


 

Ban Phụ Trách 
Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 

Số 105 - 108 
   

 

Lê Nghiêm Hùng 
Lê Nguyên Thông 
Nguyễn Văn Luân  

 

Nguyễn Thúc Minh 
Nguyễn Kim Lựu 
Lưu Trọng Thuỷ 

Mai Trọng Lý 

Đoàn Đình Mạnh 
Nguyễn Thiệp 

Nguyễn đình Duật 
 

   
 

Liên Lạc LTAHCC 107 
 

Bài vở, Tin tức, Hình ảnh: 

Lê Nguyên Thông 
30 Macedon St., 

Maribyrnong 
VIC 3032, Australia 

E-mail: ltccmelb@yahoo.com.au 
Tel: +613 9317 7339  

+61450707449 

Tài Chánh và Trang mạng: 

Nguyễn Văn Luân 
8472 Sunkist Circle 

Huntington Beach, CA 92646 
E-mail: ltahcc@gmail.com 

Tel: 714-962-8583 

 
Lá Thư Ái Hữu Công Chánh trên mạng: http://ltahcc.com 

Trang Mạng Ái Hữu Công Chánh: www.aihuucongchanh.com 
 
 

 
 

Hình Bìa: THÁC NƯỚC MICHELLS CỦA ÚC 
 

 

http://www.aihuucongchanh.com/


Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 
SỐ 107 – MÙA XUÂN ÚC CHÂU 2016 – 1976-2016 

 
 

ÐẠI DIỆN ÁI HỮU CÔNG CHÁNH ÐỊA PHƯƠNG 
 
   HOA KỲ 

• BẮC CALIFORNIA: 
 Từ Cẩm Thành 
 Lê Mộng Hùng 
 Mai Đức Phượng 
 Nguyễn Đình Duật 
 Nguyễn Văn Thành 

 
• NAM CALIFORNIA: 
 Trần Giác Hoa 
 Trịnh Hảo Tâm 
 Trần Hữu Thân (Frank) 
 Nguyễn Minh Trì 
 Nguyễn Quang Cách 
 Trần Văn Thám 
 Trần Đức Hợp 

 
• LOUISIANA: 
 Lê Thành Trang 

 
• WASHINGTON DC: 
 Ngô Nẫm 
 Nguyễn Ðức Chí 
 Hoàng Ngọc Ẩn 
 Bùi Văn Ẩn 
 Dư Thích 

 
• TEXAS: 
 Phi Ngọc Huyến 

 
• WASHINGTON STATE: 
 Hà Quốc Bảo 

 
• MASSACHUSETTS: 
 Nguyễn Hữu Tuân 

 

• FLORIDA: 
 Lê Thanh Tòng 

 
• INDIANA: 
 Nguyễn Khoa Long 

 
• OKLAHOMA: 
 Ngô Anh Tề 
 Nguyễn Ðình Viễn 

 
• COLORADO: 
 Nguyễn Tâm Trí 

CANADA 
• MONTREAL: 
 Phạm Ngọc Xuyên 
 Nguyễn Văn Khoa 

 
• TORONTO: 
 Lê Văn Châu  
 Đoàn Chí Trung 

FRANCE 
 Hoa Trường Xuân 
 Trần Văn Thu 
 Tôn Thất Thiện 
 Ðỗ Hữu Hứa 

 

AUSTRALIA 
• SYDNEY/NSW: 
 Huỳnh Thanh Quân 
 Lê Nguyên Tùng 

 
• MELBOURNE/VIC: 
 Đoàn Đình Mạnh 
 Vũ Đình Ngũ  

NORWAY 
 Nguyễn Hương Hữu 

 

 



 

 

Lá Thư Ban Phụ Trách số 107 
 

Đây là Lá Thư thứ ba của nhóm Úc châu thực hiện, Ban Phụ trách Lá Thư Úc châu xin gởi 
đến tất cả các Ái Hữu và Thân hữu lời chào đoàn kết và chúc tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu 
khắp nơi được sức khoẻ tốt để còn có những cơ hội thăm viếng và gặp gỡ các AH khắp nơi 
trong các chuyến du lịch. 

Ban Phụ Trách Lá Thư Úc châu xin nói lên lời cám ơn tối đa đến các AH trong các BBT cũ 
giúp hoàn thành LT 106 một cách nhanh chóng.như các AH đã hứa hẹn giúp đỡ BPT Úc châu 
trọn suốt cuộc hành trình chăm nom LT từ số 105 cho đến 108 trong thời gian hai năm này được 
khả quan. Quý Ái Hữu trong các Ban Phụ Trách cũ đã hứa hết mình ủng hộ và đã thực sự lo hết 
mình tiếp tay với Ban Phụ Trách mới nên LT106 mới hoàn thành như vậy. Ngòai ra các AH 
cũng vẫn tiếp tục kêu gọi đóng góp bài vở và phụ sắp xếp và trình bày, việc in lá thư và phát 
hành để tiết kiệm tài chánh. 

BPT cũng xin lưu ý quý AH và Thân hữu và cũng xin nhấn mạnh là địa chỉ Email: 
ltccmelb@yahoo.com.au này là dành riêng cho các AH liên lạc với BPT trong các việc liên quan 
đến các bài vở cho LTAHCC mà thôi, xin yêu cầu các AH ghi nhận cho việc này vì BPT đã 
nhận được quá sức nhiều các điện thư có tính cách thông tin, gởi trao đổi các bài viết trên mạng 
cho bạn bè đọc cho biết mà không hề có liên quan đến LTAHCC một chút nào cả. BPT xin lỗi 
quý AH và TH đã phải nêu ra điều này hầu giúp cho việc phụ trách nhận, tải, chọn lựa và trao 
đổi ý kiến giữa các AH trong BPT Lá Thư được dễ dàng hơn. 

Từ nay, xin các Ái Hữu liên lạc, gởi thư từ, tin tức, bài vở về cho Ban Phụ Trách mới:  
Lê Nguyên Thông,  
30 Macedon Street, Maribyrnong Victoria, 3032 Australia 
Điện thoại: Nhà +613 9317 7339, Cell +614 5070 7449 
Email: ltccmelb@yahoo.com.au 

Ngân quỹ của LTAHCC hiện nay cũng đã ở tình trạng ốm yếu ho hen, sau bao nhiêu năm 
cầm cự cũng đã đến lúc cần sự đóng góp của quý AH/TH để còn giữ cho sự sống còn của Lá 
thư. BBT kêu gọi quý AH/TH mở rộng hầu bao và gởi theo Phiếu đính kèm. Trân trọng cảm ơn 
tất cả quý AH/TH. 

Về tài chánh thì hầu hết mọi chi phí in và phát hành đều xuất phát từ California , do đó Ban 
Phụ Trách Úc Châu đã yêu cầu và đã được sự đồng ý của AH Luân trong việc nhận tiền ủng hộ 
và tạm thời đóng vai trò thủ quỹ cho Lá Thư 105 - 108. Xin các Ái Hữu có thiện ý đóng góp cho 
LT cứ tiếp tục gởi về cho AH Luân như trước đây. 

Thân mến chào toàn thể AHCC.  
 

Ban Phụ Trách Lá Thư 105-108 
 

mailto:ltccmelb@yahoo.com.au


 

Thông Báo về Phiếu Xác Nhận Địa Chỉ  
 

BPT đã nhận được khá nhiều những “Phiếu 
xác nhận địa chỉ” do các AH gửi trả lại trên đó 
không báo thay đổi địa chỉ hoặcgóp ý kiến. Có 
lẽ các AH đó hiểu lầm rằng nếu không gửi trả 
lại cái phiếu đó thì kỳ tới sẽ không nhận được 
LTCC. Do đó để tránh sự hiểu lầm trên đưa 
đến sự phí phạm công sức và tiền bưu phí của 
các AH, BPT xin thông báo: 

1.“Phiếu Xác Nhận Địa Chỉ” sẽ đổi thành 
“Phiếu Góp Ý Kiến/ Thay Đổi Địa Chỉ” 

2. Nếu quý AH không có ý kiến và cũng  
không thay đổi địa chỉ , thì xin đừng gửi trả lại 
phiếu này, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc BPT 
gửi LTCC đến quý AH. 

3. Phương pháp tốt nhất và nhanh nhất là 
dùng E -Mail để góp ý kiến hoặc thay đổi địa 
chỉ hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến LTCC.  

Dưới đây là E -Mail của BPT Úc châu mới 
từ LT 105 đến 108: 
ltccmelb@yahoo.com.au 

 
• AH Trần Bá Quyên 

1-Nhiệt liệt ủng hộ tinh thần ‘vác ngà voi’ của 
ban phụ trách Lá thư AH công chánh với nhiều 
sáng tạo . 
2- Có nên mở rộng lá thư với những thế hệ có 
quá trình công chánh theo cha mẹ. Đóng góp 
bài vở liên hệ đến nghề nghiệp tân tiến tại cơ 
sở hay kinh nghiệm bản thân không? 

Nên cố gắng tổ chức đại hội toàn quốc ái hữu 
công chánh, gồm AH hiền hữu và hậu duệ. Sự 
tổ chức này đòi hỏi một sự cố gắng phi thường 
và đừng để bị mai một. 
3- Nhắn tin bạn Trần Thiện Oai: Các bạn đồng 
khoá 1955 1958 hỏi thăm về anh nhưng không 
liên lạc được. Cách đây sáu năm bạn N T Danh 
có liên lạc với anh và anh có hứa sẽ liên lạc 
lại, nhưng vẫn bặt tin, nay bạn N T Danh đã 
mất. Vậy xin anh vui lòng liên lạc với bất cứ 
bạn đồng khoá nào cũng được. 
 

• BPT  
1-BPT chúng tôi được biết, chính AH cũng đã 
bền bỉ đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng 
tình AHCC, cho cái tình đó đưọc thêm bền chặt 
và nồng nàn hơn. ‘Vác ngà voi’ là nghề của 
chúng ta, nhưng cũng rất vui khi nghe lời khen 
tặng của AH. 
2- Từ mấy chục năm nay, Lá Thư AHCC đã tha 
thiết mở rộng vòng tay, mong được ôm các thế 
hệ trẻ . Cũng đã có nhiều AH thuộc các thế hệ 
trẻ tham gia, và có tên trong danh sách AHCC 
nầy. BPT chúng tôi rất hoan nghênh những 
đóng góp về tin tức, tài liệu, bài vở, và công 
sức vào Lá Thư. Như lời đề nghị của AH, xin 
AH kêu gọi, khuyến khích các thế hệ đi sau 
tham gia và đóng góp cho tình Công Chánh 
thêm bền chặt, lâu dài và đậm đà hơn. 
Mời các ái hữu trẻ tham gia công tác thực hiện 
các lá thơ AHCC Công Chánh mới. Những 
BPT chúng tôi, khi nào cũng ước mong, có 
những bàn tay của các thế hệ đi sau, tiếp nối 
xây dựng tình thân Công Chánh này. Nếu 
không có sự tiếp sức của các thế hệ trẻ, thì 



trong một thời gian ngắn nữa, danh sách 
LTAHCC cũng chì còn nửa trang giấy, và khi 
đó, AH Trần Giác Hoa đã hứa, dù chỉ còn năm 
ba anh em AHCC thôi, thì vẫn họp mặt tất niên, 
và vẫn còn LT AHCC một trang thôi. 
3-Xin ái hữu Nguyễn Thiện Oai đang ẩn náu 
nơi đâu hãy lên tiếng cho bạn vàng Trần Bá 
Quyên biết, để thôi ngày ngóng đêm trông. Anh 
em nào biết tin về ái hữu Nguyễn thiện Oai thì 
xin liên lạc với AH Quyền. Chúng ta ai cũng 
tuổi tạm gọi là cao, cũng mấp mẹ bên vực tử 
sinh, xin liên lạc gấp, nếu được thì ngày hôm 
nay, biết đâu, ngày mai đã trễ. không còn dịp 
mà nói cho nhau được một lời nào.  
 

• AH  Nguyễn Thanh Toàn  
Tôi xin hết lòng hoan nghênh và cảm ơn các 
bạn trong ban phụ trách, đã dấn thân thực hiện 
được lá thư Công Chánh số 105 và 106 , đó 
thật là công đức rất dày trong việc đóng góp 
vào sự duy trì liên lạc tình bằng hữu, truyền 
thống Công Chánh Việt Nam . Tôi cũng xin 
kèm theo đây bưu phiếu  60 đồng để yểm trợ 
cho Lá Thư Công Chánh, và xin chúc các bạn 
thành công tốt đẹp, sức khỏe dồi dào. 
 

• BPT 
Những giòng chữ của ái hữu đã vô cùng khích 
lệ BPT chúng tôi trong công việc ‘vác ngà voi 
này’. Đúng như nhiều người nhận định, lá thư 
là một mối dây liên lạc để anh em công chánh 
chúng ta biết tin tức của nhau. Đôi khi không 
cần nhiều, chỉ thấy cái tên người bạn cũ, là 
trong lòng dã dậy niềm vui. Và vui hơn, khi 
biết người bạn vẫn còn bình an mạnh khoẻ. Bởi 
vậy, BPTchúng tôi cũng tha thiết mong được ái 
hữu cộng tác, viết cho một bài, hoặc một lá thư, 
nói về đời sống, tình cảm và suy tư trong tuổi 
về hưu. 
Không cần gì cao xa, chỉ viết về sinh hoạt hằng 
ngày của ái hữu thì anh em cũng đã thấy hình 
ảnh của ái hữu và nhớ lại những kỷ niệm cũ. 
Chúng tôi mong lắm. 
 

• AH  Bùi Minh Tâm 
Xin đóng góp 20 đô, cảm ơn ban phụ trách lá 
thư Ái hữu Công chánh. 
 
 

• BPT.  
Cảm ơn đóng góp của ái hữu. Có bột mới quậy 
nên hồ. Đóng góp về tài chánh cũng quan 
trọng. Đóng góp về tin tức bài vở càng quan 
trọng hơn. Mong ái hữu viết một nửa trang, 
hoặc một trang về tin tức sinh hoạt hiện tại của 
ái hữu tại nơi đang sinh sống. 
 

• AH Nguyễn Văn Hoa 
Kính gửi các anh trong ban phụ trách lá thư 
Công Chánh. Lá thư ái hữu công chánh quả 
đúng là mối dây liên lạc bằng hữu. Mỗi lần 
nhận được và đọc những dòng chữ trong lá thư 
tôi thấy lòng mình ấm lại. 
Trong lá thư 106 vừa qua, tôi đọc được tin anh 
Lê Chí Thăng mất, và đọc bài thơ “Tưởng nhớ 
bạn” của anh Nguyễn Sĩ Cẩm. Thật bàng 
hoàng, vì trước năm 1975, anh chị Thăng là 
bạn rất thân của gia đình tôi. Và anh Cẩm cũng 
là anh chú bác của bà xã tôi. Tình AHCC và 
tinh thần gia đình đan dệt vào nhau.  
Xin gửi kèm theo đây chi phiếu để giúp nuôi 
dưỡng lá thư. 
 

• BPT  
Ái hữu viết rằng mỗi lần đọc lá thư công chánh 
thì thấy lòng ấm lại. BPT chúng tôi cũng thấy 
ấm lòng hơn khi đọc những lời chân tình của 
AH.  Gánh vác lá thư là việc chung cho tất cả 
mọi người. Mong ái hữu cộng tác, viết thêm 
những bài về kỷ niệm trong nghề, hoặc bạn bè. 
Mục tiêu chính của Lá thư là đem những tin tức 
của bạn bè khác đến cho tất cả tập thể ái hữu, 
để biết tình hình đời sống của nhau. Bởi vậy 
cho nên anh em ái hữu CC, ai cũng mong lá thư 
được trường tồn. Được lâu dài, cũng nhờ mỗi 
người đóng góp một chút vào công việc chung.  
Anh Lê Chí Thăng là người năng nổ, xem như 
linh hồn của AHCC còn lại bên nhà. Hàng năm 
quy tụ anh chị em AHCC tổ chức tất niên, họp 
mặt, và làm nhiều việc từ thiện. BPT vô cùng 
tiếc thương. 
 

• AH Trang Lê 
Cảm ơn các ái hũu. 
 

• BPT: 
 Được thư của ái hữu, BPT chúng tôi rất mừng. 
Tưởng được đọc nhiều tin tức của Ái Hữu. Thì 



 

ra, chỉ một giòng vắn tắt, tiết kiệm chữ nghĩa. 
Ngày xưa Ái hữu đã viết rất nhiều trên 
LTAHCC. Có người bảo là bút hết mực cho 
nên không viết được nữa. Không biết ái hữu đã 
ở ẩn vào đâu mà lâu nay không nghe tiếng tăm 
chi cả. Đọc lại những lá thư cũ, thấy ái hữu là 
một trong hai người đầu tiên phổ biến, thành 
lập lá thư ái hữu công chánh. Anh chị em 
AHCC rất mong được tin tức về ái hữu. Cho 
biết tình hình sức khỏe, đời sống, và những thú 
vui trong tuổi già sau khi về hưu. 
Mong ái hữu viết cho lá thư tới một bài về đời 
sống trong tuổi già hoặc những sinh hoạt trong 
quá khứ, những kỷ niệm trong thời đi làm công 
chánh Việt Nam. Xin cảm ơn. BPT chúng tôi 
chờ. 
 

• AH Nguyễn Hoành 
Cám ơn các anh. Chúng tôi có nhận được lá 
thư số 106. 
 

• BPT 
 Cảm ơn ái hữu đã trả lời phiếu địa chỉ, chúng 
tôi biết chắc Ái Hữu đã nhận được lá thư. 
Mong những lá thư sau của Ái Hữu viết dài 
hơn, viết về đời sống, tình cảm, trong thời gian 
đang vui hưởng đời nầy 
 

• TH Vũ Tiến Cường 
Tôi mới nhận được lá thư ái hữu công chánh. 
Xin gửi lời cảm ơn ông và ban phụ trách. Xin 
được đóng góp chút đỉnh 
 

• BPT. 
 Chúng tôi xin cảm ơn thân hữu đã đóng góp tài 
chánh để lá thơ được tiếp tục lâu dài. Chúng tôi 
rất hân hoan được đón nhận tin tức của bạn bè 
khắp nơi. 
 

• AH Nguyễn Quốc Đống 
Thay mặt ái hữu Công Chánh Austin, tôi xin 
gửi chi phiếu 120 đồng tiền đóng góp của các 
ái hữu Houston Texas để nuôi dưỡng lá thư. 
(Xem danh sách đóng góp tài chánh) Đặc biệt 
là anh chị Hồ Phước Thông, mặc dù đã dọn 
nhà lên Dallas, vẫn nhớ bổn phận và gửi tiền 
đóng góp, hoan hô tinh thần anh chị Thông. 
Nhân dịp nầy chúng tôi yêu cầu được cập nhật 

và địa chỉ mới cho AH Hồ Phước Thông và 
Nguyễn Quốc Đống. ( xem danh sach đia chỉ) 
Chúc lá thơ ái hữu công chánh tồn tại mãi để 
giữ cho còn có nhau. 
 

• BPT.  
Ngày nào còn có những bàn tay của các ái hữu 
đóng góp vào công việc của lá thư, thì ngày đó 
lá thư còn sống, và anh em AHCC chúng ta còn 
biết được tin tức nhau, và tình nghĩa bạn bè còn 
thêm nồng ấm. 
Chúng tôi hy vọng trong lá thư tới,  có bài viết 
của ái hữu Đống và nhhiều bạn khác của vùng 
Texas. Không cần viết gì cao xa, chỉ cần nữa 
trang hoặc một trang cho biết tình hình sức 
khỏe đời sống và sinh hoạt, để anh em AHCC 
khác biết, mà yên tâm, là vui rồi 
 

• AH Trần văn Hoành 
Rất cảm ơn các anh chị đã bỏ thì giờ và công 
sức đóng góp vào lá thư công chánh. 
 

• BPT  
Mỗi người bỏ ra một ít thời gian, một ít công 
sức để làm nên những lá thư này, để tiếp tục 
nối kết cái tình Công Chánh của chúng ta. BPT 
cũng mong được AH cộng tác, viết cho những 
bài ngắn, một vài trang, hoặc là một cái thơ 
chung cho anh em. Hoặc kể lại kỷ niệm vui 
buồn khi còn đi học, đi làm tại quê nhà, và tại 
hải ngoại.  
 

