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Hội Ái Hữu Đại Học Y Khoa Huế Hải Ngoại 
thành lập năm 1986. Hội có hai sinh hoạt 

chính là họp mặt thường niên và “làm báo”. 
Giai đoạn đầu Ban Chấp hành hội làm cả hai 
việc: tổ chức họp mặt, phát và lưu hành các 
tập san. Anh Hà Thúc Như Hỷ là một trong 
những tiền bối Ủy Viên báo chí. Một mình tả 
xung hữu đột từ Giai phẩm Xuân 1988 đến Giai 
phẩm Xuân 1999.  Anh Hỷ là một nhân tài của 
Hội. Gần đây, bận rộn với đại sự hơn nên anh ít 
tham gia việc Hội. 

Bản Tin hội ra đời lần đầu tiên Xuân Bính Tý 
năm 1996 dưới triều đại Lê Quốc Bảo mà tôi 
là Tổng Thư Ký kiêm luôn báo chí, một hình 
thức Ban Biên Tập (BBT) duy vẫn chỉ là một 
người. Thời gian này, windows 3.1 còn phôi 
thai và chữ Việt chưa có sẵn. Đến năm 2004 với 
lòng hăng say, nhiệt thành của Chủ Tịch đương 
nhiệm công tác “làm báo” được chú ý nhiều 
hơn. Tập San 2004 và 2006 là kết quả của một 
BBT gồm 2 người, nhiều tháng lao động, ôm 
windows XP và MS Word gần như mỗi ngày. 

Cùng với sự ra đời Mạng YKHHN năm 2007 
và Diễn đàn yahoo group năm 2006, một BBT 
đúng nghĩa dần dần được hình thành để đáp 
ứng nhu cầu sáng tác, xuất bản, phát hành ngày 
càng phức tạp. Gọi là đúng nghĩa vì trong Ban 
này mọi người làm chung công việc rõ ràng, 
độc lập, không liên quan gì đến BCH hội cũng 
như BTC ĐH mặc dù có người trong BBT kiêm 
nhiệm một chức vụ nào đó trong hai tổ chức trên.

Theo O Ngọc Lan, chữ Ban trong Ban 
Biên Tập thì không có “g” và có ít người 
nhưng là người đàng hoàng hơn.  Bang có 
“g” như Cái Bang của Hồng thất Công, Cự 
Kình Bang làm mưa làm gió trên sông Tiền 
Đường hoặc Thiết Chưởng Bang của Cừu 
Thiên Nhận thì lại thuộc về băng đảng và có 
tới hàng ngàn hoặc cả trăm ngàn bang chúng.

Ban Biên Tập Y Khoa Huế Hải Ngoại hiện 
có 6 thành viên.

Trước hết, phải kể đến đại ca Vĩnh Chánh. 
Đại ca Vĩnh Chánh, khóa 7, một  lớp nổi 
tiếng học giỏi, chơi nhiều trong Trường. 
Sau hưu trí anh rất đứng đắn, làm việc 
nghiêm túc không quậy phá như thời còn 
sinh viên. Tham gia vào với YKH những 
năm đầu 1990, đại ca Vĩnh Chánh một thời 
là thần tượng của các khóa trẻ. Anh không 
những tham gia các buổi họp mặt, điện 
thoại hỏi thăm, cù rủ mà còn đãi đằng, phát 
bằng tưởng lệ khuyến khích học thi lại để 
hành nghề… Một ngày (hay đêm) nào đó, 
sợi dây thần kinh bí hiểm bị vợ kích thích 
mở bùng tài năng văn chương, viết lách. 
Những lá thư liên lạc rất chi tiết, công phu, 
cập nhật tình hình hội viên, gia đình, quốc 
gia, thế giới đã cung cấp đều đặn một cảm 
giác nối kết huynh đệ vốn thường phai dần 
theo thời gian sau mỗi kỳ ĐH. Điều này rất 
tốt cho hội có hội viên sống tản mác khắp 
năm châu bốn bể như hội YKH. Gần đây 
hơn, đại ca Vĩnh Chánh chủ trương và hăng 
say ủng hộ mục 99 độ (không phải 69). Mục 
này, gần như là hậu thân của mục “trên trời 
dưới đất” trước đây. Với lòng nhiệt thành 
anh đã là nguồn cảm hứng cho chúng tôi 
hoàn thành các tập san, đặc san & kỷ yếu 
cho hội. Văn tài hoa nở muộn không chỉ 
dừng lại ở YKH mà còn lan ra cộng đồng, 
các hội đoàn khác và Việt Báo. Cứ tưởng 
tượng một ngày kia, mình sẽ không ngạc 
nhiên và sẽ đi vận động cho Vĩnh Chánh 
làm Thị Trưởng thành phố Mission Viejo.

