 3700 các Bưu-Điện địaphương và hoãn việc ấy cho đến tháng 5 năm
2012 để Quốc-Hội có thì-giờ tìm giải-pháp
tránh cho Bưu-Điện sạt-nghiệp. Bưu-Điện sẽ
không nạp tiền đầy-đủ cho ngân-sách năm nay.
Số tiền thiếu sẽ là 5.5 Tỉ $US. Ước-tính thiếuhụt trong niên-khoá 2012 sẽ là 14.1 Tỉ $US.
Thật là một vấn-đề nan-giải.
Phan đình Tăng