• AH Bà Bùi Hữu Thanh 
Thưa các anh, 
Nhà tôi, anh Bùi hữu Thanh, đã tạ thế ngày 
8/3/2014, tuy nhiên tôi vẫn muốn tiếp tục nhận 
lá thư Công Chánh để biết chút ít về tin tức 
những người bạn đồng nghiệp cũ của anh ấy. 
Nhà tôi rất hân hoan mỗi khi nhận được lá thư 
Công Chánh. Cho nên tôi coi đó như một lưu 
niệm của anh ấy để lại cho tôi và các cháu . 
Trân trọng kính chào. 
Hoàng Giễm Hồng 
 

• BPT.  
Thưa chị, chị đã là một thành viên của gia đình 
Công Chánh chúng ta, dù anh có tạ thế, chị 
cũng là ‘người nhà’ của ái hữu Công Chánh. 
Chúng tôi có bổn phận gởi những lá thư kế tiếp, 



để nối dây liên lạc tình cảm gia đình. Thơ của 
chị làm BPT chúng tôi vui mừng. Và hy vọng 
sẽ được những lá thư tới của chị. Hoặc xin chị 
viết một bài kỷ niệm đẹp về anh Thanh trong 
thời gian mấy chục năm cũ. Đó cũng là những 
điều chúng tôi mong được biết. Từ lâu, chúng 
tôi vẫn tiếp tục gởi Lá Thư AHCC đến cho gia 
đình các AH đã khuất, để nối dài mối quan hệ 
đống nghiệp cũ. 
 

• AH Ngô Anh Tề 
Gọi là có chút đóng góp nhỏ nhoi cho chi phí lá 
thư ái hữu Công Chánh cảm ơn các bạn đã 
điều hành lá thư. 
 

• BPT.  
Được biết ái hữu là người năng nổ và hăng hái 
làm nhiều việc chung. Chúng tôi mong được 
AH cộng tác trên mọi mặt. Hoặc bài vở, hoặc 
tham gia một vài phần vụ nhỏ của là thơ. Bây 
giờ việc phụ trách lá thơ được đóng góp bởi 
những bàn tay từ các nơi xa xôi cách nhau vạn 
dặm, chứ không cần phải gần nhau mới tiếp tay 
được. Cám ơn cám ơn kỹ thuật máy tính. Mong 
lắm thay. 
 

• AH Trương Quảng Văn (92 tuổi) 
Hoan hô tình hữu nghị và tinh thần tương thân 
tương ái của anh chị em gia đình Công Chánh 
Việt Nam. Tôi rất khâm phục sức cố gắng và 
lòng can đảm của các AH trong ban phụ trách 
lá thư Ái Hữu Công Chánh từ số một tới nay. 
(Calgary 1/8/1916 Trương Quang Văn 92 tuổi 
kỹ sư Công Chánh Việt Nam kỹ sư Không Vận) 

 
• BPT.  

Chúng tôi rất vui mừng khi đọc được những 
giòng chữ chân phương, ngay thẳng, rõ ràng và 
ý tứ còn minh mẫn, mạch lạc của AH. Chữ của 
AH đẹp, rõ ngay hàng thẳng lối, làm chúng tôi 
nhớ đến nét chữ của những đàn anh đã mất như 
Hoàng Đạo Lượng, Khúc Đản,  Nguyễn Tư 
Tùng và nhiều ái hữu trong thế hệ trước.   
Thấy nét chữ và thơ của ái hữu thì cũng đã biết 
sức khỏe của ái hữu ra sao rồi. Tuổi già còn 
minh mẫn khỏe mạnh là điều rất quý. Xin ái 
hữu cho một vài trang về bí quyết để giữ cho 
sức khỏe và tinh thần được minh mẫn như vậy 

để chia sẻ cùng anh em. Chúng tôi hy vọng số 
LTAHCC tới sẽ có một bài viết của ái hữu. 
 

• AH Lê Khắc Thí 
Báo tin buồn hiền thế của cố ái hữu Lê Minh 
Chánh,  nhũ danh là Bùi Thị Minh Phát đã tạ 
thế vào ngày 30/7 2016, tại Long Beach, thọ 94 
tuổi. 
 

• BPT.  
Cảm ơn ái hữu đã thông báo tin tức. Nếu không 
được AH thông báo, thì chắc ban phụ trách đã 
thiếu sót trong việc chia buồn. Chúng tôi mong 
các ái hữu khác, khi có tin tức về gia đình Công 
Chánh,  thì cũng thông báo cho BPT để chia sẻ 
cùng toàn thể anh em. 
 

• AH Lý Thới Thủy 
Xin chân thành cảm tạ Ban Phụ Trách lá thư, 
và quý ái hữu đã bỏ ra nhiều công sức giúp cho 
lá thư ái hữu công chánh được trường tồn và 
càng ngày càng thêm tốt đẹp.  
 

• BPT. 
 Lá thư được hoàn thành do ái hữu khắp năm 
châu tiếp tay, đưa tin tức, viết bài, đóng góp tài 
chánh, và thực hiện qua nhiều công đoạn khác 
nhau. Nếu được sự công tác của ái hữu trong 
một vài công việc nho nhỏ thì hy vọng Lá Thơ 
của chúng ta sẽ lâu bền mãi mãi. Chúng tôi 
mong lắm. 
 

• AH Nguyễn Ngọc Tào 
Tuy đã lớn tuổi và đã đi Cruise ở vùng biển 
Atlantic, chúng tôi vẫn thích các bài thuật lại 
các điểm du lịch vùng Cancun Mexico hoặc 
Sydney  Úc Châu 
Thành thật khen các bạn vẫn giữ lá thư AH 
công chánh có đầy đủ tin tức vui buồn. 
 

• BPT.  
Được biết AH đi du lịch nhiều nơi, BPT mong 
có được một bài viết về những cuộc vui với bạn 
bè, bà con, hoặc tin tức riêng của AH trong thời 
gian nghỉ hưu. 
 

• AH Võ Ngọc Khôi 
Xin được đóng góp tài chánh cho lá thư ái hữu 
Công Chánh. Chân thành cảm ơn quý hữu đã 



 

giữ được lá thư  đều đặn trong suốt thời gian 
qua. 

• BPT.  
Toàn thể anh em ái hữu, ai cũng mong cho lá 
thơ được tiếp tục đều đặn  lâu dài để biết tin tức 
của nhau. Quan trọng nhất là phần đổi địa chỉ, 
số điện thoại.  
Muốn lá thư được tiếp tục lâu dài, thì xin AH ái 
hữu vui lòng đóng góp bài viết cho Lá Thư. 
Viết gì? Có thể về sinh hoạt hằng ngày của ái 
hữu để anh em biết và chia xẻ. 
 

• AH:Trương Quang Tịnh 
Xin đóng góp 100 đô. 
Lá thư thật đẹp, thật công phu. Xin tán thán 
công sức của tất cả anh em đã ra công sức ‘vác 
ngà voi’ từ số một cho tới bây giờ.  
Nếu chúng ta có được một đại hội họp mặt toàn 
thế giới, thì quý hóa quá. Có thể đó là dịp cuối 
để các anh chị em các thế hệ trước 1975 gặp 
nhau, và thăm nhau một lần cuối trong đời. 
 

• BPT 
Trong các lá thư trước, ái hữu có đóng góp 
những bài viết rất hay, hữu ích, tràn đầy tình 
thân hữu. Chúng tôi mong được một bài viết về 
kỷ niệm xưa của ái hữu trong các lá thư tới. 
BPT chúng tôi cám ơn ái hữu đã đóng góp rất 
hào phóng cho lá thư này.  
Nói về đại hội Ái Hữu Công Chánh, chúng tôi,  
tất cả AHCC khác đều cùng mong như AH. 
Việc tổ chức cũng không đơn giản. Nhưng chắc 
chắn sẽ có trong một ngày gần đây. Đúng như 
ái hữu viết, có thể chúng ta gặp nhau lần đó là 
một lần cuối trong đời. Vì chúng ta ai cũng đã 
lớn tuổi, mấp mé bên bờ tử sinh. Ban PT 
LTAHCC chúng tôi hy vọng sẽ có một đại hội, 
chắc chắn có, dù sớm hay muộn. Mong các ái 
hữu khác góp ý và suy nghĩ. Hy vọng sẽ được 
một bài mới của AH cho số tới. 
 

• AH Nguyễn Tư Điềm 
Với thiển ý của cháu nếu họp mặt đại gia đình 
công chánh xin được tổ chức ở Nam Cali vì nơi 
đây có nhiều nhân tài nhất là các bác , các chú 
đã đảm nhận trong Ban Phụ Trách. 
 
 
 

• BPT 
Đúng thế, có lẽ Nam California là vị trí thuận 
lợi nhất để tổ chức đại hội, vì có đông đảo 
AHCC sinh sống tại đây, và cũng có nhiều gia 
đình, bạn bè quen biết, mà các AH từ các miền 
xa về, có thể phối hợp để thăm viếng. Việc tổ 
chức đại hội cũng khá phức tạp, nhưng vẫn là 
một khả thể và thực hiện được dễ dàng, chứ 
không có gì khó khăn. Nhưng ai là người đủ 
hăng hái để đứng ra tổ chức đây?.  
 

• AH Lê Tường Khánh 
Chúng tôi xin chân thành gợi ý quí bạn Ái Hữu 
Công Chánh tổ chức buổi họp mặt tất cả các 
bạn tại một nơi và ngày thuận tiện nhất . Xin 
cám ơn   

• BPT 
Xin các AH có tấm lòng, và mong có cuộc hội 
ngộ toàn thể AHCC cùng nhau họp lại bàn định 
cho một Đại Hội AHCC. Càng chậm trễ, càng 
có nhiều AHCC không còn nữa, và các AH 
khác càng ngày càng cao tuổi, đau yếu, khó 
tham dự được. 

 
• AH Trần Thiện Oai 

Xin cảm ơn quý vị trong ban phụ trách lá thư ái 
hữu công chánh nhiều. 
 

• BPT  
Chúng tôi xin chúc ái hữu và gia đình được 
khang an hạnh phúc, chúng tôi cố gắng nhiều 
để đem lá thư đến cho các AH khắp năm châu. 
Đó cũng là một niềm an ủi cho chúng tôi trong 
khi ‘vác ngà voi’ nặng trong tuổi già. 
 

• AH  Nguyễn Văn Tấn. 
Xin cảm ơn các anh nhiều, đã bỏ công thực 
hiện các lá thư vừa qua. Hy vọng và cầu mong 
lá thư Công Chánh luôn luôn được liên tục 
trường tồn. Thân chúc các anh và quý quyến 
được khang an. Xin gửi $20 yểm trợ. 
 

• BPT.  
Chúng tôi cũng hy vọng lá thư được trường tồn 
như ái hữu. Việc trường tồn của lá thư là do 
đóng góp tin tức bài vở và tài chánh của anh 
em AH khắp năm châu. Nhưng quan trọng hơn 
hết là yểm trợ tinh thần để anh em chúng tôi 
hăng hái tiếp tay thực hiện Lá Thư. 



• AH Đồng Sĩ Khiêm  
Tôi được cái "hân hạnh" khi các anh kêu đích 
danh tôi ở trong mục thư tín. Xin trả lời: “Tôi 
nay ngoài tám mươi tuổi nên đã quyết định xếp 
bút nghiên, rút về Chung Nam (?) của Florida 
để hưởng tuổi già vì rứa nên không còn viết 
lách cho lá thư” 
Tuy nhiên tôi cũng muốn thấy lá thư tồn tại, và 
cảm phục các anh thuộc thế hệ trẻ tương đối, 
đã hy sinh thời giờ cho lá thư tiếp tục sống 
mạnh sống hùng, xin gửi theo đây cái chi phiếu 
để đóng góp tài chánh. 
TB: Dear anh Thông. Tôi nhớ hình như tôi 
được các anh khoản đãi khi tôi tới Melbourne 
vào năm 1998 không biết nhớ có đúng hay 
không, cho tôi gửi lời thăm các anh trong buổi 
tiệc và các AH bên Úc.  

• BPT. 
Đúng vậy, AH đã gặp chúng tôi tại Melbourne, 
và anh em Công Chánh đã vui mừng hân hoan  
đón chào anh. Đó là tinh thần đoàn kết của ái 
hữu Công Chánh khắp năm châu. Tôi sẽ 
chuyển lời hỏi thăm của anh đến từng AH tại 
đây. Cũng có thể các AH đó sẽ đọc lá thư này, 
và biết là AH đã gởi lời thăm. 
Uổng quá, AH không còn viết cho LTAHCC 
nữa. Có phải vì “bút hết mực” nên AH thôi viết 
chăng? Những lá thư trước đây, đa số đều có 
bài viết của AH, rất vui và hay, nay rửa tay gác 
bút cũng là một thiệt thòi cho lá thư chúng ta. 
AH bảo rằng tuổi anh đã ngoài tám mươi là đã 
già, ai bảo vậy nhỉ?  
 
Có một bài thơ vui trên mạng, xin chép lại đây: 
 “Sáu mươi chưa phải đã già, 
Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì  
Sáu lăm là tuổi thiếu nhi  
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời. 
Bảy lăm là tuổi ăn chơi, 
Tám mươi là tuổi yêu người yêu hoa 
Chín mươi mới bắt đầu già, 
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương. 
Một trăm có lệnh Diêm Vương, 
Cứ ở trên ấy, yêu đương thỏa lòng.  
Bao giờ đạn hết lên nòng  
Từ từ nằm xuống là xong một đời. 
Đó, anh đâu đã già mà gác bút nhỉ? 

 
 

 
• AH Dương Minh 

Đã thông báo tin Bà qua đời từ lâu, nhưng vẫn 
tiếp tục nhận được báo lá thơ. Xin đừng gởi lá 
thơ nữa, 
Xin cảm ơn các bác 

• BPT. 
Xin ban phân phối thôi gửi lá thư cho gia đình 
AH Minh. Thường thường, thì ban phụ trách 
vẫn gửi lá thư đến cho những gia đình các ái 
hữu đã quá cố, để giữ mối liên lạc, để giữ cái 
tình cảm gia đình và chỉ ngưng gởi khi nào gia 
đình yêu cầu mà thôi. 
 

• AH Lê Văn Phương. 
Xin cảm ơn đã gửi lá thư AHCC số 106 với 
nhiều bài vở hay, và hình ảnh đẹp. Đó là nhờ 
công sức đóng góp của ban phụ trách lá thư. 
Xin gửi theo đây chi phiếu 20 đồng đóng góp 
vào lá thư công chánh.  Chúc quý bạn và gia 
đình nhiều sức khỏe và may mắn. 

• BPT  
Được biết Ái Hữu có cả một kho kỷ niệm vui, 
hay trong khi hành nghề Công Chánh trước và 
sau năm1975. Thế mà giữ lấy một mình cũng 
buồn lắm. Xin AH từ từ viết lại những kỷ niệm 
đó, cho anh em AHCC chia xẻ. Lá thư được 
liên tục trong nhiều năm nay là nhờ sự đóng 
góp của từng bàn tay của mỗi ái hữu khắp nơi 
chứ không phải của riêng chỉ vài BPT. Chúng 
tôi rất mong bài viết của ái hữu. 
 



 

TRÁNH KHỔ 
Nguyễn đức Chí 

 
Để tránh đau khổ trong vũ trụ hiện tượng 

này, tôi cố gắng nhận thức về những sự kiện 
sau đã được diễn giảng trong những sách tham 
khảo ghi ở dưới đây: 
 

1/ Trước hết là chấp nhận bất công. Khi gặp 
nghịch cảnh, nên tự nhủ : "Từ rất nhiều kiếp, ta 
đã bỏ cái thiết yếu mà theo chuyện phù phiếm 
rồi lang thang qua nhiều kiếp, nhiều khi giận 
hờn vô cớ, làm nhiều điều sai quấy. Giờ đây, 
dù chẳng làm gì trái cũng phải đền tội xưa. 
Chẳng tiên thánh hay người nào có thể tiên 
đoán được khi nào một hành động ác mang hậu 
quả. Ta vui lòng chấp nhận bất công mà không 
than vãn". Hiểu như thế thì thuận lý. Chấp nhận 
bất công là bước vào đạo. 
 

2/ Thứ hai là thích nghi với hoàn cảnh. Là 
người, ta không chi phối được hoàn cảnh mà bị 
hoàn cảnh chi phối. Vui buồn sầu khổ đều do 
hoàn cảnh. Được cảnh thuận lợi như giầu sang, 
ấy là kết quả của một nhân lành gieo trước đây. 
Khi điều kiện đổi thay, hoàn cảnh đó hết. Vậy 
vui mừng làm gì khi được giầu sang? Dù thành 
công hay thất bại tâm cũng chẳng nên rung 
chuyển. Cứ bình thản mà đi trên đường đạo. 

 
 

3/ Tất cả những thực thể (entity) như con 
người, cây cỏ,...., vạn vật trong vũ trụ hiện 
tượng này chỉ là biểu tượng không có thật nếu 
chúng ta công nhận Lý thuyết dây (tương tự 
như chúng ta đã công nhận định đề Euclide khi 
học hình học). Xin xem trích dẫn dưới đây 

Những đề nghị mạnh dạn ở trên của các tư 
tưởng gia nghiên cứu vũ trụ đã ngụ ý vũ trụ 
hữu hình của chúng ta không có thực mà chỉ là 
Hình Ảnh Ba Chiều (Hologram) tạo ra bởi 
những tiến trình vật lý ở một nơi xa xăm. 
 

4/ Mỗi thực thể đều có cái “TA” dính liền. 
Cái TA đó để phân biệt bạn và tôi, cái TA đó là 
một nhãn hiệu thí dụ tổng thống hay thằng ăn 
cướp, giáo sư hay tiến sĩ, bác sĩ hay kỹ sư, 
giám đốc hay đại gia, thượng tọa hay hòa 
thượng,.....Cái TA đó chỉ là ảo tưởng, nhưng nó 
sai khiến Tâm làm cho Tâm có nhận thức sai 
lầm sinh ra khổ đau. Nhận thức sai lầm là mình 
chỉ mong được những gì mình muốn, không 
chịu chấp nhận bất công và hoàn cảnh. Do đó 
nếu diệt được cái TA thì sẽ không còn khổ đau, 
tuy rằng khổ đau và vui sướng luôn luôn vẫn 
hiện hữu trong vũ trụ hiện tượng này.   
 
Trong Đạo Phật cái TA chính là Hình tướng. 
Thiền luận của Bồ Đề Đạt Ma đã viết như sau: 
 
Cốt tủy của Đạo là dứt bỏ. Mục đích của 
người hành đạo là không bị vướng mắc trong 
hình tướng.  
Kinh viết: “Dứt bỏ là giác ngộ vì phá bỏ hết 
hình tướng.” 
 
Sách tham khảo: 
 
1. Thiền luận của Bồ đề Đạt Ma, Dương Gia dịch 
từ cuốn The Zen Teaching of Bodhidharma, tác giả 
Red Pine. 
http://phuocquethuquan.net/images/file/bXhLnd0l0
wgQAD0L/thien-luan-cua-bo-de-dat-ma.pdf 
2. Ebook Hạnh Phúc tùy cách nhìn, tác giả Viên 
Ngộ 
http://www.vienngo.com/hanh-phuc-tuy-cach-nhin/ 
3. The Hidden Reality, tác giả Brian Green  
 
Nguyễn Đức Chí 
Tháng 2, 2016 

http://phuocquethuquan.net/images/file/bXhLnd0l0wgQAD0L/thien-luan-cua-bo-de-dat-ma.pdf
http://phuocquethuquan.net/images/file/bXhLnd0l0wgQAD0L/thien-luan-cua-bo-de-dat-ma.pdf
http://www.vienngo.com/hanh-phuc-tuy-cach-nhin/


 

 
Tuồng đời 
 và cái TA 

 
Nguyễn đức Chí 

 
Chúng ta đang sống trong cõi đời này là 

đang đóng tuồng đời tương tự như các diễn 
viên đóng một phim bộ vậy. 
 

Khi xem phim bộ không ít khán giả hoà 
mình vào truyện phim và tâm hồn bị chi phối 
cảm xúc theo tình tiết trong phim truyện, nhiều 
khi hại cho sức khoẻ. Nhưng phần lớn truyện 
phim không có thực. 