Kế tiếp là một phong lưu công tử, đường 
mây rộng thênh thang cử bộ, nợ tang bồng 
trang trắng vỗ tay reo. Bửu Phụng không 
muốn chính thức giữ một chức vụ nào trong 
BCH Hội. Anh gia nhập nhóm bạn Ban biên 
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tập vào năm 2008, chỉ vì muốn giúp bạn 
thuần phục nàng Tiên Dệt Mộng (Adobe 
Dreamweaver) lúc đó đang bủa lưới tình trói 
hết mấy tay mơ đang vùng vẫy trong Mạng 
YKH. Ai dè anh cưới thêm nàng Quỷ Chính 
Diện (MS FrontPage) và cùng hai nàng điều 
khiển trang web cho đến ngày hôm nay 
(xem thêm “chuyện hai nàng”, tác giả BP).

Bảo Tiên là một quân tử nho nhã, tài 
văn chương, ca hát phát triển sớm từ 
trong nước. Những năm thiếu đói, ngày 
nào cũng viết văn, ngâm nga thơ Phùng 
Quán: “Có những lúc tâm hồn sa loạn quá. 
Ta đã vịn vào câu thơ mà đứng dậy.” Vì 
rứa có nhiều khi ngã, rồi cứ đứng bật dậy 
hoài. Tiên gắn bó với sinh hoạt báo chí, 
đóng góp nhiều bài viết cho YKH Web 
từ lúc sơ khai cho đến hôm nay. Trái tim 
đôn hậu, sau khi được giải phẫu chỉnh sửa, 
không còn quá nhạy cảm như xưa. Gần 
đây, nhận trọng trách Trưởng ban tổ chức 
ĐH 2017 nên đôi lúc có hơi căng thẳng.

Hồ Đăng Thuận, hiệu Kim Cang trên 
thông thiên văn dưới tường địa lý. Tài 
toán học ngang ngửa với Đông Tà Hoàng 
Dược Sư, cho nên những bài viết trong ĐS 
YKH ít người hiểu được. Thuận ôm đồm 
nhiều công việc hội, từ thành viên BBT đến 
Điều phối Trưởng diễn đàn Yahoo group 
cùng thượng vàng hạ cám các việc khác 
nên thường hay trễ họp và đi lạc. KC thú 
thật là đi lạc vì vừa lái xe mà vừa nghĩ đến 
Hội. Té ra là nghĩ đến mấy em bò lạc. Sau 
khi nốc 2 lon bia KC giở cước pháp dụ dỗ 
lăng ba vị bộ lướt trên sàn gỗ trong ThyThy 
quán. Sàn gỗ trơn chập chờn như biển 
gió, không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ, 
hãy say đi em còn đó rượu chờ chúng ta.

O Ngọc Lan là người trẻ nhất trong 
nhóm, là một cô nương nghiêm nghị, một 
là một hai là hai, lo phần hành sửa lỗi 
chính tả cho các “chú”. Khi nào bí hoặc 

muốn chứng minh mình đúng NL gọi hỏi 
nữ sĩ Ngọc Khuê. Chị NK là chánh thất đại 
ca Lê Bá Dũng. Vài bạn trong BBT ca bài 
đừng gọi anh bằng chú để dễ làm việc hơn, 
nhưng lời đáp lại từ NL vẫn là “hổng chịu”. 

Cô NL có lần nói là cô không có tên trong 
danh sách BBT. Cũng đúng, BBT không hề có 
danh sách chính thức. Các bạn yêu viết lách, 
báo chí ngồi lại làm việc với nhau, không cần 
bầu bán, chỉ định hay bổ nhiệm. Đây là loại 
tương quan mặt đối mặt, có tính cách làng xã 
VN. Khác với tương quan hiệp hội trong xã 
hội Hoa Kỳ. Những hội này vận hành dựa trên 
những nguyên tắc chuẩn mực quy định sẵn. Sự 
khác biệt này là điểm đặc thù và cũng là yếu 
điểm của Hội YKHHN. Câu “pháp bất vị thân” 
không áp dụng được có thể đưa Hội đến sự bế 
tắc. Đây là một vấn nạn quan trọng, tiến thối 
lưỡng nan, không thuộc phạm vi của bài viết.

Ngoài ra, xin được nhắc thêm 3 bạn, một rất 
đứng đắn (PC Đức), một rất cà tửng (NT Phước) 
và một rất giang hồ (Hồ NgọcÁnh) đã bỏ nhiều 
công sức giúp BBT. Nên nhớ, đây là làm thêm lên 
trên nhiệm vụ có sẵn mà mỗi bạn đang đảm trách. 

Người sau cùng trong BBT chính là kẻ viết 
bài này. Xin được miễn bàn vì sợ viết về mình 
thì cái khó nó bó cái khôn. Chỉ xin mượn mấy 
giòng tâm tình cảm ơn các bạn trong BBT đã 
gánh vác, trợ lực cho Ủy viên báo chí và Website 
trong một Ban Biên Tập với Biết Bao Tình.

Lê văn Hùng
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