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CHUYỆN GIA ðÌNH CÔNG CHÁNH CUỐI NĂM (2013)

Lê Khắc Thí
Những ngày muà ñông cuối năm 2013,
Nam Cali là nơi nắng ấm mà cũng ñã trải qua
nhiều ngày ñêm ñông khá lạnh, nhất là ñối với
quý vị cao niên (trong ñó có tôi).
Tôi xin bắt ñầu một chuyện buồn: ñó là tin
AH Kiến Trúc Sư ðào Trọng Cương ñã vĩnh
viễn ra ñi ngày 18 tháng 11 năm 2013, tại
Canada, hưởng ngoài tuổi Tiên Thọ (103 tuổi),
AHCC ñã ñăng báo Phân Ưu Gia ñình Cụ; tuổi
thọ 103 có lẽ là tuổi thọ cao nhất trong Gia
ðình Công Chánh từ xưa ñến nay. Trong một
CD về buổi lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Ottawa,
Cụ có tham dự trong trang phục áo khăn ñỏ,
làm lễ trước bàn thờ Tổ Quốc, chỉ trước ngày
Cụ mất vài tháng, trông Cụ thật khang trang,
thật là phúc ñức, hiếm quý.

-Sinh Viên Kiến Trúc Cao ðẳng Mỹ Thuật
ðông Dương (1929-34)
-Tốt nghiệp KTS năm 1934.
-Mở Văn Phòng KTS tại Hà Nội, Hải Phòng
(1935-38), tại Saìgon (1954-57)
-Phục vụ tại Nha Kiến Thiết Bộ Công Chánh
(1957-70)
-Uỷ Viên KT Khu 4 (1958-61), Khu 2 (196169)
-ðịnh cư tại Canada (1975)
Trong số 10 người con trong Gia ñình KTS
-ðTC có anh ðào trọng Hùng tốt nghiệp Thủ
Khoa Trường Kiến Trúc Laval Quebec năm
1969, nối nghiệp Cụ.

Chuyện thứ hai là chuyện một tiền bối
AHCC, "Anh Hùng Dân Tộc" Cụ Phó ðức
Chính lên ñoạn ñầu ñài:
ðọc trong sách "Lịch Sử Việt Nam từ lập
quốc ñến 2012" của tác giả Trần nhả Nguyên
tặng tôi (sách dày 1200 trang), tôi xin trích một
ñoạn sau ñây nói về NGÀY TANG YÊN BÁI
Lúc 5g35 ngày 17/6/1930, từng người bị
lên máy chém tại pháp trường Yên Bái:
Sơ lược Tiểu Sử cuả Cụ ðào Trọng Cương:
-Sinh năm Tân Hợi, ngày7/5/1911 tại Bắc
Ninh.
-Học Tiểu Học tại Phú Thọ và Phủ Lý, Trung
học tại Trường Bưởi-Hà Nội(1925-29)

1/ Nguyễn Thái Học
2/ Nguyễn Như Liên (bí danh Ngọc Tính),
sinh viên 20 tuổi
3/ Bùi tư Toàn (nông dân)
4/ Bùi văn Chuẩn
5/ Nguyên An
6/ Hà văn Lạo (thợ hồ 25 tuổi)
7/ ðào Nhất
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9/ Nguyễn ñức Thinh
10/ Nguyễn văn Tiềm
11/ ðổ văn Sứ
12/ Buì văn Cửu
13/ Phó ñức Chính
Những người trước khi lên ñoạn ñầu ñài
ñều hô to VIỆT NAM MUÔN NĂM. Phó ñức
Chính là người duy nhất ñã yêu cầu ñược nằm
ngữa ñể xem lưỡi dao rớt xuống như thế nào.
Ông sinh năm 1907 tại làng ða Ngưu (nay
thuộc xã Tân Tiến, huyện Vân Giảng, tỉnh
Hưng Yên. Tốt nghiệp trường Công Chánh,
làm việc tại Lào, giữ chức vụ Phó Chủ Tịch
Việt Nam ðảng Quốc từ ngày 9-12-1928.

cho lành mạnh, tinh thần cũng như thể chất ñể
ñược an vui lúc tuổi gìa.
Nói về Lá Thư Công Chánh, tôi vui mừng
ñược thấy LT tồn tại rất tốt ñẹp, một nội san
của gia ñình Công Chánh ñã ñạt ñược gần 40
năm tuổi ở hải ngoại. Cám ơn các Ban Phụ
Trách ñã cố gắng duy trì LT ñến ngày nay.
Khai sinh ra LT tháng 2/1976 tại Ohio, tôi
khiêm tốn dùng danh từ "Lá Thư" thay vì Nội
San hay ðặc San......Công Chánh, trong thâm
tâm là ñể chỉ tạo ra một mối giây liên lạc ñể
AHCC có nơi thăm hỏi, giúp ñỡ lẫn nhau,
mong duy trì tình ñồng nghiệp nơi xứ người.
Thế rồi LT lớn mạnh ñến ngày nay với 102 số,
thật là một niềm vui lớn lao cho AH,Thân hữu
và Gia ñình Công Chánh.

Sau khi hành quyết, Pháp cho chôn chung
một ngôi mộ tại thị xã Yên Bái, cách ga xe lửa
ñộ 1 Km và cho lính canh ñến năm 1930. Tiếp
ñến, chính quyền bảo hộ ra lệnh ném bom triệt
hạ làng Cổ Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải
Dương vì nghi nghĩa quân còn ẩn nấp ở ñó.
Nguyễn Thái Học khi thọ án, ngoài câu nói
ñể ñời: "Không thành công thì thành nhân",
ông còn ñọc một ñoạn thơ bằng tiếng Pháp:
"Mourir pour sa patrie,
C'est le sort le plus beau
Le plus digne d'envie"
(Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta
sung sướng, trí ta nhẹ nhàng)

ðể kết thúc, tôi xin có vài lời với quý
AHCC trong dịp cuối năm này:
Tôi năm nay ñã ngoài cửu tuần, noi gương
Cụ ðào Trọng Cương, cũng tuổi Hợi nhưng
dưới Cụ một giáp (12 tuổi). Tuổi thọ là do Trời
ban, cứ mỗi sáng thức dậy thấy người bình yên
khoẻ mạnh là cám ơn trên ñã ban cho sống
thêm một ngày. Nói thế không phải bi quan
yếm thế gì, chỉ nhắc nhở bà con, con cháu sống

Trong buổi họp Tất niên vừa qua, AH miền
Nam Cali tham dự ñông ñúc (10 bàn), Ban Phụ
Trách ñương nhiệm có nêu vấn ñề tìm người
phụ trách LT những năm tới, sau phần thảo
luận, một số anh em ñược giới thiệu ñể tiếp tay
với Ban Phụ Trách Lá Thư, ñược nhiều AH hân
hoan nhận lời, làm cho tất cả AH vui mừng ñón
nhận và yên tâm là LT sẽ ñược nuôi dưỡng và
tồn tại lâu dài. Tôi xin hoan nghênh tinh thần
xây dựng LT tốt ñẹp của Anh em và tin tưởng
là "Lá Thư còn, ta còn có nhau".
Thân Kính
Lê Khắc Thí