Tuồng đời của chúng ta cũng vậy thôi. Tôi 
nghĩ là những người ở bên kia thế giới nhất là 
những người thân của chúng ta đã qua đời đang 
xem chúng ta đóng tuồng đời, mai mốt sẽ đến 
lượt chúng ta làm khán giả. Vì quả nghiệp 
chúng ta lại trở lại thế gian này đóng một tuồng 
đời khác cũng như diễn viên sẽ đóng một phim 
bộ khác. 
 

Tại sao một diễn viên phải trở lại đóng 
tuồng khác vì anh TA là Thành Được hay chị 
TA là Thanh Nga. Đó chính là cái TA làm cho 
các diễn viên đó đóng hết tuồng này đến tuồng 
kia, cái Nghiệp của diễn viên. 
 

Còn trong tuồng đời thì sao? Mỗi người 
trong chúng ta là biểu hiện của Thức Vi tế động 
trong thế gian này và là một thực thể. Vì là một 
thực thể nên có cái TA, do đó sinh Nghiệp. Vì 
có Nghiệp Quả TA phải đóng tuồng đời. Nếu 
thấy tuồng đời còn thú vị thì cứ trở lại thế gian 
đóng tuồng đời khác. Thức Vi tế còn gọi là 
Chân Như, Phật tính trong Đạo Phật hay Năng 
lượng đen nói theo Khoa học. 
 

Còn như muốn thôi đóng tuồng đời thì 
mình phải làm sao cái TÂM cái THÂN này 
không còn bị cái TA bám chặt, chi phối nữa, và 
con người sẽ trở về Thức Vi tế hay Chân Như, 
không biểu hiện trong thế gian này nữa và cũng 

không biểu hiện trong bất cứ một cảnh giới nào 
nữa. Như vậy cũng chẳng còn Đức Phật, Đức 
Chúa gì nữa vì đã trở về Chân Như. 
Nếu nói theo kinh điển Phật Giáo thì Chân Như 
chính là KHÔNG hay CHÂN LÝ. 
 
Làm thế nào để trở về Chân Như thì chỉ cần 
loại trừ cái TA [1] nó đang bám vào Thân Tâm 
mình, mà Thân Tâm chỉ là biểu hiện của Thức 
Vi tế hay Chân Như.  
 
Nếu tâm quán định được cái TA chỉ là đồ trang 
trí cho Tâm và Thân để biểu thị vai tuồng mình 
đóng trong tuồng đời ở thế gian này, cũng như 
diễn viên đóng trong một phim bộ phải ăn mặc 
nói năng hành động thế nào để khán giả nhận 
biêt ngay thí dụ đó là ông vua chứ không phải 
thằng lính hầu trong tuồng, thì Tâm thấy ngay 
là cái TA chẳng là gì cả vì đâu có thật.  
 
Cái khó là làm sao mình vẫn phải đóng vai 
tuồng do Nghiệp tạo ra nhưng không để cho cái 
TA chi phối và bám chặt lấy Tâm Thân mình. 
Khi đó Nghiệp do TA sinh ra cũng biến đổi làm 
cho vai tuồng thay đổi trong khi mình đang 
đóng vai tuồng đời của mình. 
 
Có nhiều cách để tách rời cái TA, nhưng theo 
kinh điển, chứng nghiệm của chư Phật thì 
Thiền là hữu hiệu nhất trong vạn Pháp để dứt 
cái TA.  
 
Chúng ta có ai dám nói là “ đừng tin những lời 
tôi nói” hay sau khi nói xong lại phát biểu “tôi 
không nói gì cả” . Nhưng Đức Phật đã nói 
“Đừng tin những lời ta nói” và sau khi nói xong 
lại phát biểu “Ta không nói gì cả”. Tại sao như 
vậy ? Chỉ vì Đức Phật đã giác ngộ, ngài phủ 
nhận cái TA của ngài, hay ngài không còn cái 
TA nữa.   
Tháng 3, 2015 
Chú thích: 

Kinh Đại Bát Niết bàn, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh 
dịch 

Phẩm Như Lai Tánh thứ mười hai 
http://hoavouu.com/p16a15334/12-pham-
nhu-lai-tanh 

http://hoavouu.com/p16a15334/12-pham-nhu-lai-tanh
http://hoavouu.com/p16a15334/12-pham-nhu-lai-tanh


 

Câu chuyện thiện nguyện 
Bùi đức Hợp 

 
Trong cư xá tôi có một gia đình 

người Ấn Độ, bà vợ lúc nào cũng thướt tha 
trong y phục truyền thống Ấn. Mỗi khi gặp tôi, 
bà đều tay bắt mặt mừng. Một hôm, bà gọi tôi 
lại: 

- Ông có biết không, một nữ tu VN hình 
như tên là Thu An thì phải, đã xây chùa và mở 
trường nuôi nhiều trẻ em Ấn thất học. Xứ tôi có 
nhiều người nghèo khổ như ở VN. Cộng đồng 
người Ấn tại HK đều gửi tiền cứu trợ về nước 
qua các hội đoàn thiện nguyện nhân đạo. 

 
- À! tôi nhớ ra rồi, đó là ni sư Thích Trí 

Thuận. 
 
- Sao người VN tốt thế, không những lo cho 

người nghèo trong nước mình mà lại còn lo cho 
người nước khác! 

 
- Thưa bà, cũng có nhiều người nước ngoài 

đến VN thiện nguyện nhân đạo như trường hợp 
cô Tim, người Thụy Sĩ mở “La maison chance” 
để nuôi các trẻ em tật nguyền. 

 
- Ước gì có nhiều người tốt trên thế giới, 

loài người sẽ bớt đau khổ biết là dường 
nào!Câu chuyện chúng tôi bị cắt ngang khi 
cơm mưa đầu mùa đổ xuống. 
 

Trên đường về, tôi nghĩ nhiều tới anh 
Phụng, người đồng hương. Mỗi lần tôi về nước 
làm việc thiện nguyện nhân đạo, anh phản đối 
dữ dội, anh cho rằng việc cứu trợ là nhiệm vụ 
của chính quyền, mang tiền về chỉ làm lợi cho 
chế độ, thêm phương tiện cho chế độ đàn áp 
dân v. v. Mỗi lần như vậy, tôi từ tốn trả lời: 

 
- Tôi có nhiều người thân bị mù lòa cả 2 

mắt. Tôi đã chờ đợi suốt 5năm, xem nhà nước 
có mổ mắt cho họ không? Tôi không thể chờ 
lâu hơn nữa, vì chờ thêm 1 ngày chỉ tạo thêm 
nhiều đau khổ cho họ. Chứng kiến những mảnh 
đời khốn cùng, tay chân run rẩy quờ quạng 
giữa ban ngày, thú thực với anh tôi không cầm 

được nước mắt. Tôi quyết định đem tất cả số 
tiền dành dụm của một đời người vào công tác 
khơi nguồn ánh sáng, bắt đầu từ bà con tôi rồi 
lan rộng ra cả tỉnh. Với sự cộng tác của hội 
VNHELP,chúng tôi đã đem ánh sáng cho 4103 
người khiếm thị trong cả nước.  

 
Cùng với nhóm AHCC SG, chúng tôi đã 

thay thế nhiều cầu khỉ đong đưa (làm nhiều cụ 
già bị chết đuối khi qua cầu) bằng cầu đúc, 
đường lầy lội thành đường đan bê tông tại vùng 
xa xôi thuộc các tỉnh miền Tây Nam phần, 
khiến người dân xã Ngãi Xuyên nghẹn ngào 
thốt lên: “40 năm trông đợi một ngày! Đồng 
bào đã mòn mỏi con mắt trông đợi! chả lẽ 
chúng ta cũng chờ tới khi chế độ sụp đổ rồi mới 
bắt tay xây dựng? Chờ như vậy là làm ngơ 
trước sự đau khổ của đồng bào, là kéo dài chế 
độ độc tài toàn trị”. 

 

 
 

Cùng chung một lý tưởng, nhiều cá nhân 
cũng như hội đoàn về nước cứu giúp những 
đồng bào nghèo khó, như Chinh Chu, Duy 
Loan trong “Sunflower Mission”, Ican, 
VNHELP, VNSSA, hội Giúp Người Mù USA, 
hội Từ Tâm của chùa Hồng Danh, hội Bác Ái 
Lazaro Charity và còn nhiều nữa. Động lực nào 
đã thúc đẩy họ lên đường. Đó là tình yêu giống 
nòi và đất nước, một thứ tình cảm thiêng liêng, 
cao cả, không gì có thể lay chuyểnđược. 

 
Trong chỗ thân tình, tôi xin phép hỏi anh: 



 

 

 
- Nếu người khiếm thị đó là mẹ, chị, họ 

hàng anh, anh có gửi tiền về giúp họ không? 
Chỉ cần một số tiền nhỏ khoảng 50 Mỹ Kim, 
anh có thể cứu vớt họ ra khỏi mảnh đời tối tăm, 
đầy sợ hãi. 

 
Anh yên lặng trong tư thế căng thẳng. Tôi 

thưa tiếp: 
 
- Thú thực với anh, tôi không cầm được 

nước mắt khi chứng kiến những thảm cảnh:  
 
Tại bãi rác thành phố Nam Định, một cụ gìa 

đầu tóc bạc phơ bới rác để tìm kiếm những của 
ăn phế thải.  

 
Tại vùng tây bắc Bắc Bộ, nhiều gia đình 

nghèo đến nỗi không có tiền mua áo quan chôn 
thân nhân qua đời. Nhà họ chỉ là mái nhà tranh 
siêu vẹo; vách che là bao bố, phên tre; sàn nhà 
đất vừa dùng làm bếp, vừa là chỗ ăn, chỗ ngủ 
cho cả gia đình. 

 
Tại một tỉnh miền Trung, cả một làng sống 

về nghề lượm bao nylon,họ giặt giũ, phơi khô 
rồi đem bán. Vì giặt giũ bao, lấy nước uống 
trong cùng một ao tù, nên cả làng mắc bệnh 
dịch tả. 
 

Các Sơ dòng Khiết Tâm Nha Trang chôn 
cất hàng trăm thai nhi vô thừa nhận... 
 

Cắt ngang câu nói của tôi, anh lên tiếng: 
 
- Moa chỉ ngại một điều là tặng phẩm hay 

dịch vụ cứu trợ không tới tay người dân mà vào 
trong tay bọn viên chức tham nhũng. Báo chí 
đã phản ảnh nhiều trường hợp tham nhũng, 
trong đó có lời than phiền của cô Phương 
Khanh, một thành viên của VN Project trong tổ 
chức y tế giúp người nghèo tại VN như sau: 
"Nhiều khi tôi cảm thấy bực mình vì chỉ khám 
2/3 dân nghèo, còn 1/3 là người của họ". 

 
- Khi đến bất cứ làng, xã nào để phân phối 

tặng phẩm hay thực hiện dịch vụ, các cơ quan 
thiện nguyện đều phải nhờ chính quyền địa 

phương cung cấp danh sách, thông báo và tập 
họp những người dân đang cần sự cứu trợ. Việc 
họ lợi dụng chức quyền để ghi danh cho bà con 
dòng họ là điều khó tránh khỏi.. Nhưng, trong 
vòng 7 năm trở lại đây, các hội từ thiện không 
qua chính quyền sở tại mà tiếp xúc thẳng với 
các cơ quan từ thiện địa phương, như chùa, nhà 
thờ, hội Hồng Thập Tự trong việc cứu trợ. 
 

Điều sau cùng tôi muốn thưa với anh là 
"Chế độ nhất thời, Quốc Gia vạn đại". Tương 
lai dân tộc ở chỗ mọi người có cơm ăn áo mặc, 
người bệnh có thuốc men, trẻ em được cắp sách 
tới trường, chính những người này sẽ làm nên 
lịch sử, đem lại dân chủ và tự do cho dân tộc. 
 

Qua những cuộc trao đổi kể trên, không 
biết tôi đã "thuyết phục"được anh hay chưa, 
nhưng có điều chắc chắn là mỗi lần tôi về làm 
việc thiện nguyện, anh đều gửi tiền cứu trợ 
giúp đồng bào nghèo khó tại quê nhà. 

 
Nhóm tôi cũng như các hội đoàn từ thiện 

khác nặng lòng yêu TổQuốc, yêu đồng bào. 
Chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng người dân sẽ 
vùng dậy đòi quyền làm người, một khi họ có 
đủ cơm ăn áo mặc, có thuốc men khi đau ốm. 
Nhiều người trong số họ đã có mặt trong các 
cuộc biểu tình của dân oan, dân chống bât 
công, dân chống Trung hoa xâm lăng, chống 
Formosa. 

 
Một ngày không xa, dân chủ và tự do sẽ trở về 
trên quê hương yêudấu của chúng ta. 

 
Bùi Đức Hợp 



 

 KHỔNG TỬ 
BẢY MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI 

Hà Thất Lang
Khổng Tử trước khi qua đời vào tuổi 73 

không biết có lâu hay không, đã nói những lời  
sau đây để chia cuộc đời của Ngài qua các mốc 
thời gian lớp tuổi 15, 30, 40, 50, 60, 70 bằng 
câu nói được các đệ tử ghi chép lại trong sách 
Luận Ngữ. Nguyên văn như sau:  "Ngô thập 
hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ 
thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên 
mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi 
tùng tâm sở dục bất du củ". 

 

Câu nói này là một đề tài kinh điển cho 
nhiều cuộc nghiên cứu hay luận bàn của giới 
khoa bảng Nho học. Cứ lên Google mà tìm với 
từ khóa Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Vu Học 
thì sẽ có được rất nhiều bài tham luận về câu 
nói bất hủ này. Dưới đây là hai bài tham luận 
tiêu biểu nhứt luận giải về đề tài này: 

https://sites.google.com/site/nguyenquanghung
79hd/khong-tu-ngo-thap-huu-ngu-nhi-chi-vu-
hoc 

http://vietsciences.free.fr/danhngon/kinhnghie
m_khongtu.htm 

Tham khảo tài liệu trên Google bàn về 
vấn đề này, người viết nhận thấy phần lớn ý 
kiến của nhiều tham luận viên đều ít nhiều lập 
đi lập lại ý kiến của hai bài tham luận nói trên. 

Những ý kiến đó có chỗ tệ là không chịu giải 
nghĩa đen của từng chữ để hiểu nghĩa nguyên 
thủy của đức Khổng Tử muốn nói gì, sau đó 
mới bày tỏ ý kiến riêng của họ đối với những 
lời của Khổng Tử mà họ hiểu được (có thể hiểu 
đúng, có thể hiểu sai.)  Người viết xin gọi đó là 
tham luận theo khảo hướng “luân lý giáo khoa 
thư”. Đây là khảo hướng truyền thống được 
mặc nhiên xem như là chính thống khi “trị” câu 
nói này của Khổng Tử. Người theo khảo hướng 
này thường chủ quan xem bất cứ những gì 
“Khổng Tử viết” đều là khuôn vàng thước 
ngọc, đều là những bài giáo huấn dạy dỗ của 
người xưa mà phận làm kẻ đồ đệ chẳng những 
phải làm đúng theo từng chữ, mà còn phải nghĩ 
sâu tán rộng ra để làm cho bài học ấy rộng 
thêm ra nữa, để gọi là để xiểng dương cái đạo 
của thánh hiền.  

Kẻ viết tài liệu này xin được dùng khảo 
hướng “khoa học khai phóng” để tiếp cận luận 
đề này, bằng cách khách quan xem những điều 
trình bày trong câu nói bất hủ này như là sự mô 
tả một mô hình về “bảy mươi năm cuộc đời” 
của một nhân vật thời cổ, được hậu thế ngưỡng 
vọng và tôn xưng như là một bậc Vạn Thế Sư 
Biểu (bậc thầy của muôn đời). Thay vì theo 
tinh thần hũ Nho phải xem mô hình này như 
một quy phạm, một khuôn mẫu mà mọi người 
đều phải y theo đó mà sống qua mọi lớp tuổi thì 
mới gọi là đúng, thì ta chỉ nên lấy cái mô hình 
đó phóng chiếu xuống để áp dụng (những cái 
áp dụng được) vào cuộc đời riêng của từng 
người theo tinh thần khoa học khai phóng của 
người đương đại. Theo tinh thần khoa học là ta 
sẽ xem như Khổng Tử “thành thật khai báo”, 
trình bày những dấu mốc của cuộc đời mình 
cho thiên hạ tham khảo mà không có ý bảo 

https://sites.google.com/site/nguyenquanghung79hd/khong-tu-ngo-thap-huu-ngu-nhi-chi-vu-hoc
https://sites.google.com/site/nguyenquanghung79hd/khong-tu-ngo-thap-huu-ngu-nhi-chi-vu-hoc
https://sites.google.com/site/nguyenquanghung79hd/khong-tu-ngo-thap-huu-ngu-nhi-chi-vu-hoc
http://vietsciences.free.fr/danhngon/kinhnghiem_khongtu.htm
http://vietsciences.free.fr/danhngon/kinhnghiem_khongtu.htm


 

 

rằng đó là một khuôn mẫu tuyệt hảo cho người 
đời phải noi theo mà làm cho đúng. Những dấu 
mốc 15, 30, 40, 50, 60, 70 tuổi chỉ là những 
mẫu số chung chung chớ không phải là những 
con số chính xác. Càng không phải là những 
hạng tuổi bắt thiên hạ phải làm đúng theo như 
vậy thì mới gọi là con người thành đạt (trong 
khi “con người thành đạt” là gì vẫn là một vấn 
đề có thể đưa đến nhiều tranh cãi) Theo tinh 
thần khai phóng là mỗi người chúng ta sẽ lấy 
cuộc đời của mình và cuộc đời của những 
người chung quanh, mà ta có được nhiều thông 
tin nên có được sự hiểu biết khá tường tận, để 
nghiên cứu về mức độ chính 
xác của câu “thành thật khai 
báo” của Khổng Tử. Với tinh 
thần khai phóng này, ta sẽ thấy 
được nhiều cái “bảy mươi năm 
cuộc đời” rất đa dạng, mặc dù 
phải công nhận cái khung của 
Khổng Tử có nhiều phần chính 
xác về phương diện tâm sinh lý 
của từng loại người.  

Dưới đây xin trình bày sự hiểu 
biết và nhận định chủ quan của 
người viết về câu nói bảy mươi 
năm cuộc đời của Khổng Tử. 

1. Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi 
Chí Vu Học: Ngô là ta; Thập Hữu Ngũ là 
mười có thêm năm tức là 15 tuổi; Nhi là thì, 
là bèn; Chí là chí tâm, chí lực tức là để hết 
tâm trí, công sức chuyên chú vào một việc 
gì, giống như nói “chí tâm đãnh lễ”, “chí 
thú làm ăn” vậy; Vu là đối với, là nhắm vào 
đối tượng chuyên biệt nào đó; Học là việc 
học, tức là công trình học hành, tu tập, rèn 
luyện. Cả câu chỉ có nghĩa là: Tới lớp tuổi 
15, ta đây bèn dốc lòng để hết tâm trí công 
sức chuyên chú vào việc học. Cái học mà 
Khổng Tử nói là để hết tâm trí vào theo 
đuổi vào lớp tuổi 15 này là cái học nghiêm 
túc, chính quy, bài bản. Học văn chương 

chữ nghĩa hẳn hoi, học lấy một nghề (vào 
thời của Khổng Tử, nghề đây là nghề làm 
quân tử, nghề làm quan, nghề của nhà 
Nho…) để lập thân lập nghiệp sau 
này.Trước tuổi đó cũng có học, nhưng là 
“tiên học lễ, hậu học văn”, học ăn học nói 
học gói học mở, học những điều căn bản để 
chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp. Cho đến dấu 
mốc 15 tuổi là đỉnh điểm của chương trình 
học thì mới “nhi chí vu học” khi cái chí 
hướng của cuộc đời bắt đầu được định hình 
rồi. Theo truyền thống Nho gia thời trước, 
khi đến tuổi 15 thì ta không được chơi bời 
lêu lỏng nữa mà phải chuyên chú vào việc 
học. Chuyên chú đây là chỉ lo về việc học 

mà thôi, và không “làm 
động móng tay” vào việc gì 
khác hết, không làm công, 
không làm nông mà cũng 
không làm thương gì hết. 
Chỉ học để làm nhà Nho, 
làm người quân tử, nói trắng 
ra là làm kẻ sĩ nghĩa là làm 
quan mà thôi. Làm cha mẹ 
thì phải có bổn phận lo cho 
con thật chu đáo (mà cũng 
thật là chặc chẽ, gắt gao, 
nếu cần thì nghiêm khắc đến 
độ nghiệt ngã cũng được) về 
mặt này, chớ không còn dễ 
dãi thả lỏng cho con như 
trước đó nữa. Nếu cần phải 
bán ruộng bán vườn để có 
tiền cho con ăn học gọi là 

“tới nơi tới chốn” thì cũng không màn. Ở 
thời của Khổng Tử, học là học đủ thứ hết 
nhưng mà thiên về học văn hơn để sau này 
xuất sĩ (tiến vi quan) hay kẹt quá thì xuất sư 
(thối vi sư.) Lại nữa, vừa học vừa làm để 
thực hiện cái chí đó. Thường thì chí nhỏ thì 
mong làm quan nhỏ, chí lớn thì mong làm 
quan lớn, chí cực lớn thì mong làm vương 
làm tướng, làm “vua” (vua cả nước, vua 
một cõi, vua một lãnh vực nào đó…) Phóng 
chiếu vào thực tế của đương đại, thì học 
đây không nhứt thiết học để ra làm quan, 
làm ông làm cha thiên hạ để được ăn trên 
ngồi trước. Mà học đây là để có một vốn 



 

 

liếng kiến thức cần thiết hầu lập thân lập 
nghiệp sau này. Trong khi học như vậy thì 
lập chí sau khi học xong thì làm cái gì nuôi 
thân, nuôi gia đình, đền ơn đáp nghĩa với 
cha mẹ ông bà tổ tiên, làm nghĩa vụ của 
một con người trả nợ cho xã hội, quốc gia, 
dân tộc và cho nhân loại nữa. Gặp thời thế 
nhiễu nhương, chiến tranh lang tràn, có khi 
học để được miễn hay hoản thi hành quân 
dịch, nếu không miễn hoản được thì ít ra 
cũng tránh được cái ải làm lính đơ dèm cùi 
bắp hay là cái ải “rớt tú tài anh đi trung 
sĩ…” để chọn lấy con đường binh nghiệp 
may ra biết đâu có thể “sinh vi tướng, tử vi 
thần”. Rồi tùy theo năng khiếu từng cá nhân 
và hoàn cảnh gia đình mà người ta học chữ 
hay học nghề, học văn chương nghệ thuật 
hay chuyên môn kỹ thuật… Tóm lại giai 
đoạn “nhi chí vu học” này bắt buộc phải có 
và việc học, việc lập chí và việc thực hiện 
chí lớn hay nhỏ này phải mau mau định 
hình và có thành quả (không nhiều thì ít, 
không lớn thì nhỏ) trước cái tuồi Tam Thập 
Nhi Lập tiếp theo. 

 
 
2. Tam Thập Nhi Lập: Tam Thập là 30 tức 

là lúc ta 30 tuổi; Lập không có nghĩa hẹp là 
“thì sức tự-lập mới có thể chắc-chắn và 
vững-vàng” như một tham luận viên nọ cắt 
nghĩa theo ý riêng. Lập là lập nên, lập 
thành với nghĩa rất rộng. Lập là lập nên 
nhiều thứ lắm nếu không muốn nói là lập 
đủ thứ hết những cái mà con người có chí 
theo đuổi. Trước chữ Lập có chữ Nhi nên 
Nhi Lập (bèn lập, kể như là lập nên rồi…) 
còn hàm cái ý là Thành nữa. Cả câu có 
nghĩa là: Đến tuổi 30 thì kể như đã lập rồi 

(với ngụ ý ít nhiều là đã thành rồi.) Kể như 
đã lập, hay căn bản đã lập, hay bắt đầu lập 
và tiếp tục phải lập nữa cho tới lớp tuổi kế 
tiếp. Tam Thập Nhi Lập là trường hợp của 
Khổng Tử, ai mà lập trước 30 thì giỏi hơn, 
ai mà lập sau 30 thì dở hơn. Nếu dở hơn mà 
trể hơn nhiều quá thì phải coi chừng là quá 
trể rồi. Lúc đó bước sang tuổi 40 là tuổi bất 
hoặc rồi mà muốn lập e là khó khăn nhiều 
lắm vì những định kiến khó sửa đổi bởi 
những cái sở tri chướng của mình. Thích Ca 
thành đạo hình như cũng ở lớp tuổi Tam 
Thập. Jesus, Mohamed, Huỳnh Phú Sổ, nói 
chung là các giáo chủ, và cả các lãnh tụ 
chính trị đều thành danh vào lớp tuổi Nhi 
Lập đó. Khi đến tuổi 30 thì rất cần phải 
Lập, nghĩa là phải thu hoạch kết quả cụ thể 
trong công trình học tập trước đó. Lập đây, 
nói theo thứ tự từ chí nhỏ lên chí lớn là thu 
hoạch kết quả cụ thể trong việc: lập thân, 
lập gia, lập chí, lập nghiệp, lập công, lập 
danh, lập ngôn, lập thuyết (nếu muốn làm 
giáo chủ, làm nhà tư tưởng, nhà chính trị, 
nhà lãnh đạo quần chúng, vân vân…) Nếu 
đến cái tuổi tam thập này rồi mà chưa lập 
thân để sống, cứ ăn bám mãi trong vòng tay 
ôm ấp của cha mẹ hay người thân thì là 
phường giá áo túi cơm. Còn nếu chưa lập 
gia để sanh con thì là đồ bất hiếu (bất hiếu 
hữu tam, vân vân…). Nếu chưa lập chí thì 
là một kẻ lang thang lêu lổng không biết 
cuộc đời của mình sống vì cái gì và sẽ theo 
con đường nào để sống. Nếu chưa lập 
nghiệp thì không có nghề ngỗng nuôi bản 
thân, nuôi gia đình vợ con, trả ơn sinh thành 
dưỡng dục của cha mẹ và ơn của xã hội 
quốc gia. Trong thực tế, trên cõi đời này có 
nhiều loại người có một tâm sinh lý tương 
tợ với nhau qua các lớp tuổi, nhưng khi tới 
tuổi Tam Thập Nhi Lập thì người này lập 
được cái này, người kia lập được cái kia, 
không ai giống ai, tùy theo cái chí và cái 
hoàn cảnh chủ quan và khách quan của từng 
người. Người thì lập thân lập nghiệp một 
cách khiêm nhường hay thấp kém (?) kiểu 
chỉ cầu cho có được “cơm ngày hai bữa, 
tắm rửa một lần”. Người thì lập thân lập 
nghiệp một cách hùng tráng vĩ đại hơn như: 



 

 

làm anh hùng, làm lãnh tụ chính trị, làm 
lãnh tụ tôn giáo, “làm ông làm cha” thiên 
hạ từ chỗ ra làm quan (làm cái gọi là “phụ 
mẫu chi dân”), đến chỗ lập đảng để lên làm 
vua (một nước, một cõi, một ngành nghề), 
có khi là lập đảng ăn cướp nữa cũng đều 
gọi là Lập. 

 
3. Tứ Thập Nhi Bất Hoặc: Tứ Thập là 40, 

nghĩa là lúc ta đến lớp tuổi 40; Bất Hoặc là 
không còn nghi hoặc gì nữa, không còn do 
dự thắc mắc hay không dứt khoát tư tưởng 
gì hết nữa, vân vân…Những điều gì người 
ở lứa tuổi này tin tưởng, chấp nhận hay phủ 
nhận kể như là đinh đóng cột rồi. Dĩ nhiên 
những cái “bất hoặc” đó có thể đúng, có thể 
sai, nhứt là rất có thể bất hợp thời bất hợp 
cảnh và có thể bị xét lại sau nhiều lần nếm 
mùi thất bại. Nhưng mà những định kiến ở 
lớp tuổi 40 này rất khó mà lay chuyển, sửa 
đổi, trừ phi có những tình huống đặc biệt 
ghê gớm lắm thì lứa tuổi bất hoặc này mới 
chịu phục thiện sửa sai, sau khi trả những 
cái giá đau đớn nào đó. Tuổi bất hoặc này 
cũng là tuổi đã chọn xong một tín ngưỡng 
tôn giáo phải theo rồi. Muốn một người ở 
tuổi bất hoặc này cải đạo là rất có khả năng 
sản xuất ra một vị thánh tử đạo lắm. Tính 
bất hoặc này có phần tích cực mà cũng có 
phần tiêu cực. Phần tích cực là tới tuổi đó là 
phải xong phần học hỏi nhận thức, nhận 
định mọi vấn đề cơ bản của cuộc sống để có 
một sự chọn lựa lập trường gần như dứt 
khoát về mọi mặt gia đình, xã hội, nghể 
nghiệp, chính trị, tôn giáo, vân vân… Nếu 
đã vào cái tuổi 40 đó mà khi được hỏi về 
những vấn đề đó mà cứ lơ tơ mơ ù ù cạc 
cạc không biết mình theo cái gì, không theo 
cái gì thì sẽ khó coi lắm, có thể bị thiên hạ 
chê là già đầu rồi mà như còn con nít, 
không biết cái gì hết. Nhưng bất hoặc cũng 
có cái khía cạnh tiêu cực của nó là ngoan 
cố, ù lì, không cầu tiến, câu nệ, cố chấp, 
đầy định kiến, nhiều sở tri chướng, không 
tinh tấn, vân vân… rất dễ làm khổ cho 
người chung quanh và làm hại cho chính 
bản thân mình. Khổng Tử nêu lên tính chất 
bất hoặc của lứa tuổi này như là một nhận 

xét khách quan chớ không có phải nói đó là 
một khuôn mẫu phải theo để trở thành một 
người hoàn hảo, thành đạt như theo ý kiến 
của một tham luận viên nào đó.  Khi đến 
tuổi 40 thì kinh nghiệm lập cái này cái nọ 
đã có bề dày đủ để không còn nghi ngờ gì 
nữa trong sự lựa chọn những điều cốt lõi 
của cuộc đời mình. Tuổi bất hoặc còn là 
tuổi đánh giá sự thành bại đúng sai của 
những gì đã lập được trước đó để dứt khoát 
chọn lựa con đường phải đi tiếp theo cho 
suốt cuộc đời mình. Sự chọn lựa này có thể 
là sửa sai những gì muốn lập trước đó mà vì 
lý do đi sai đường nên thất bại. Sự sửa sai 
này có thể là lặt vặt hay toàn diện khiến ta 
muốn xoay 180 độ theo con đường khác 
(nếu còn khả năng và cơ hội). Nhưng 
trường hợp thường thấy nhứt là một sự 
chọn lựa dứt khoát theo con đường đã theo, 
cụ thể hóa bằng sự bám chặt và bảo vệ tới 
cùng và phát triển thêm mãi những thành 
quả thu hoạch được trong quá trình Lập của 
lớp tuổi trước đó, theo kiểu “trời gầm 
không nhả”, vì bất hoặc là không thắc mắc 
nghi ngờ gì nữa, những gì mình cho là đúng 
từ trước tới giờ thì nhứt định là đúng mãi 
mãi, những gì mình có được thì nhứt định là 
thuộc về mình mãi mãi… 

 
4. Ngũ Thập Nhi Tri Thiên Mệnh: Ngũ 

Thập là 50, nghĩa là khi ta đến lớp tuổi 50 
rồi; Tri là biết; Thiên Mệnh là mạng Trời. 
Cả câu có nghĩa là: Tới lớp tuổi 50 rồi thì 
bèn biết (hay công nhận, tin rằng) là có cái 
gọi là ông Trời và biết cái mạng Trời là gì. 
Biết đây là tự mình cho rằng mình biết hay 
tin rằng mình biết rồi chớ không nhứt định 
phải như có một tham luận viên nọ bảo là 
“có thể thông-suốt chân- lý của tạo-hoá”.  
Sau khi đụng chạm với thực tế trong quá 
trình lập cái này cái nọ ở lớp tuồi tam thập, 
sau khi trải nghiệm đủ thứ thử thách trên 
cỏi đời này để đi đến những chọn lựa gần 
như dứt khoát hồi lứa tuổi tứ thập, để rồi có 
dịp đụng chạm với mọi hạng người, trải 
nghiệm với các vận may vận rủi, cọ sát với 
cái chết cái sống trong gang tấc, vân vân... 
người ở lớp tuổi 50 bèn đi đến kết luận là 



 

 

có ông Trời, và có cái số cái mạng do ông 
Trời định đoạt. Chừng đó mới thật sự cam 
tâm mà suy nghĩ và hành động chừng mực 
hơn theo những cái mà người ta tin là thuận 
với mệnh Trời, chớ không còn dám “bán 
trời không mời thiên lôi” như hồi mấy lứa 
tuổi trước đó nữa. Khả năng tri thiên mệnh 
này có thể nói là sự nối dài hay sự củng cố 
thêm của cái khả năng bất hoặc ở lứa tuổi 
trước đó. Khi đến tuổi 50 thì những kinh 
nghiệm sống của các lớp tuổi trước tích lũy 
lại sẽ đưa cái não trạng bất hoặc của ta lên 
cao thêm một từng nữa thành một thứ tín 
ngưỡng. Nhờ đụng chạm với thực tế, trải 
nghiệm những giai đoạn lên voi xuống chó 
trong cuộc đời, tiếp xúc với nhiều hạng 
người thiện ác, cọ sát với cái chết, chứng 
kiến những điều hữu lý, vô lý, phi lý cái gì 
cũng có thể xảy ra hết trong cõi đời ô trọc 
này, ta bèn tin tưởng vào sự hiện hữu của 
một thực thể siêu nhiên, vô hình nhưng toàn 
năng nào đó đang làm chủ tể vận hành cái 
vũ trụ này. Ta đặt tên cho thực thể vô hình 
toàn năng đó là ông Trời, hay là một đấng 
tạo hóa gì đó với những tên gọi khác nhau 
tùy theo ta chọn theo tôn giáo nào. Tuổi 50 
là tuổi đã chọn xong lấy một ông Trời nào 
đó rồi để mà tin tưởng và tìm hiểu những 
cái gọi là mệnh trời là gì đó để rồi cố làm 
theo cho thuận với mệnh Trời. Ngũ Thập 
Nhi Tri Thiên Mệnh nghĩa là đến tuồi 50 thì 
bèn hiểu biết được mệnh Trời, nói quá đáng 
theo một tham luận viên nọ thì là:  thông-
suốt chân- lý của tạo-hoá. Hiểu biết đây 
mang đầy tính chủ quan của người trong 
cuộc, có khi đúng, có khi sai. Nhưng mà 
với cái tuổi bất hoặc đi trước đó thì bây giờ 
ta đây nhứt định cho là đúng. Bất hoặc và 
tri thiên mệnh theo chiều hướng chủ quan 
này dễ sanh ra mấy ông già cố chấp, ưa làm 
độc tài, áp đặc những điều mà mình cho là 
thuận mệnh trời lên hàng hậu bối con cháu 
nói riêng hay lên quần chúng nhân dân nói 
chung (nếu có quyền lực trong tay.) Vì tính 
cách chủ quan của nó, người tri thiên mệnh 
có thể thành người thiện mà cũng có thể 
thành người ác tùy vào cái ông Trời mà 
người ấy chọn để tín ngưỡng. 

 
 
5. Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận: Lục Thập là 

60, nghĩa là khi ta đến lớp tuổi 60 rồi; Nhĩ 
là lỗ tai, là cơ quan nghe, biết; Thuận là 
không có nghịch, là xuôi theo, là êm xuôi, 
trơn tru, thông suốt, không lợn cợn, gút mắc 
gì hết, muốn hiểu là ba phải cũng được. Cả 
câu có nghĩa là: Tới lớp tuổi 60 rồi, thì ta 
bèn có cái khả năng gọi là Nhĩ Thuận. Nhĩ 
thuận đây được hiểu theo hai chiều chủ 
quan và khách quan. Theo chiều chủ quan 
là ta nói ra điều gì thì người đối diện đều 
nghe thuận lỗ tai hết, không có cãi lại ta. 
Chiều khách quan là người khác nói điều gì 
ta nghe cũng đều thuận lỗ tai hết, không cà 
khịa cãi chày cãi cối như hồi còn ở lứa tuổi 
hăng tiết vịt. Ở cái tuổi nhĩ thuận này, ta 
không còn cực đoan khó tánh như mấy lớp 
tuổi trước. Không bắt bẻ lỗi phải với người 
chung quanh; không lên án buộc tội gắt gao 
những người ngang hàng với mình mà có ý 
tưởng hay hành động trái ý hoặc xúc phạm 
mình. Luôn luôn tìm những lý do sâu xa 
của một người đã tri thiên mệnh mà nói 
những lời thuận nhĩ với người khác dù 
người ấy không hành động hay ăn nói hợp ý 
với mình… Lục thập nhi nhĩ thuận cũng có 
thể hiểu là ở lứa tuổi 60 thì xuề xòa, dễ dãi, 
ba phải, ai nói gì mình cũng nghe lọt lỗ tai 
và mình nói gì ai cũng nghe lọt lỗ tai hết. 

 



 

 

6. Thất Thập Nhi Tùng Tâm Sở Dục Bất 
Du Củ: Thất thập là 70, nghĩa là khi ta 
đến tuổi 70 rồi; Tùng Tâm Sở Dục là theo 
(cứ làm theo, cứ thuận theo) những cái gì 
mà cái lòng của ta muốn; Bất là không; Du 
là xa rời, chệch ra ngoài; Củ là cái thước 
thợ (ê-ke) dùng để lấy góc 90 độ. Chữ Củ 
thường dùng chung (đứng sau) với chữ Quy 
là cái compa dùng để vẽ cái vòng tròn. Quy 
củ nói chung lại với nghĩa bóng là trong 
khuôn khổ của phép tắc, tuân theo lề lối 
phải đạo, trúng tiết, hợp tình, hợp lý, hợp lệ, 
hợp pháp… Cả câu có nghĩa là: Khi đạt tới 
lứa tuổi 70 rồi, thì ta có thể (cứ thoải mái) 
làm thuận theo những gì mà lòng ta nghĩ ra 
hay mong muốn (hay ham muốn?) mà 
không sợ rằng những điều đó là sai trái, 
chệch quy củ (lệch hướng, trật đường rầy), 
phạm quy tắc, không phải đạo. Chỗ này rất 
dễ gây điều dị nghị nếu nói câu này một 
cách độc lập riêng lẻ mà không (mặc nhiên, 
âm thầm) liên kết với một chuổi những câu 
phía trên. Những câu nói về dấu mốc thời 
gian trước tuổi 70, đã hàm ý nghĩa của công 
phu học hỏi, tu tập, rút kinh nghiệm đến 
mức tri thiên mệnh và nhĩ thuận rồi thì cái 
tâm mới được tu luyện tới một mức độ thất 
thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ được. 
Thuyết “tri hành hợp nhứt” được áp dụng 
triệt để trong chủ trương này. Phải có cái 
“tri” thông thái, sáng suốt, minh triết được 
thụ đắc qua một quá trình tu tập tinh tấn của 
mấy lớp tuổi đi trước thì cái “hành” hợp 
nhứt đi theo mới hợp tình, hợp lý, hợp quy 
cũ, trúng tiết, kể cả khi cái hành đó là một 
phản ứng chớp nhoáng theo tốc độ của cái 
“sở dục” của lớp tuổi thất thập. Tùng tâm 
sở dục là hành theo cái tốc độ chớp nhoáng 
đó. Bất du củ là mặc nhiên giả thiết rằng đã 
có một quá trình tu luyện trong hướng minh 
triết hướng thượng ở những lớp tuổi trước 
đó. Chắc chỉ có Khổng Tử là thánh nhân 
mới dám nhận rằng mình đã đắc đạo mà 
thất thập nhi tùng tâm sở dục, chớ còn hàng 
đệ tử của Ngài thì chỉ có thể cố gắng tu tập 
suốt đời để mong cận đạo hầu ít nhiều đạt 
tới cảnh giới đó mà thôi.  

Phụ chú: (thay lời kết) 

Tài liệu này được soạn thảo vì nhu cầu 
muốn đóng góp bài cho Lá Thư AHCC (nhưng 
được chọn đăng hay không là một việc khác.) 
Bởi lẽ  Khổng Tử chỉ thọ đến tuổi 73 thôi, nên 
ta không có được lời dạy của Ngài cho biết bát 
thập, cửu thập, vân vân... thì “nhi” cái gì. Trong 
khi trong nhóm AHCC chúng ta, số người đã 
vượt qua lớp tuổi thất thập và mấp mé lớp tuổi 
bát thập, nghĩa là đáng tuổi làm anh của Khổng 
Tử, không phải là ít. Chưa kể không thiếu gì 
các bậc đã đạt hàng tiên thọ “cửu thập hữu dư” 
mà vẫn còn minh mẫn sáng suốt như cụ Lê 
Khắc Thí đáng yêu của chúng ta nữa. Người 
viết cũng ở lớp tuổi trên 73, nên có một sự cám 
dỗ hơi rồ dại là muốn bổ túc câu nói của Khổng 
Tử để nói về những lớp tuổi sau thất thập, 
nhưng mà có khuynh hướng cường điệu hóa 
những khía cạnh tiêu cực của lớp tuổi ấy để tự 
răn mình, bằng cách khởi đi từ bài viết Những 
Ông Chồng Tội Lỗi của Tràm Cà Mau trong Lá 
Thư AHCC số 105, tiếp nối bằng những hiện 
tượng “đa thọ đa nhục” của những người ở lớp 
tuổi gần đất xa trời rồi mà “già sinh tật” còn 
ham muốn đòi hỏi những điều “lực bất tòng 
tâm” tự mình làm không được, chỉ tổ  làm khổ 
vợ con cháu chắt thôi. Nhưng làm như vậy là 
nói dai, nói dài, nói dở, nói cho chúng ghét và 
nói lạc đề khi đối chiếu với cái tựa bài trên kia. 
Vậy xin dành cái đề tài “Đời người quá tuổi cổ 
lai hy” cho một bài viết khác nếu cái nghiệp 
làm cho chúng ghét còn bám theo không chịu 
buông tha cho.   

(Viết xong vào cuối năm Ất Mùi 2015) 



 

Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ 
Ủy Lạo Chiến Sĩ Quần Đảo Trường Sa 
 

Nguyễn Đức Thịnh 
 

Dẫn nhập: Ngày 12 tháng 7 năm 2016 
Tòa án Trọng Tài Thường Trựcquốc tế 
(Permanent Court of Arbitration) trụ sở tạiThe 
Hague, Hòa Lan đã phán quyết là Đường 9 
Đoạn Lưỡi Bò mà Trung Cộng vẽ ra để dành 
độc quyền sở hữu Biển Đông là không có căn 
bản pháp lý. Phán quyết này quốc tế hóa tranh 
chấp tại Biển Đông và có lợi cho các nước 
nhỏ quanh vùng.Với viễn tượng lạc quan, tôi 
xin kể chuyến đi ủy lạo chiến sĩ tại Trường Sa 
năm 1974 của phái đoàn giáo sư và sinh viên 
Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, một 
chuyến ủy lạo chiến sĩ ngoài biên đảo của một 
cơ quan dân sự,tôi nghĩ, có một không hai 
dưới thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). 

Sau khi Trung Cộng tấn công và chiếm 
đóng quần đảo Hoàng Sa của VNCH vào 
tháng giêng năm 1974, VNCH đã tăng quân tại 
các đảo đang trấn giữ ở Trường Sa để ngăn 
chặn Trung Cộng tấn công và chiếm đóng. 
Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ 
(TTQGKTPT) đã nhờ Hải Quân Việt Nam 
Cộng Hòa (HQ)cung cấp phương tiện di 
chuyển để đến ủy lạo chiến sĩ trấn đóng tại 
một số đảo này. Chuyến đi đã xẩy ra trên 40 
năm, nhưng có nhiều chi tiết tôi còn nhớ rất 
rõ; ngược lại một số chi tiết khác thì tôi “nhớ 
gì kể nấy”. 

Ngày khởi hành đã bị dời lại đến mấy lần 
làm tôi rất nóng ruột và đôi khi đã nghĩ là có lẽ 
chuyến đi sẽ không tiến hành được. Có nhiều 
người ghi danh đã bỏ cuộc. Nay nghĩ lại tôi 
thấy ngày khởi hành bị dời lại nhiều lần mới 
hợp lý. Vì HQ khó mà cử riêng một tầu chiến 
dành riêng cho chuyến đi chochúng tôi và có 

lẽ phải kết hợp với chuyến đi tiếp tế lương 
thực, bổ xungvũ khí hay tuần tra các đảo của 
HQ. Ngoài ra còn phải chắc là Trung Cộng 
không hung hăng thừa thắng xông lên trở lại 
tấn công Trường Sa, có thể gây nguy hại đến 
sinh mạng củacác giáo sư và sinh viên viếng 
thăm; hay là biển Đông không có bão lớn 
trong những ngày đó, sợ dân sự không 
quenchịu phong ba bão táp ngoài khơi. 

 

Nhưng rồi ngày khởi hành cũng đến. Phái 
đoàn chúng tôi gồm khoảng chừng 20 người. 
Anh Trần Minh Giám đại diện Trung Tâm, 
anh Trần Kiêm Cảnh, Công Nghệ và tôi Công 
Chánh cùng khoảng 20 nam sinh viên 
haitrường Công Chánh và Công Nghệ lên Tầu 
Khu Trục Hạm Trần Hưng Đạo HQ1 vào một 
buổi sáng đẹp trời tại bến Bạch Đằng. Chúng 
tôi được phân chia ngay chỗ ngủ. Các sĩ quan 
trên tầu đã mau mắn nhường cabin của họ cho 
3 nhà giáo chúng tôi, còn các sinh viên thì ngủ 
trong khu dành cho hạ sĩ quan và binh sĩ phía 
dưới. 

Ông Hạm Trưởng ân cần tiếp phái đoàn và 
nói chuyện riêng với chúng tôi. Ông này rất 
trẻ, vào khoảng tuổi chúng tôi (30-35), đã 



 

 

được huấn luyện tại Hoa Kỳ. Vì cùng lứa tuổi, 
chúng tôi thân mật xưng “Anh-Tôi” và bỏ 
xưng hô “Ông Hạm Trưởng-Ông Giáo Sư” 
khách sáo lúc ban đầu. 

 

Ông Hạm Phó là người đứng tuổi, tôi nghĩ 
phải ngoài 50. Ông lúc nào cũng bận rộn đôn 
đốc mọi chuyện trong bộ đồHQ đã bạc màu. 
Tôi thấy sự tương phản với các quân phục 
trắng toát, ủi phẳng phiu thấy trên màn ảnh xi 
nêcủa những hải quân khác. Cả thủy thủ đoàn 
bận rộn chuẩn bị nhổ neo cho tầu rời cảng. 

“Đường Ra Cửa Biển” trên sông Saigon 
rất êm. Chúng tôi lợi dụng lên boong ngắm 
cảnh. Sông bát ngát và phong cảnh rất đẹp. 

Đến giờ cơm trưa, anh Hạm Trưởng thân 
mật mời 3 chúng tôi dùng bữa với anh. Và 
chúng tôi đều đều dùng bữa với anh trong suốt 
thời gian ở trên tầu. Một điểm đáng ghi nhớ là 
anh luôn luôn đem đồ ăn “Chị Hạm Trưởng” 
đã sắp sẵn cho anh dùng khi đi hải hành để 
cùng ăn (share) với chúng tôi, bổ xung thêm 
khẩu phần vốn dĩ không được hậu hĩ của quân 
đội.Chúng tôi rất cảm động về tấm thịnh tình 
này của anh Hạm Trưởng, và rất e dè liệu cơm 
gắp mắm. 

Có hôm thủy thủ đoàn đánh được cá thì 
chúng tôi có bữa cháo“hải sản tươi” rất ngon! 

Đêm đến, khi “thuyền đã ra khơi”, thì một 
cơn bão ập đến. Ngủ trong cabin, tôi chỉ thấy 

người lắc lư một chút, nhưng những tiếng rên 
cứ vọng lên từ phía dưới mỗi khi tầu lắc qua 
một bên! Tôi nghĩ rằng các anh em sinh viên 
sức người còn trẻ thì sẽ không có vấn đề gì. 
Thành thử tôi cũng không có can đảm lần mò 
xuống hầm tầu thăm các anh em sinh viên. 

Hôm sau, “trời lại sáng”. Chúng tôi lên 
boong ngắm cảnh mây nước bao la. Anh bác sĩ 
quân y (không nhớ lên tầu lúc nào, có lẽ 
chuyển từ tầu khác sang?) cất tiếng hát: 

“Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt 
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất 
Và tiếng hát, và nước mắt … “ 
(“Nửa Hồn Thương Đau”, Nhạc Phạm Đình 
Chương, Thơ Thanh Tâm Tuyền) 
 

Rồi chúng tôi cũng tới được đảo đầu tiên; 
cũng là đảo lớn nhất trong chuyến ủy lạo này. 
Tôi không nhớ tên đảo, rất có thể là đảo 
Trường Sa Lớn, thị xã của huyện Trường Sa. 
Anh Hạm Trưởng cho HQ1 neo ở chỗ nước 
sâu và mọi người sẽ dùng ca nô vào bờ. Anh 
nói bản đồ đáy biển đang dùng rất cũ 
(outdated), vẽ từ thời Pháp nên anh phải cẩn 
thận, neo thật xa cho chắc ăn, phiền các anh di 
chuyển bằng ca nô lâu một chút! 

Sĩ quan chỉ huy trưởng đảo còn rất trẻ, cấp 
bậc Trung Úy thì phải. Các binh sĩ cho anh 
nickname là “Chúa Đảo”. Trung úy Chúa Đảo 
tập họp binh sĩ biên phòng, quân phục chỉnh tề 
để tiếp phái đoàn sinh viên giáo chức Trung 
Tâm, đã không quản ngại biển xa đến thăm. 
Sau diễn văn chào mừng của chủ và đáp lễ của 
khách, các sinh viên khệ nệ bưng ra quà ủy 
lạo, phần lớn là đồ hộp, để tặng các anh chiến 
sĩ biên đảo. 

Đảo này khá lớn, nhưng binh sĩ chỉ có rau 
sam là rau tươi. Và tôi thấy mấy con chuột. 
Chú nào chú nấy mập mạp chạy rất nhanh. 



 

 

Rồi chúng tôi ra “thăm biển”. Đảo là san 
hô bồi. Nước trên thềm san hô khá nông, chỉ 
tới bụng tôi (nghĩa là rất nông!). Nước rất 
trong, dù không có kính lặn (goggles) mà tôi 
vẫn thấy đủ các hải sản muôn màu sặc sỡ. Các 
con hải sâm mầu sám, đường kính to gần bằng 
gang tay trườn mình trên đá san hô. Các con 
sao biển khá to di chuyển gần đáy. Các con cá 
nước mặn màu sắc sặc sỡ, to nhỏ đủ loại tung 
tăng bơi giữa các cây san hô. Đây cũng là lần 
đầu tiên tôi thấy san hô “live” dưới biển. Các 
con sò đủ loại, sò sà cừ (abalone), sò, hếnto 
nhỏ vv... Có anh binh sĩ cho tôi hay là “ông 
thầy” phải cẩn thận tránh sò khổng lồ to gần 
một thước tây. Thường thì há miệng đón đồ 
ăn. Nhưng ai mà đút chân vào thì lập tức nó 
sập miệng lại. Chỉ có nước cưa chân thôi! Tôi 
tò mò lần bước ra đến bờ của thềm san hô xem 
nó “ra nàm thao”. Bờ thềm san hô thẳng đứng 
vì nước biển đổi từ mầu xanh lơ sang xanh 
thẫm gần như đen rất đột ngột. Sợ có con bạch 
tuộc khổng lồ dưới biển sâu bất thần trồi lên 
mặt nước, dùng các cánh tay dài ngoằng cuốn 
người kéo xuống (như coi trong xi nê), tôi 
không khỏi rùng mình, vội quay lại. 

Tôi còn nhớ từ thời tiểu học, đã học nước 
ta “giang sơn gấm vóc, rừng vàng biển bạc”. 
Rừng vàng thì tôi chưa được nhìn tận mắt, 
nhưng “biển bạc” là đây! 

Rồi mọi người được bảo lên bờ vì tới giờ 
đánh cá. Một vài binh sĩ tháo chốt lựu đạn và 
thẩy xuống nước. Sau tiếng “ùm” vang động 
thì cá nổi lên. Chiều nay chúng tôi sẽ có cá ăn. 
Có anh binh sĩ còn tặng tôi một chuỗi vòng 
đeo cổ với các vỏ ốc nhỏ đủ mầu sắc rất đẹp 
mắt và mấy vỏ ốc sà cừ, ốc khác rất đẹp mà tôi 
không biết tên. 

 

Buổi cơm chiều với các binh sĩ thật là vui. 
Họ biến chế gạo sấy thành xôi, và nhiều thứ 
khác. Họ cười đùa rất vui vẻ, hồn nhiên với cả 
phái đoàn. Tôi không thấy gì chứng tỏ họ lo 
buồn về tình hình căng thẳng tại Biển Đông 
lúc bấy giờ; họ cũng không tỏ ra buồn cho số 
phận phải ra hải đảo, xa gia đình gì cả. Có lẽ 
nhiệm vụ ở đảo của họ có tính cách định kỳ: 
Sau một thời gian thì toán khác ra thay thế cho 
toán nàylên bờ, chứ không phảiđi “công tác 
đảo” là coi như biết tối mật quốc gia và không 
biết ngày về.  

Chúng tôi không ngủ đêm ở đảo nào. Xế 
chiều, chúng tôi lên ca nô ra HQ1 ngủ trong 
khi tầu di chuyển đến đảo khác.  

Đảo thứ hai đếnthăm rất nhỏ, chỉ bằng 
mộtcáisân đá banh! Làm gì có chuyện: 

“Ao sâu nước cả khôn chài cá 
“Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà” 
(“Bạn Đến Chơi Nhà”, Nguyễn Khuyến) 
 

Nhưng Thiếu Úy Chúa Đảo cũng làm đủ lễ 
nghi quân cách. Dưới ánh nắng chói chang 
của bầu trời xanh biếc, trên một mảnh đất (hay 
san hô?) rộng bằng một sân đá banh, bao 
quanh bởi biển rộng bao la, đứng trước toán 
binh sĩ dàn chào, Chúa Đảo chào mừng đoàn 
kháchhiếm hoi!Khách đáp lễ biết ơn các chiến 



 

 

sĩ đóng chốt tại tiền đồn trên một mảnh đất 
nhỏ bé để giữ nước. Sau khi tặng quà, khách 
lại ra đi. Chúng tôi được cho biết có nhiều đảo 
còn nhỏ hơn, có khi bị ngập hoàn toàn khi 
triều lên. 
 

Đảo thứ ba, đảo cuối cùng tới thăm, thì 
vào khoảng “bậc trung”. To hơn sân đá banh 
nhiều. Đặc biệt ở đây có rất nhiều trứng rùa 
(và cả rùa là nguồn thịt tươi). Điểm đặc 
biệtkhác là đêm đến, chim tới “nghỉ đêm” 
hàng đàn. Đến sáng lại bay đi. Nếu dùng súng 
bắn chim, thì tiếng súng sẽ làm chim sợ và 
chúng không trở lại nữa. Do đó Chúa Đảo này 
cấm bắn chim và chỉ giăng lưới. Chim nào 
mắc lưới không bay theo đàn được thì bị bắt, 
còn đàn chim thì không hề hay biết gì về thiếu 
“quân số” cả. 

Chắc là có chuyện gì gấp nên HQ1 không 
đưa chúng tôi về Saigon như đã định và chúng 
tôi được đưa về Vũng Tầu. Từ đó có xe của cơ 
quan (Hải Quân, Ty Công Chánh, Trung 
Tâm?)đưa chúng tôi về Saigon, vì tôi không 
nhớ phải mua vé xe đò. Tôi chỉ nhớ khi tới 
Vũng Tầu, thấy đủ nam phụ lão ấu qua lại, tôi 
mới chợt nhận ra là đã hơn một tuần nay, tôi 
sống trong một thế giới toàn đàn ông, tuyệt 
nhiên không có bóng dáng một người đàn bà 
nào cả! 

Tất cả chúng tôi về đến Saigon an toàn.  

Anh Giám, anh Cảnh và tôi đồng ý tổ chức 
một bữa ăn ở nhà hàng với thân hữu và gia 
đình để hàn huyên về chuyến đi để đời này. Và 
nhất là mời anh  chị Hạm Trưởng, người thì đã 
“share home made food”; người thì đã “made 
home food” cho chúng tôi. Tôi lãnh nhiệm vụ 
đi mời anh chị Hạm Trưởng nhà ở Phú Nhuận. 
Tiếc thay, chị Hạm Trưởng cho hay anh đang 
đi hải hành.  

Sau hơn một tuần, tôi đã xa rời thế giới của 
riêng tôi và đã được gặp rất nhiều người có 
cuộc sống khác hẳn. Anh Hạm Trưởng, ông 
Hạm Phó, các sĩ quan hải quân và Chúa Đảo, 
các thủy thủ, và binh sĩ trấn đồn;tất cả mọi 
người đối sử với chúng tôi rất lịch sự, rất tình 
cảm, cởi mở và chân tình, thấy được trong một 
xã hội văn minh và nhân bản.  Thế mà chỉ hơn 
một năm sau, vật đổi sao dời, mỗi người một 
ngả.  

Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ? 

(“Ông Đồ”, Vũ Đình Liên) 
 

 



 

Tôi dạy học miễn phí 
Bùi đức Hợp 

 
Tôi đam mê nghề công chánh, đồng 

thời tôi cũng rất thích dạy học. Tôi say mê công 
việc này gần 55 năm, từ lúc tốt nghiệp kỹ sư 
công chánh năm 1959 cho đến tuổi 80. Tuy 
vậy, khi nào có cơ hôi thuận tiện, tôi laị nhảy 
sang nghề gõ đầu trẻ trên căn bản hoàn toàn 
thiện nguyện. 

Nhớ lại thủa năm 1954, tôi từ Bùi Chu 
lên Hà Nội thi Tú Tài I. Quân đội Pháp cắt đứt 
đường Hà Nội - Nam Định trong chiến dich 
"bàn tay đóng, bàn tay mở", tôi phải xin tá túc 
tại trại "Học sinh mất liên lạc gia đình" trường 
Puginier. Ở đây, tôi đăng ký dạy Toán cho các 
em thi Tú Tài I, kỳ II. 

Nhờ thuộc bài và 
áp dụng bí quyết giảng dạy 
của GS Cầu, trường tư thục 
Văn Lang, tôi thuyết trình 
thao thao bất tuyệt, giúp 
các em dễ hiểu, dễ nhớ 
những công thức lượng 
giác. Các em càng say mê 
học, tôi càng nhận được sự 
ghen tị của đồng nghiệp. 

Tháng 8, năm 1954, 
một thân một mình tôi di cư vô Nam. Sống nhờ 
ở trại học sinh di cư Phú Thọ, tôi theo học lớp 
đệ nhất B2 trường Chu Văn An. Để có thêm 
thu nhập (2 bộ quần áo mang theo từ Hà Nội đã 
sờn rách), tôi xin làm gia sư cho 1 gia đình giầu 
có. Tuy lớp học chỉ có 2 em học Tiểu Học, tôi 
say sưa giảng bài oang oang như trong một 
giảng đường đại học!.  

Sau khi đậu Tú Tài II với hạng bình 
thứ, tôi viết cours Toán Lý Hóa cho trường tư 
thục hàm thụ Chu Mạnh Trinh. Nghề này tương 
đối dễ kiếm ăn, tôi chỉ cần dịch sách Pháp, và 
sào nấu lại cho có vẻ ta đây sáng tác! 

Trong thời gian làm Phó Trưởng Ty 
Công Chánh Long An, Trưởng Ty Phước Long, 

Bình Long, Phước Tuy, Long Khánh ( 1959 - 
1972), tôi mở liên tục những khóa bồi đắp 
nghiệp vụ cho nhân viên các cấp. Họ say mê 
học hỏi vì từ trước tới giờ chưa có cấp chỉ huy 
nào dạy cho họ. Nụ cười rạng rỡ trên môi. Để 
bổ túc cho sự hiếu học của họ, tôi viết và in 
sách "Kỹ thuật làm đường sỏi đỏ". 

Năm 1972, tôi được bổ về làm Trưởng 
Phòng Kế Hoạch, Tổng Cuộc Kiều Lộ với 
ngạch trật kỹ sư đặc hạng. Tôi đích thân hướng 
dẫn nhân viên thuộc quyền những kỹ thuật mới 
như đếm xe, kiểm kê cầu đường, phỏng vấn "đi 
và đến". Đây là những lớp học ngoài trời. 
Trong thời gian này, tôi viết và in sách "Phúc 

trình khả thi dự án canh 
tân LT 50", "Kiểm kê 
cầu đường bộ". 

Năm 1979, tôi 
vượt biển sang 
Indonesia, rồi định cư 
tại Mỹ. Trong thời gian 
làm việc tại sở Cầu 
Đường thành phố New 
Orleans, LA, với chức 
vụ Chief Construction 

Engineer (1983 - 1998), tôi tiếp tục mở các 
khóa tu nghiệp cho nhân viên thuộc quyền từ 
kỹ sư trở xuống. Học viên trong khóa toàn là 
người Mỹ. Đồng thời, tôi viết và xuất bản 
những sách:  

- A practical solution to streets design 
and construction feature in the city of New 
Orleans 

- Streets design and construction 
features in the city of New Orleans - 
Designing, building, and maintaining New 
Orleans streets to achieve their design life 

- Lessons from Tchoupitoulas corridor - 
Traffic volume in New Orleans 

-A various number of research: 
Cracking and buckling on New Orleans, A 



 

 

practical solution to subgrade compaction soil 
subsidence, 

- Influence of vibration equipment on 
adjacent properties, Backfill on utility lines, 
Edge drain, Cold-milling, Base repair on 
rehabilitation project  

 
Tôi nhờ hiệp hội Thầu Khoán bán sách. 

Hội chuyển thẳng số tiền bán được cho hội Red 
Cross Louisiana để cứu trợ những nạn nhân 
thiên tai.  

 

Năm 1998, tôi xin về hưu non để sang 
Palawan, Phi luật tân để xây dựng làng Việt 
Nam. Trong 5 năm thiện nguyện tại đây (1999 - 
2003), tôi mở nhiều lớp "xây dựng cơ bản" cho 
thầy, thợ. Lớp học được tổ chứcvào buổi tối tại 
trụ sở Làng. Mãn khóa đều có liên hoan và cấp 
chứng chỉ cho học viên. Học xong, tôi đich 
thân hướng dẫn họ thi công những dự án kiến 
thiết Làng. 

Trong thời gian này, tôi xuất bản sách 
"Làng VN, một TrungTâm du lịch lý tưởng" 
nhằm quảng bá du lịch, và nhất là mời gọi du 
khách VN đến nghỉ mát tại Làng. 

Rời Phi năm 2003, tôi hướng mọi hoạt 
động thiện nguyện về VN. Để đáp ứng nhu cầu 
xây dựng trước mắt "tái thiết 7 ngôi thánh 
đường Tỉnh Yên Bái, tôi mời tất cả ông Trùm, 
Trưởng Ban Kiến Thiết, thợ mộc, thợ hồ về học 
lớp bổ túc xây dựng cơ bản. Khóa học được tổ 
chức tại giáo xứ An Thịnh. Tôi thuyết trình về 
quy trình quy phạm của bộ Xây Dựng, cách 
thức trộn bê tông, đặt sắt, dùng xi măng Hoàng 
Thạch, Bửu Sơn, Chinfont Hải Phòng, Hà Tiên, 

phân biệt sắt loại chính phẩm (phi có số chẵn) 
và phế phẩm (phi có số lẻ v. v. ) 

Đồng thời, tôi viết và xuất bản sách 
"Ứng dụng vải và lưới kỹ thuật trong xây dựng 
công trình". Sách được bầy bán tại các tiệm 
sách lớn và các trường Đại Học Bách Khoa 
trong nước. Sách in không đủ bán, sinh viên tự 
động photocopy, truyền tay nhau học.  

Trong thời gian (2005 - 2014) tôi vừa 
làm thiện nguyện, vừa làm Cố Vấn cho hội 
VNHELP, VNSSA. Ngày 23/1/2014, tôi mở 
lớp hướng dẫn "13 bước quản trị trong quy 
trình quản lý các dự án xây đựng". Lớp học 
được tổ chức tại văn phòng VNHELP, vỏn vẹn 
chỉ có 2 nhân viên VNHELP: chị Tanya và cô 
Ngọt. Đây là lớp học cuối cùng. 

 

Tôi rất may mắn trong việc thi cử. Từ 
Trung Học đệ nhất cấp cho đến Tú Tài I, rồi Tú 
Tài II, tôi chỉ thi 1 lần là đậu ngay, mà đậu cao. 
May mắn nhất là kỳ thi kỹ sư chuyên nghiệp 
(Professinal Engineer, PE). Vừa chân ướt chân 
ráo tới Mỹ, tôi tự học 3 tháng là thi đậu ngay. 
Nhận nhiều Ơn May Mắn, tôi có nghĩa vụ phải 
cho đi bằng cách dạy học. 

Trong 55 năm làm thiện nguyện, tôi đã 
dốc lòng, dốc sức ra truyền đạt những kiến 
thức, những kinh nghiệm thiết thực cho các bạn 
trẻ đến sau. Và tôi đã toại nguyện ! 



 

AHCC Saigon tiếp tục công tác từ thiện 
 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU LONG HƯNG 2 
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Thanh Liêm 
 

Nguyện vọng của bà con ở xã Hòa Minh, 
huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nằm trên cù 
lao Cổ Chiên, xin tài trợ cho cầu Long Hưng 2 
thay thế cầu khỉ. Cầu được xây dựng bằng bê 
tông cốt thép dài 36,5m rộng 2,2m. Ông Bà 
Đặng Trần Tú và Hội Từ Thiện VESAF (Hoa 
Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng 
cầu với kinh phí tài trợ 123 triệu. 

Ngày 3 tháng 7/2016 đã tổ chức lễ khởi 
công xây dựng cầu Long Hưng 2, với sự tham 
dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và 
một số AHCC: AH Lê Văn Ba, Lê Văn Sâm, 
Nguyễn Thành Phùng, Nguyễn Thanh Liêm, 
Lưu Kim Loan. 

Đơn vị thi công do địa phương đảm trách , 
dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm 
AHCC Saigon. 

Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều 
kênh rạch chằng chịt , giao thông rất khó khăn . 
Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ 
chênh vênh do dân bắt tạm bợ , nhưng cũng chỉ 
dùng cho người đi bộ. 

Nay nhiều cầu khỉ đã được thay thế dần 
trong thời gian gần đây bằng các cầu bê -tông 
chắc chắn , an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu 
thông thuận lợi. 

 
Công trình đã hoàn thành đảm bảo chất 

lượng và đã được khánh thành vào ngày 30 
tháng 10/2016 

 
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH 

Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã 
thay mặt nhóm AHCC cảm ơn xã Hòa Minh và 
đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm 
AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này 
và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của 
các nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đỡ 
Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện  

 

Sau cùng, xã và đại diện nhân dân địa 
phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi 
có được cây cầu bê tông này thay thế cầu Khỉ, 
bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa các nhà 
tài trợ Ông Bà Đặng Trần Tú và Hội Từ Thiện 
VESAF ở Hoa Kỳ. 

 
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu 

này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 
thông cần thiết ở miệt nông thôn nghèo này. 

 
 

 
Lễ Khởi Công cầu  

 
Lễ Khởi Công cầu Long Hưng 2 



 

Hạ cọc  

 
Cầu hoàn thành   

 
Bảng tên cầu  

 
Khánh Thành cầu  

 
Khánh Thành cầu  

 
Khánh Thành cầu  



 

THƯ NGUYỄN TƯ THỊ ĐIỀM 
 

Chú Thông kính mến, 

Ttrước hết cháu xin gửi lời cảm ơn cô đã 
đồng ý cho chú đảm trách việc vác ngà voi. 

Theo cháu được biết vai trò nội tướng rất 
quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Nếu cô 
không đồng ý thì chú phải dùng đủ mọi tài để 
thuyết phục cô. Cháu chưa viết được bài về 
Cha cháu xin khất chú cho cháu nợ sẽ viết sau. 

Cháu xin gởi chú bài thơ để chú đọc chơi 
và thăm dò ý kiến của các bác các chú trong 
ban phụ trách lá thư. Nếu quá dở thì các bác 
các chú hủy bỏ. 

Ru cháu 
Cháu ơi! cháu ngủ cho ngoan  
Mẹ đi cần vụ tận miền xa xôi  

Cha cháu đã bỏ quê rồi 
Vì không chịu nổi một đời nô vong 
Thuơng con nước mắt ròng ròng 
Cửa nhà bán hết vì ông Cáo già 

Làm cho điêu đứng dân ta 
Để mà cung phụng thầy Nga thầy Tàu 

 
Cháu ơi! Cháu ngủ cho lâu 

Để bà đi khấn đi cầu thần linh 
Cầu cho Việt Cộng tàn tanh 

Cầu cho cái lũ lưu manh Nga, Tàu 
Phen này chết đẫm hàng xâu  

Bạch đằng giang lại đỏ máu ngầu hôi 
tanh.  

Bấy giờ dân mới yên bình 
Những người sốt sắng cứu tinh nước nhà 

 
Cuối thư cháu xin kính chúc cô chú cùng 

quý quyến vạn sự tốt lành. Cháu xin kính gởi 
lời thăm đến tất cả các bác, các chú trong Ban 
Phụ trách lá thư cũng như các bác, các chú 
trong đại gia đình công chánh. 
Cháu xin chân thành cảm ơn tất cả. 
 

Nguyễn Điềm 

 
BPT. Thư gởi AH Nguyễn Tư Thị Điềm 
 
Thưa ái hữu, 
Chúng tôi rất vui mừng nhận được những 

lá thư gởi bưu địên từ Mỹ sang tận miền xa xôi 
hẻo lánh Úc châu này. Sở dĩ chúng tôi dùng 
chữ “xa xôi hẻo lánh” này là vì mỗi lần khách 
du lịch dự tính đi đâu đó ít khi nghĩ tới vùng 
trời xa xôi ở mãi tận miệt dưới này lắm. Đất 
nước thì chẳng có nhiều thắng cảnh gì hấp dẫn 
đủ để lôi cuốn du khách đến thăm và đến nơi 
này lại gặp việc chi phí hằng ngày được xếp 
vào loại “đắt đỏ” gấp đôi xứ Mỹ thì dù rằng 
tiền Mỹ có cao hơn tiền Úc (một đô Mỹ bằng 
1.33 đô Úc hay tiền đô Úc chỉ tương đương với 
khoảng 75 xu tiền Mỹ mà thôi) thì dù hối xuất 
cao này tính ra cũng không có lợi gì cho du 
khách từ Hoa kỳ cả. 

Chúng tôi xin chuyển đến ái hữu lời cám ơn 
của nhà tôi vì ái hữu đã đề cập tới vai trò của 
người nội tướng trong cuộc sống hôn nhân. 
Vâng dĩ nhiên là tôi phải có sự đồng ý của nhà 
tôi mới được hân hạnh lãnh trọng trách “vác 
ngà voi” này đấy ái hữu ạ (nhưng lo phụ trách 
LT cũng là niềm vui và hân hạnh cho bản thân 
chúng tôi nữa đấy nhé). 

Bài thơ ái hữu viết đã lột được phần nào 
tâm trạng của người dân Việt đang sống trong 
nỗi lo sợ và hận thù trước các biến cố không 
ngừng xảy ra mỗi ngày ở quê hương của chúng 
ta. BBT cũng đang chờ bài viết như ái hưu đã 
hẹn nợ trong thư. 

Để tiện việc chuyển gởi bài vở cũng như 
thư từ liên lạc và tiết kiệm tiền tem, ái hữu có 
thể dùng điện thư (BBT không phải đánh máy 
lại) theo địa chỉ có ghi trên bìa trong lá thư 
này. 

Xin kính chúc ái hữu cùng gia đình được 
sức khỏe tốt và cuộc sống an bình. 

Thay mặt BPT Lá thư AHCC 
Lê nguyên Thông 
 



 

Nhóm AHCC Sài Gòn xây cầu BTCT Từ Thiện 
Trần Trung Trực 

 

 
Từ trái sang phải ông Thạch Chiên, anh Nguyễn Thanh Liêm, anh Lê Văn Ba, chị Lưu Kim Loan, anh 

Lê văn Sâm, anh Nguyễn Thành Phùng và ông Hồ Quang Xê. Nhóm AHCC Sài Gòn gồm 5 ở giữa. 
Hai người ở ngoài là phó chủ tịch huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và bí thư xã Long Hòa

Trang Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số 106 
vừa qua số trang ít hơn những số trước, tôi may 
mắn để ý đến ba bài viết về cầu bê tông cốt 
thép của nhóm AHCC Sài Gòn làm. Tôi muốn 
liên lạc với chị Lưu Kim Loan, người viết ba 
bài này, đồng khóa với chị Thái Thị An làm với 
tôi trước năm 1975, mà không có email của chị 
Loan. Tôi email hỏi anh bạn làm với tôi ở Việt 
Nam tìm xem có email của chị không. Anh ấy 
nói tôi liên lạc với anh Luân, đảm trách 
LTAHCC, chắc anh ấy có. Tôi email cho anh 
Luân và anh Thích, đồng khóa với chị Loan, 
hỏi email của chị Loan. Trong khi đợi trả lời, 
tôi mở email mà anh Luân thông báo LTAHCC 

số 106, thì thấy email của chị Loan. Tôi liền 
email hỏi thăm chị về công tác xây cầu BTCT 
của nhóm AHCC Sài Gòn. Cũng sau đó, anh 
Luân và anh Thích hồi âm và cho biết thêm hai 
emails khác của chị Loan. 

Chị Loan ra trường Công Chánh năm 1965, 
làm nhiêu nơi trong Tổng Nha Kiến Thiết. Sau 
năm 1975, cha chị bị đi học tập, chị phải đi 
nuôi cha, chạy chọt, thật vất vả. Cuối năm 1975 
chị lập gia đình với một nhà giáo. Năm 1977 
chị sinh một bé gái và năm 1980 chồng chị bỏ 
chị và theo một cô vũ nữ, tuổi nhiều hơn chồng 
chị. Bị đau khổ vì nuôi cha và chồng, chị bỏ 
việc và mở một quán cóc ở cư xá Lữ Gia trong 



 

 

10 năm và ở vậy nuôi con cho đến khi con 
trưởng thành và có gia đình 

.

Chị Lưu Kim Loan, Công Chánh 1965 

Sau đó, nhờ người bạn giới thiệu, chị kiếm 
được việc làm trong nghề cũ. Chị phải làm tất 
cả mọi chuyện như thảo công văn, giám sát 
công trường, liên hệ với sở Xây Dựng giải 
quyết những khó khăn gặp phải, vv.. Sau khi 
xếp mất, chị đổi làm công ty khác như Cầu Kè, 
Đập Đá và xây chung cư. Vì lao lực quá, chị 
mất sức, chị nghỉ làm và đi học Đông Y. Bây 
giờ, sức khỏe của chị tốt nhất trong nhóm, cơm 
nhà việc chợ, chị chăm lo xây cất cầu Từ Thiện 
BTCT, xây đường đan bê tông, xây giếng nước 
cho dân nghèo. Chị là người hăng say nhất 
trong nhóm AHCC Sài Gòn xây cầu BTCT Từ 
Thiện. 

Anh Nguyễn Thanh Liêm, KSCCĐC 1966 

 Người trưởng nhóm AHCC Sài Gòn hiện 
nay là anh Nguyễn Thanh Liêm, K5KSCCĐC 
năm 1966. Sau khi tốt nhiệp kỹ sư năm 1966, 

anh làm việc tại Tổng Nha Kiến Thiết. Bị dộng 
viên khóa 25 Thủ Đức, ra trường anh làm tại 
Khu Tạo Tác Sài Gòn thuộc Cục Công Binh. 

. Sau đó, anh được biệt phái về làm viêc tại 
Khu 3 Kiến Thiết thuộc Tổng Nha Kiến Thiết. 
Sau khi học tập cải tạo, anh làm việc tại Ban 
Kiến Thiết và Công Ty Xây Lắp Dầu Khí, 
thuộc Sở Xây Dựng, Sài Gòn. Anh Nguyễn 
Thanh Liêm, vừa được trao lại quyền trưởng 
nhóm AHCC Sài Gòn thay thế ái hữu Lê Chí 
Thăng.  

Đã hơn 4 năm nay, anh cùng nhóm AHCC 
Sài Gòn lặn lội vào vùng sâu, vùng xa miền 
đồng bằng sông Cửu Long để xây cầu từ thiện 
bê tông cốt thép và đường đan bê tông giúp 
đồng bào nghèo thiếu phương tiện an toàn đi 
qua lại trên các cây cầu khỉ. Công việc hiện nay 
của anh là chiết tính bê tông và tham sát công 
tác. 

 Người kế tiếp là anh Đỗ Như Đào, 
K10KSCCĐC tốt nghiệp năm 1971. Vì anh 
tuổi trẻ, có lẽ trong tương lai làm trưởng nhóm. 
Anh quay video và phụ anh Liêm. 

Anh Đỗ Như Đào, K10KSCCĐC 1971 

 

Anh Lê Văn Sâm, CCĐC 1957-1960, kỹ 
sư. Anh ở Oklahoma city, Oklahoma. Anh sang 
Mỹ năm 1979 và làm cho Grace Petroleum 



 

 

Corporation Company ở  Oklahoma City từ 
tháng 10 năm 1979 đến tháng 7 năm 1993.  

Anh Lê Văn Sâm, CCĐC 57-60, kỹ sư 

Sau đó anh mở nhà hàng Lesam Restaurant 
tại Oklahoma City 10 năm thì về hưu. Anh ở 
trong nhóm AHCC Sài Gòn từ ngày đầu và 
thường về Việt Nam để quay video, edit video 
và làm YouTube.  

Người trưởng nhóm đầu tiên là anh Lê Chí 
Thăng, đã qua đời vài tháng trước đây. Anh Lê 
Chí Thăng, K5KSCC 1957, kỹ sư rất tận tụy 
trong công tác của nhóm trong 4 năm vừa qua 
và xây được 35 cây cầu BTCT, đường đan bê 
tông và nhiều giếng nước giúp dân nghèo. 

Anh Lê Chí Thăng, K5KSCC 1957, kỹ sư 

 Sau khi xem video, tôi rất phục nhóm 
AHCC Sài Gòn xây cầu BTCT từ thiện. Thoạt 
đầu, những trụ cầu chôn xuống bằng tay và với 
áp suất nước. Bây giờ những trụ cầu đặt xuống 
bằng xe cần cẩu. Ngoài ra, việc chiết tính bê 
tông, làm đà sắt và sườn sắt đều chiết tính và 

thám sát kỹ lưỡng, tôi tin chắc những chiếc cầu 
BTCT này chắc chắn và lâu bền hơn những 
chiếc cầu khỉ cả trăm ngàn lần, và lại rẻ tiền 
nữa.  

Theo như chị Loan cho biết, mỗi chiếc cầu 
giá khoảng 70 đến 130 triệu VN, tùy theo lớn 
nhỏ. Trong 35 chiếc cầu BTCT đã xây, nhà tài 
trợ Vietnam Educational and Social Assistance 
Foundation (VESAF) đã đóng góp nhiều nhất. 
Tôi thắc mắc, tại sao AHCC hải ngoại không 
tiếp tay cho nhóm AHCC Sài Gòn làm việc hữu 
ích và tốt đẹp này. Mọi muộn, nếu mỗi người 
trong AHCC hải ngoại bỏ ra $100 Mỹ kim mỗi 
năm, thì mỗi năm chúng ta có chừng 200 người 
x $100 = $20,000 Mỹ kim, khoảng $400 triệu 
VND và chúng ta có thể xây thêm được 5 cây 
cầu BTCT nữa. Mỗi cây cầu khoảng $80 triệu 
VND, tương đương $4,000 Mỹ kim. 

 Tôi mong rằng các bạn hãy vô xem video 
sau đây để bỏ chút tiền nhỏ giúp nhóm AHCC 
Sài Gòn làm việc nhiều hơn và tốt đẹp hơn. Xin 
click vào hàng chữ sau để xem video: 

https://youtu.be/lGRnZkjYKJU 

 Chúng ta may mắn được sang nước ngoài 
sống, kiếm tiền nhiều hơn các AHCC ở Việt 
Nam. Ai cũng có nhà, có xe và không nợ nần. 
Với số tiền nhỏ, chúng ta giúp đồng bào nghèo 
một cơ hội mà suốt đời họ mong đợi. Như 
trong đoạn phim trên, một cụ bà, 113 tuổi,  rất 
mong được nhìn thấy cây cầu xây dựng trong 
khu xóm của cụ, được ông cụ, con út của bà, 
năm nay 84 tuổi, cõng cụ ra xem. Tôi hình 
dung cụ bà là thân mẫu tôi, người cùng da mầu 
với tôi. 

https://youtu.be/lGRnZkjYKJU


 

Viết cho Ba Lâm Nhật An 
Lâm nhật Phương

 
Ngày 16 tháng 4 năm 2016 

Ba đã can trường trải qua nhiều thử thách 
trong cuộc đời. Việc ham học và phấn đấu 
không ngừng của ông cho học vấn, cho sự 
nghiệp và hạnh phúc gia đình đã, đang, và sẽ là 
động lực lớn, là tấm gương sáng cho con cháu 
noi theo.  

Một người bạn của gia đình, tiến sĩ Jeffrey 
Sine, đã viết khi được tin Ba ra đi: “Your dad 
was a wonderful, warm, loving, and accepting 
man. I always felt at peace near him. While he 
was certainly blessed with a wonderful family, 
he also certainly faced a good deal of life’s 
trials and tribulations, and that made his 
unique ability to convey peace and tranquillity 
all the more awesome”. 

Ba đã có nhiều thành đạt trong việc học, 
nhưng ông sống rất giản dị, không tự hào về 
những thành tích của mình, cũng không muốn 
chúng tôi nói nhiều về ông. Hôm nay con xin 
phá luật và nói đôi chút về Ba, bởi vì con nghĩ 
rằng những chuyện này cần được kể ra cho bà 
con và con cháu trong gia đình được biết. 

Ba mồ côi cha từ khi 2 tuổi. Ít năm sau lại 
xa mẹ vì bà ở làng quê xa xôi hẻo lánh. Cuối 
bậc tiểu học Ba học ở Đồng Hới (Quảng Bình), 
rồi vào Huế ở với chị khác mẹ để đi học. Lớn 
lên ba sống với người cậu làm trưởng ty tiểu 
học Huế, ông Trương Tiếu Dư. Thời đó, vì 
chiến tranh, ông bà Đốc Dư đã nuôi dưỡng 15 
đứa trẻ trong nhà, kể cả con và cháu, để chúng 
có cơ hội học trung học. Trong đám cháu của 
gia đình hai bên có Ba gọi ông Đốc Dư là cậu 
ruột, và Me gọi bà Đốc Dư là dì ruột. Thuở đó 
Ba còn quá trẻ và Me thua Ba gần 7 tuổi nên 
chỉ là cô em gái nhỏ thông gia. 

Ba học trường Khải Định Huế một thời 
gian rồi vào Sài Gòn học Petrus Ký.  Cuối năm 
đệ nhị (lớp 11) thì Ba đến tuổi động viên, vào 
Trường Trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định - 
Thủ Đức khóa 1 (1951). Ra trường làm thiếu 

úy truyền tin, Ba làm việc dùng h ệ thống dây 
điện để chuẩn bị tuyến đường an ninh cho các 
đoàn xe quân đội đi qua. Trong thời gian này 
Ba luôn tự học và tìm cách để được đi học tiếp. 
Một hôm Ba lân la vào tòa đại sứ Pháp và đọc 
được thông báo tuyển sinh chọn 2 quân nhân 
Việt Nam để cấp học bổng du học Pháp về 
ngành Hàng Không. Đây là cái duyên và là cơ 
hội bất ngờ của Ba. Ba dự thi và đã trúng 
tuyển. Bấy giờ Việt Nam đang ở trong Liên 
Hiệp Pháp và đang muốn phát triển ngành 
Không Quân.  Do đó Ba đã được cho phép đi 
học năm 1954. 

 

Trung Úy KQ Lâm Nhật An 

Sáu tháng đầu ở trường Hàng Không Dân 
Sự Pháp (Ecole Nationale De L’Aviation Civile 
(ENAC)), Ba học “mờ cả mắt”. Sau sáu tháng 
Ba bắt đầu lấy được quân bình. Sau một năm 
ba đã bắt đầu có điểm A.  

Hai năm sau, tháng 9 năm 1956, Ba lấy 
bằng “Ingénieur Civil des Travaux des 
Télécommunications Aériennes”, đậu thứ nhì 
sau một người Pháp. 



 

 

Về nước, Ba được bổ dụng làm việc ở 
phòng Kiểm Soát Không Lưu phi trường Tân 
Sơn Nhất Sài Gòn. Sau đó Ba được biệt phái về 
làm việc ở Nha Hàng Không Dân Sự Sài Gòn.  

Khoảng năm 1958, Ba dự công tác tiếp 
nhận đài Vô Tuyến Đăng Vũng Tàu.  Đây là 
một kinh nghiệm "sống chết" được Ba ghi lại 
trong lá thư Ái Hửu Công Chánh số 83 tháng 8 
năm 2004. 

Tháng 7 năm 1958, Ba lập gia đình với Me, 
lúc đó Me vừa ra trường Sư Phạm và được bổ 
dụng về trường Gia Long Sài Gòn. Năm 1960, 
Ba được chỉ định về dạy ở trường Military 
Academy Võ Bị Đà Lạt, sau đó làm trưởng 
khoa Điện. Ba cũng dạy môn điện tại Viện Đại 
Học Đà Lạt.  

Năm 1961, Me được đổi về dạy Lý Hóa tại 
trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Đà Lạt. 
Chính nơi đây, theo lời Me, Me đã có cơ hội 
phát huy tiềm năng của mình và trở thành, “quá 
giàu có” với những “của cải” không bao giờ 
mất được!. 

Năm 1966, với học bổng của quân đội Mỹ, 
Ba được gởi đi học tại trường Georgia Tech 
(Georgia Institute of Technology). Năm 1968, 
sau khi có bằng Thạc Sĩ, ông trở về trường Võ 
Bị Đà Lạt, tiếp tục làm trưởng khoa Điện. 

Năm 1972, một năm sau khi đứa con cuối 
cùng của Ba ra đời, với quân hàm Trung Tá 
Không Quân, ông được trở lại trường Georgia 
Tech học tiếp.  

Đầu năm 1975, ông chuẩn bị trình luận án 
tiến sĩ thì gặp trở ngại vì có một chuyên gia 
Đức vừa trình luận án với đề tài tương tự. 

Sau đó , là thời gian khó khăn và lo buồn 
của Ba vì ông bị chia cách cùng vợ và 5 con vì 
biến cố 1975. Khi đó, vì không biết tin tức vợ 
con, ông lái chiếc xe cũ Volkswagen Beetle từ 
Georgia đến Texas và California để tìm kiếm 
gia đình trong các trại tị nạn.  

Sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975 cũng cắt 
đứt tất cả các học bổng Mỹ cho sinh viên Việt 

Nam tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với quyết tâm của 
mình và với sự khuyến khích của người vợ còn 
tại Việt Nam, ông khởi sự nghiên cứu một luận 
án khác, trong lúc vừa đi làm vừa đi học. Việc 
kiếm tiền sinh sống, giúp gia đình và trả học 
phí của ông lúc bấy giờ là làm tại phòng thí 
nghiệm của trường và ban đêm kéo những 
thùng hàng cho hãng xe tải UPS. “Ba muốn để 
dành năng lượng trí óc cho việc học nên đã 
chọn công việc lao động tay chân”. Trong tuần 
đầu, ông làm việc với những ngón tay sưng to 
như trái chuối, tối về phải ngâm tay chân trong 
nước muối nóng. Sau vài tuần thì ông quen dần 
và cảm thấy người khỏe hẳn ra! 

Dr. Lâm nhật An  

Năm 1981, ở tuổi 51, ông hoàn tất bảo vệ 
luận án tiến sĩ điện. Theo thư chia buồn của 
giáo sư tiến sĩ Glenn Smith: “An was my first 
Ph.D. student at Georgia Tech. His dissertation 
was exceptional, and he won the Sigma Xi 
award for the best Ph.D. dissertation at 
Georgia Tech for the year 1981. It was a 
pleasure to work with him”.  Ba cũng có nhiều 
Research Papers về những khám phá mới trong 
ngành Antenna, 3 co-authored papers của Ba đã 
được đăng trong 3 tờ Radio Science năm 1980, 
1982, và 1983.  Sau khi tốt nghiệp, ông về làm 
việc tại công ty Bell Laboratories ở New 
Jersey. 

Tháng 6 năm 1982, Me và 5 con sang Hoa 
Kỳ đoàn tụ với Ba sau 10 năm xa cách. Tôi nhớ 
đến những khó khăn mà ông phải đối phó khi 
chỉ sau một năm đi làm việc lại đột nhiên phải 
nuôi thêm 6 thành viên gia đình, trong đó có 4 
đứa con đang ở tuổi học đại học. Ba không tỏ 



 

 

ra lo lắng, ông lái chiếc xe cũ Volkswagen 
Beetle chở gia đình đi chơi quanh vùng New 
Jersey và New York. Vâng, tất cả 7 người khá 
to lớn cùng chất trên chiếc xe nhỏ ấy, xe có tấm 
gỗ che cái lỗ khá lớn ở sàn băng ghế sau. Cũng 
với chiếc xe này, ông kiên nhẫn dạy chúng tôi 
lái. 

Cuối năm 1983, Ba chuyển về làm việc cho 
Office of Engineering and Technical 
Operations của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice 
of America, VOA). Đây là môi trường để Ba 
thi thố khả năng trong việc cải tiến hệ thống 
Ăng-ten của Đài VOA. Hai mươi năm làm việc 
tại đây, ông đã dẫn dắt nhiều nhóm kỹ thuật gia 
của nhiều nơi trên thế giới trong việc phát triển, 
xây dựng, và thử nghiệm những hệ thống Ăng-
ten phát sóng, từ Lào đến Phi Luật Tân của Á 
châu, từ Tijakistan của Đông Âu đến Trung 
Đông, từ Nam Mỹ châu đến Phi châu. 

Mấy năm cuối trong nghề, ông đặc trách 
việc huấn luyện, đứng lớp dạy cho các chuyên 
viên trẻ của các nước gửi đến học. Vào tháng 
12 năm 2003, ba về “hưu non” ở tuổi 73. 

Chúng tôi có nhiều kỷ niệm với Ba. Ông 
vốn ít nói, nhưng lại có những câu nói “để đời” 
cho chúng tôi. 

Về việc học hành, Ba nói: “Cách tốt nhất 
để thành công trong xã hội này là có một nền 
tảng học vấn vững chắc”, “Trong số 100 người 
có thể chỉ có 1 là có năng khiếu, và có thể chỉ 
có 1 là không học được, 98 người còn lại luôn 
có thể tiến tới nhờ học hỏi”. 

Ba khuyên chúng tôi: “Đừng sợ thất bại, vì 
đôi khi đó là cách duy nhất để thành công”.  

“Không ai sinh ra đã giỏi hơn mình, nhưng 
đừng bao giờ nghĩ rằng mình giỏi hơn bất cứ 
ai, vậy đừng bao giờ ngưng học hỏi”. 

Ba có lối nhìn tích cực về cuộc sống: “Thái 
độ tích cực là chìa khóa của hạnh phúc”. Ông 
luôn khuyến khích theo đuổi học vấn, nhưng 
vẫn cho rằng hạnh phúc gia đình là điều quan 
trọng hơn.  

Hồi trẻ Ba có biệt danh là Cheval (Ngựa 
theo tiếng Pháp) vì Ba được sinh ra trong năm 
Canh Ngọ. Ông lang thang khắp thế giới, 
nhưng không giống một con ngựa hoang lang 
thang không mục đích, ông đã quan sát thế giới 
quanh mình và trở thành nhà mô phạm sáng 
suốt từ suy nghĩ đến hành động. 

Ba sống đơn giản và hạnh phúc trong nhiều 
năm cuối của đời, bao quanh bởi vợ con và 
những người thân yêu. Nhìn lại, 34 năm qua, kể 
từ khi tái sum họp , là quãng đời dài mà Ba và 
Me đã luôn sống bên nhau, kề vai sát cánh....  

Nhẹ nhàng rời bỏ thế gian trong tay người 
vợ yêu thương của mình như Ba đã ra đi, là 
điều an ủi rất lớn cho Mẹ và các con . Ba cũng 
được nhiều người, bà con, bạn bè, cựu đồng 
nghiệp, cựu sinh viên thương mến. Điều này 
cũng an ủi gia đình chúng tôi rất nhiều.  Xin 
chân thành cảm tạ. 

Ba! lúc nhỏ con mong ước lớn lên sẽ giống 
Ba, Bây giờ đã lớn con vẫn thách thức mình 
mỗi ngày để sẽ sống được như Ba. Chúng con 
rất nhớ Ba và hứa sẽ chăm sóc Me cho Ba. 

Các con và các cháu, ông Lâm Nhật An tuy 
sống tự lập từ nhỏ nhưng bao giờ cũng đầy 
lòng biết ơn và không bao giờ cảm thấy cô đơn 
vì ông luôn cảm nhận đựơc tình thương yêu cuả 
nhiều người, đặc biệt là của gia đình hai người 
cậu và gia đình các anh chị khác mẹ . Con cháu 
cũng nên nhớ rằng công vi ệc (jobs) và bè bạn 
đến rồi đi, nhưng mỗi người trong chúng ta chỉ 
có một Mẹ và một Cha, hãy yêu thương và săn 
sóc cha mẹ khi các người vẫn còn với chúng ta. 

Vậy, chết không phải là hết. Ba đã sống 
một cuộc đời tỉnh thức, và đã thanh thản ra đi. 
Bây giờ là lúc Ba “thay áo mới” và thảnh thơi 
sống trong an bình miên viễn. 

Các con:  
Lâm nhật Anh 
Lâm Châu Thi 
Lâm nhật Thanh 
Lâm nhật Phương (Người viết sau khi hội ý) 
Lâm nhật Phong 
 



 

 

Thư cảm ơn của 
Quả phụ Lâm nhật An, 
tức bà Đinh thị Lệ Minh 

 

Maryland 5/2016 

Thưa quý vị, thưa các niên trưởng, cùng các 
bạn, các cựu sinh viên và các cựu học sinh than 
mến, 

Nguyên Bình Lâm Nhật An bị yếu  thận từ 
lâu. Cách đây 12 tháng, bác sĩ cho  biết valve 
tim khép chặt và mở không  đều, có thể lìa  trần 
bất cứ lúc  nào. An đã có tâm  trạng sẵn sàng, 
chỉ lo vì tôi  không biết nhiều chuyện cần thiết 
cho thời buổi này mà không  chịu học. Tuy thế 
anh ấy cũng khá an tâm vì biết tôi sẽ học khi có 
thì giờ và có sự ưu  tiên cho chúng. Tâm tôi 
cũng yên ổn vì đã làm  được những gì có thể 
làm cho An, nhất là biết An đã luôn sống thanh 
thản. Giờ đây, tôi biết anh ấy chỉ hoàn toàn an  
tâm nếu tôi giữ được sức khỏe và tâm an bình .  
Thỉnh thoảng tôi đến trước ảnh trên bàn thờ 
cho biết tình trạng sức khỏe của tôi và những gì 
con cái đã giải quyết bớt được cho tôi. 

Tôi vẫn từ từ làm việc suốt ngày, đói thì ăn, 
mệt thì nghỉ , đặt lưng xuống giường thì ngủ 
ngon lành. Mới thức dậy có khi  tưởng An còn 
đâu đó sao không trả lời điện thoại? 

Xin mọi người yên tâm về tôi . Các con tôi 
sẽ săn  sóc mẹ chu  đáo  Chúng  tôi rất trân quý 
những thương mến dành cho Nguyên Bình 
Lâm Nhật An và những quan hoài dành cho Lệ 
Minh và gia đình. 

Xin chân thành cảm tạ. 

Đinh thị Lệ Minh và gia đình 

Lời Hay Ý Đẹp 

“Tình yêu, tình bạn, không phải là cả đời 
không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể 
bên nhau cả đời” 

“Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên 
trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể 
thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản 
thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con 
đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp”. 

"Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. hãy cười 
vì nó đã xảy ra." 

“Phụ nữ, không cần phải nghiêng nước 
nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông 
nghiêng về cô ấy cả một đời!” 

“Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh, không 
để tâm, đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ!” 

"Lo lắng không làm cho điều tồi tệ ngừng 
xảy ra, mà nó chỉ lại cho những điều tốt lành 
ngưng lại”. 

“Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng 
rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra 
cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi 
một lần”. 

“Người ta nghĩ sao về bạn, không có liên 
quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào, cũng không 
có liên quan gì đến người ta”. 

“Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó 
hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại 
tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một 
sự lựa chọn”. 



 

  
Tại Nam Cali 

Lê nguyên Thông 
 

Sau khi phát hành lá thư 105, BBT đã nhận 
được một số ý kiến đóng góp về việc tổ chức 
đại hội. Đại ý gồm các ý kiến sau đây: 
• Nhiều ý kiến đề nghị là tổ chức tại Nam 

Cali là thuận tiện nhất (vậy thì coi như địa 
điểm đã thông qua). 

•  Một số ái hữu khuyến khích nên tổ chức 
càng sớm càng tốt vì đa số các ái hữu đã 
lớn tuổi sợ không có nhiều sức khỏe để 
tham dự vào cuộc đại hội này. Càng để lâu 
càng giảm cơ hội để các AH tham dự đại 
hội. Nhất là thời gian gần đây đã có rất 
nhiều các ái hữu ở vào lứa tuổi 70 đến 80 ra 
đi đột ngột, đó là một điều không ái hữu 
nào mong đợi cho nên nếu có thể tổ chức 
đại hội sớm thì số người tham dự sẽ được 
nhiều hơn là trì hoãn lại sau này.  

• Đa số các ái hữu đã lớn tuổi không còn làm 
việc cũng rất mong mỏi có một đại hội để 
các ái hữu có dịp tham dự một lần cuối 
trước khi không còn có cơ hội khác (nghe 
thảm não quá?!!).  

• Điều quan trọng là ai sẽ đứng ra nhận lãnh 
nhiệm vụ đầu tàu trong việc tổ chức đại 
hội? Việc này không đơn giản cho nên mặc 
dầu có thể có những ái hữu có thiện ý đứng 
ra tổ chức nhưng còn ngại và sợ nhiều 
người nhiều ý kiến khó đi đến sự thống 
nhất.  

• Nếu quý ái hữu nào có thể đưa ra những ý 
kiến thực tế để chúng ta cùng thảo luận thì 
việc hình thành buổi đại hội sẽ có cơ thực 
hiện hơn là chỉ bàn ngoài lề.  

• Chúng tôi tha thiết kêu gọi nhiệt tình của 
quý ái hữu để thành lập một ban tổ chức đại 
hội (BTCĐH). Các thành viên của BTCĐH 
này sẽ cố gắng nghiên cứu và lo lập ra một 

chương trình hành động sơ khởi, sau đó đưa 
ra bàn thảo rộng rãi hơn để thâu thập thêm 
ý kiến. Chỉ có cách đó chúng ta mới có cơ 
hội tổ chức đại hội vào năm 2017 hoặc 
2018. 

• Các AH đã tổ chức các chuyến du lịch cho 
các nhóm đặc biệt như họp khóa đã có kinh 
nghiệm tổ chức đồng thời hiểu các vấn đề 
cũng như khó khăn sẽ gặp khi tổ chức họp 
mặt tại địa phương. Xin đề nghị những AH 
này hy sinh tình nguyện đứng ra nhận lãnh 
nhiệm vụ đầu tàu sẽ có hy vọng thành công 
cao. 

• Xin đề nghị những AH đã có tham dự trong 
kỳ tổ chức ĐHCC kỳ trước có rất nhiều 
kinh nghiệm cũng như biết sắp xếp tổ chức 
phối hợp công việc phải làm cũng như phân 
công cho thành viên trong BTCĐH hãy can 
đảm tự nguyện vào BTCĐH kỳ này. 
 
BBT LT xin nêu ra đây với sự mong đợi 

được các AH, nhất là các Ái Hữu cao niên, 
đóng góp ý kiến của bản thân để BBT có thể 
đúc kết lại và đăng trên LT để tất cả các AH và 
TH bàn bạc hầu có thể tiến gần hơn một bước 
trong việc tổ chức đại hội mà hầu như ai cũng 
mong có nhưng ngại trách nhiệm làm đầu 
tàu… 

Xin lưu ý, thời gian càng ngày càng ngắn 
lại, thử hỏi chúng ta có ai biết được ngày mai, 
tuần sau, tháng sau, nửa năm sau hay một năm, 
hai năm nữa chúng ta sẽ ra sao hay chăng? 

Hãy để đến ngày hôm sau những gì chúng 
ta có thể làm ngày hôm nay chăng? Sợ rằng 
ngày ấy có quá muộn hay chăng? 

BBT cám ơn tất cả quý AH/TH đã trực tiếp 
hay gián tiếp góp ý như đã đúc kết trên đây.  



 

Tổ chức Bộ Công Chánh PHÁP 

Và Trường học Bộ Công Chánh 
Trần văn Thu 

 
 Trần Văn Thu với ý kiến bổ túc của Hoa 
Trường Xuân và Đỗ Hữu Hứa     

Tôi vừa nhận Lá Thư AHCC số 105 thì xảy 
ra việc Anh Trương Như Bích, người đứng mũi 
chịu sào của Ái Hữu trên nước Pháp, đột ngột 
ra đi. Dự đám tang, tôi nhận thấy các anh thân 
hữu trường Công Nghệ/Phú Thọ Châu Tùng 
Thiện, Vũ Đình Thuần, Đoàn Trần Nghị 
CCHK, Nguyễn Xuân Lang HKDS, Hoa 
Trường Xuân, Đỗ Hữu Hứa, Tôn Thất Thiện và 
có thể có các anh chị em khác mà tôi không 
nhìn ra, và tôi. Tin buồn này chưa nguôi thì 
được tin Anh Hà Minh Lý/STC ở Lyon, 450 
km phía Nam Paris, lại từ trần ngày 10/4/2016. 
Tôi xin trả lời Anh Nguyễn Công Thuần câu 
Anh hỏi “Anh có duyên hay nợ với Công 
Chánh?” bằng một câu học từ xưa “Bầu ơi, 
thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng 
chung một giàn”. Giàn đó trên một mảnh đất 
chung tại Phú Thọ và có một Vị Giám Đốc 
đáng kính phục chung. Ngoài ra, có bài “Ý 
Nghĩa Ngày Họp của Ái Hữu Công Chánh” của 
Anh Trương Hữu Lượng đầy tình cảm gắn bó 
giữa ái hữu chúng ta. 

Ái Hữu của chúng ta mang tên ngắn ngủi 
Công Chánh vì hầu hết anh chị em xuất thân từ 
các trường ở TrungTâm Phú Thọ, các trường 
của Bộ Công Chánh hay Bộ Giáo Dục hay tư 
thục liên hệ đến Công Chánh của Pháp, nhứt là 
Ecole Spéciale des Travaux Publics Paris gồm 
4 trường Travaux Publics, Bâtiments, 
Mécanique, Topographes et Géomètres, kể cả ̉ 
những ai phục vụ Đìền Địa, Địa Dư, Bưu Điện, 
Viễn Thông,Y Tế, Thuỷ Nông … Tôi xin anh 
chị em cho phép tôi bổ túc bài của Anh Trương 
Hữu Lượng, một là Công Chánh còn thêm Căn 
Cứ Hàng Không và Điện Lực, hai là các cơ 
quan Vận Tải như Hoả Xa, Lộ Vận, Thuỷ Vận, 
Hàng Không Dân Sự, Công Ty Hàng Không 
VN, và Khí Tượng, mà có thời tách ra cùng với 

Bưu Điện và Viễn Thông thành Bộ Giao Thông 
Vận Tải.  

Anh Bích và tôi, tuy khác ngành chuyên 
môn nhưng có chung đường đời tương tự. 
Chúng tôi đồng học ở Pháp, đang có việc làm, 
lập gia đình ở Pháp và đều trở về Việt Nam 
phục vụ trước 1975.  Anh Bích trở lại Pháp, lớn 
tuổi rồi không tìm được việc làm thì có bạn giới 
thiệu vào làm việc cho nhà nước cũng như một 
số các Anh em khác và tôi cũng tương tự. Ra 
tù, tôi cũng phải tìm đường trở lại Pháp. Sau 
thời gian dài thất nghiệp vì hãng tư chê tôi quá 
lớn tuổi, trường học cũ biểu tôi tái xuất giang 
hồ trong nhóm trẻ trong nhà nước hay xí nghiệp 
Chánh Phủ trong dẫn thuỷ nhập điền, cấm 
đường dây điện cao thế trên núi. 

 Tôi lại xin trường học đem tôi vào Viện 
Địa Dư Quốc Gia, (Institut Géographique 
National) dưới quyền bạn cũ đông hơn nơi 
khác, cho họ bảo vệ, vì ra tù tôi hoá ra lẩm 
cẩm. Làm việc 20 năm, vẫn không được quyền 
thành công chức. Mấy năm đầu phục vụ trên 
công trường núi rừng Pháp Quốc Hải Ngoại 
Antilles, Guyane …, lúc này lương bổng tôi 
khá cao và tiền hưu trí được tính gấp đôi. Lớn 
tuổi, “được” đưa về làm kế toán, tính giá vốn 
sản phẩm và công trường, lời lỗ, comptabilité 
analytique, hoá đơn mua bán với các nhà cung 
cấp và khách hàng, ở các “khu” Địa Dư Nancy, 
Lyon, Bordeaux … xa gia đình, trước khi được 
về Paris để tiếp tục công việc đó tại trụ sở trung 
ương và hưu trí. Tôi nhận thấy các Anh đã học 
ở Pháp trong ngành Hàng Không đều có chỗ 
làm tốt vì các Anh đều trở lại Pháp năm 1975, 
lúc ấy Pháp chẳng những dễ dãi trong việc 
nhận người Việt vào nhà nước mà không đòi 
hỏi phải có Pháp tịch như khi vào các trường 
học của Bộ Công Chánh mà còn giúp đỡ cho 
các Anh chuộc lại tiền hưu trí đóng trước 1975 



 

 

ở xứ Việt. Đến năm 1977 thì biện pháp ân huệ 
này chấm dứt. 

Còn các Anh học ở Phú Thọ ra sao? Muôn vàn 
khó khăn hơn ở Huê Kỳ. Ít có Anh Chị lớn 
tuổi nào có phương tiện tài chánh để học bổ 
túc chuyên môn, hoặc nhứt là can đảm để theo 
học Đại Học buổi tối, Conservatoire National 
des Arts et Métiers, mọi ngành, trên toàn nước 
Pháp, mà bằng cấp kỹ sư được xí nghiệp đánh 
giá cao vì ý chí can trường của học viên. Ở 
Pháp, có bằng cấp “Ingénieur Diplômé par 
l`Etat” tương đương với bằng EIT, engineer in 
training, và PE, professional engineer, của Huê 
Kỳ song phải được thượng cấp có trình độ 
cao giới thiệu mới đươc thi cho nên người 
Việt có bằng này đều tới Pháp từ “thuở còn 
thơ”, chớ không phải “già” như mấy Anh Em 
chúng ta chạy giặc qua Huê Kỳ. Lại còn có 
bằng cấp “Ingénieur Professionnel”, phải được 
chủ nhơn giới thiệu là từng chỉ huy đội ngũ kỹ 
sư tốt nghiệp “trường lớn”. Vì thế, tôi thấy 
phần đông Anh Em qua Pháp từ 1975 quá 40 
tuổi đều gập khó khăn. Pháp không nhìn nhận 
bằng cấp Phú Thọ để thu dụng, song các 
trường học “chuyên môn sau kỹ sư” của 
Pháp lại nhìn nhận bằng cấp đó để cho học 
thêm, như ngày xưa có các đại ca sang Pháp 
học Kiều Lộ, Không Vận, Địa Dư và về nước 
làm Chánh Kỹ Sư, vì thế mà các Anh Phú Thọ 
trẻ đều học thêm và được công ăn việc làm 
tốt. Ngoài ra còn có bằng cấp “Ingénieur 
Européen” do Hội Đồng Kỹ Sư của Cộng Đồng 
Âu Châu cấp. Một việc đáng tiếc hơn nữa là từ 
khởi đầu, chúng ta có nhiều nhóm Ái Hữu khác 
nhau: công chánh, hàng không, kiến trúc. Nay 
thì cả ba nhóm đều “tàn lụi”. Con chúng ta, học 
hành và thành công đủ nghề, kể cả liên quan 
đến công chánh, nhưng không tham gia Ái 
Hữu. Tôi chỉ thấy duy nhứt có một cậu, trong 
hai cậu nghề kiều lộ, con của Chị Cao Tấn Tài, 
chở Mẹ, đến dự các cuộc họp mặt. Còn chính 
ba nguời con của tôi, một cô trong Hàng Không 
Dân Sự Toulouse, một cô Địa Dư Paris, một 
cậu trong Gia Cư thủ đô Paris cũng không 
màng theo nhóm Ái Hữu của Cha. 

Tôi rất tiếc các Vị tiền bối và đàn anh Công 
Chánh của chúng ta, ngoài tài liệu quý giá về 

lịch sử của Trường Công Chánh, chưa có ý kiến 
kể lại lịch sử của tổ chức Công Chánh VNCH. 
Chính cái tổ chức này là sợi dây cột chặt sự gắn 
bó của ái hữu chúng ta. Tuy tôi thấy và biết ít 
hơn đàn anh, song tôi cố kể lại bổ túc để có một 
tài liệu dù thiếu sót, mặc dầu trí nhớ tôi đã 
loãng rất nhiều nên tôi viết nhiều tên họ, 
danh từ và số lượng sai. 

Bộ Công Chánh VN, từ khi Cụ Lưu Văn 
Lang, Chánh Phủ Trần Trọng Kim 1945, thành 
lập, vẫn tựa theo mẫu tổ chức đương thời của 
Pháp. Thế cho nên, tôi xin phép kể chuyện 
nước Pháp mà nước Việt, từ trước 1975, cũng 
gần như tương tư.. 

Năm 1945, khi Đồng Minh đánh đuổi Đức ra 
khỏi xứ Pháp. Chủ tịch De Gaulle giao phó cho 
Ông Ollivier GUICHARD, rất danh tiếng, 
thành lập Bộ Công Chánh với nhiệm vụ to lớn 
gọi là “chỉnh trang lãnh thổ” (aménagement 
du territoire), bao gồm : 

- thứ nhứt, xây dựng hạ tầng cơ sở, 
infrastructure, đường sá, cầu cống, phi 
trường, đường xe lửa, thương cảng biển và 
sông, bảo vệ bờ biển và bờ sông, quy 
hoạch sử dụng đất đai, thiết kế đô thị, plan 
directeur et d’occupation du sol, xây cất 
nhà cửa cho dân nghèo ở, luật lệ gia cư  

- thứ nhì là vận tải, hoả xa, hàng không, 
hàng hải, hàng hà và lộ vận,  

- thứ ba là các cơ quan yểm trợ hoạt động 
trong nước : khí tượng, météorologie, địa 
dư, institut géographique national, IGN,  

- và thứ tư là các trường học vừa đào tạo 
công chức “phục vụ cho Bộ Công Chánh, 
vừa đào tạo chuyên viên cho xí nghiệptư. 
Các trường này gồm có Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées, Ecole Nationale 
des Travaux Publics, (2015 thêm Ecole 
Nationale d`Ingénieurs des Travaux 
Maritimes, Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Douai), và các trường sau đây 
đào tạo 2 cấp kỹ sư, hậu Polytechnique và 
hậu mathématiques spéciales : Ecole 
Nationale de la Météorologie, Ecole 
Nationale de l’Aviation Civile, Ecole 
Nationale des Sciences Géographiques, 



 

 

Ecole Nationale des Inscriptions Maritimes 
sau cử nhơn luật, của Anh Trương Như 
Tảng và vài anh đi trước mà tôi quên tên, 
và nhiều Ecoles Nationales de la Marine 
Marchande.  

Muốn được làm công chức của Bộ Công 
Chánh phải hội đủ hai điều kiện, thứ nhứt phải 
có Pháp tịch khi thi vào trường, thứ hai là thi 
vào đậu cao nhứt. Vì thế mà Cụ Hoàng Xuân 
Hãn đậu cao vào Polytechnique, xếp hạng cao 
khi vào và ra Ponts et Chaussées, nhưng không 
được làm công chức Công Chánh, kể cả tại Hà 
Nội. Bên Giáo Dục không buộc điều kiện đó 
nên Cụ được làm giáo sư mặc dầu đậu thạc sĩ 
toán với hạng bis dành cho ngoại quốc. Một 
trong hai đại giảng đường trường Ponts et 
Chaussées mang tên Hoàng Xuân Hãn. Một 
danh dự cho người Việt. Ông Ghosn, người 
Liban, vào và ra Polytechnique hạng zéro bis, 
trên anh hạng 1 Pháp, vào và ra trường Mines 
cũng hạng zéro bis, không được làm công 
chức song hiện nay Ông “chỉ” được lên đến 
chức Chủ Tịch Tổng Giám Đốc hai Hãng Xe 
hơi Renault Pháp và Nissan Nhựt Bổn mà thôi. 
Ông Schuruk, người Ba Lan, chủ tịch hãng 
viễn thông Lucent xưa của Pháp, nay là của 
Huê Kỳ cũng thế. Hai Ông “chỉ” lãnh có 
7.000.000 euros/năm, tương đương 8.500.000 
đô la. Hiện nay, “lạ kỳ” là tất cả các kỹ sư 
công chức, cựu Polytechnique, học các 
trường của Bộ Công Chánh, đều mang 
danh Ingénieur des Ponts et Chaussées, 
không có ghi chú Météorologie hay Aviation 
Civile …Các kỹ sư mọi ngành cấp “công tác” 
thì còn ghi “chuyên môn” địa dư, khí tượng … 
trong khi chờ đợi tương lai tất cả sẽ được gọi 
là kỹ sư công chánh. 

Nước Pháp chỉ nhận được 2 giải Nobel về 
kinh tế, không phải giáo sư kinh tế Đại Học 
được thưởng mà Ông thứ nhứt, cách đây mươi 
năm là kỹ sư giáo sư trường Mines de Paris và 
Ông thứ hai là kỹ sư Ponts et Chaussées trong 
năm 2015. Tôi quên tên hai Vị này mà tôi có kể 
trong những bài trước. 

Từ năm 2010, vì nhu cầu chỉnh trang lãnh 
thổ và bảo vệ môi trường lên cao nên Institut 

Géographique National (IGN) thuộc Bộ Công 
Chánh và Direction de l’Inventaire Forestier 
National (IFN) xưa kia thuộc Bộ Canh Nông, 
sát nhập lại thành Institut National des 
Informations Géographiques et Forestières, 
thuộc Bộ Công Chánh. Ngoài ra, ba văn phòng 
của ba Ông Tổng Giám Độc Địa Dư và Thống 
Kê Rừng, Khí Tượng của Bộ Công Chánh và 
Thuỷ Đạo, bản đồ biển, thuộc Bộ Quốc Phòng 
chiếm chung một tầng lầu của Viện Địa Dư cũ 
để cho Ba Ông ấy gập gỡ và tham khảo nhau 
thường xuyên. 

Hai trường học Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées và Ecole Nationale des Sciences 
Géographiques dời ra ngoại ô Paris và cất 
chung một toà nhà chia đôi nhưng có nhiều bộ 
phận chung hổ tương. 

Năm 2016, Bộ Công Chánh Pháp biến 
thành Ministère de l`Environnement, de 
l`Energieet de la Mer, sắp hạng 2 trong Chánh 
Phủ sau Bộ Ngoại Giao, trên các Bộ Tư Pháp 
và Nội Vụ. Tổng Trưởng là Bà Sègolène Royal, 
đồng khoá trường Quốc Gia Hành Chánh và là 
người tình nhơn thứ nhứt có bốn con, trong bốn 
người tình rất giàu và có địa vị, không cưới của 
Tổng Thống d’Hollande, đặc biệt phụ trách 
giao thiệp quốc tế về thời tiết, COP 21. Bộ 
Trưởng phụ tá thứ nhứt phụ trách “năng lượng 
và biển” trách nhiệm điện, nhiên liệu, sông, 
biển, gió, hàng hải và lãnh hải. trong đó có vận 
tải hàng không, xe cộ, hoả xa, tàu thuyền, biển 
và ngư nghiệp. Lãnh hải của Pháp rộng thứ nhì 
trên thế gíới, sau lãnh hải Huê Kỳ, nhờ lãnh thổ 
Pháp Quốc Hải Ngoại, Antilles, Réunion, 
Tahiti, Polynésie/Tahiti, một phần Bắc Cực, 
một phần Nam Cực, … và nhứt là một hòn đảo 
rất nhỏ chiến lược chỉ có mươi dân “được 
phép” ở trồng rau, nuôi bò và trừu cung cấp cho 
hải quân và chỉ có chuyên viên chánh trị thế 
giới mới biết: đảo Kerguélens giữa Ấn Độ 
Dương, cũng như Huê Kỳ có tại đây đảo Diégo 
Garcia và Anh có quần đảo British Indian 
Ocean Islands, cực kỳ quan trọng trong địa dư 
chánh trị, géopolitique. Bộ Trưởng phụ tá thứ 
hai phụ trách về đất đai, khí hậu và bảo vệ sinh 
vật học, thảo mộc. Pháp có cơ quan bảo vệ bờ 
biển tên là “Conservatoire du littoral”, bờ sông, 



 

 

và cơ quan bảo vệ núi rừng “Conseil National 
pour le Développement, l`Aménagement et de 
la Protection de la Montagne”, và cơ quan bảo 
vệ ô nhiễm không khí, cả ba rất quan trọng. 

Phân quyền và tản quyền của Pháp.Nước 
Pháp của chúng tôi có một tỷ lệ số công chức 
trong phân quyền và tản quyền/số dân chúng 
cao nhứt thế giới. 5 triệu rưỡi công chức cho 
60 triệu dân, vì hệ thống phân lãnh thổ Pháp có 
nhiều tầng lớp nhứt so với Huê Lỳ, Anh, Đức, 
Úc Châu, …:22 vùng (regions), nay vừa giảm 
còn 15 vùng, 98 tỉnh nội địa, 4 tỉnh hải ngoại và 
Mayotte cựu thuộc địa nghèo nàn của Đức 
không chịu độc lập và đòi thành tỉnh hải ngoại 
thứ 5 để buộc “mẫu quốc Pháp” nuôi dân, quận, 
sous-préfecture, 37708 xã, communes, và lãnh 
thổ hải ngoại như Nouvelle Calédonie, 1 phần 
Bắc Cực, 1 phần Nam Cực, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Polynésie/Tahiti đảo chiến lược 
Kerguélens. Về phân quyền, nước Pháp chúng 
tôi có một tổ chức dân cử với tỷ lệ dân cử/dân 
số cao nhứt thế giới, thượng nghị sĩ xxx trăm 
vị, dân biểu xxx  trăm vị, xxx dân cử vùng, 
régions, nay số vùng vừa giảm còn 15 cho rộng 
lớn bằng vùng của nước Đức bên cạnh, xxx vị 
dân cử 101 tỉnh, départements, xxx vị dân cử 
37,708 xã communes xxx vị, trên lãnh thổ 
550,000 cây số vuông.. Vì có quá nhiều xã quá 
nhỏ nên đầu tư phương tiện, xe chở rát, nhà 
máy nước uống… tốn hao nên người Pháp chế 
ra thêm một tầng địa phương gọi là “tập họp 
xã”, communautés de communes, để tăng năng 
suất đầu tư phương tiện. Còn nhiều chi tiết 
khác nữa …Về tản quyền, lối trước năm 2000, 
nhà nước Pháp rât tập trung, dân cử địa phương 
không có quyền hành rộng rãi như tại Huê kỳ, 
Anh, Đức, Úc Châu, …Thế nên quyền hạn các 
tổng trưởng rất cao. Năm 1958, Tổng Thống 
De Gaulle muốn tản quyền hơn nữa, trưng 
cầu dân ý không bằng lòng, Ông phải từ chức. 
Thời bấy giờ, mỗi vùng của Pháp có, không 
phải một “khu” công chánh, mà một “nha” 
công chánh gọi là Centre d´Études Techniques 
de l´Equipement (CETE) đầy kỹ sư chuyên về 
nghiên cứu và đứng đầu là một vị giám đốc. 
Mỗi tỉnh có, không phải một “ty” công chánh, 
mà một “nha” công chánh đứng đầu là một 

giám đốc, có nhiều sở (services), nhiều ty 
(departments), nhiều phòng (bureau), và xxx 
nhơn viên. Nha công chánh địa phương phụ 
trách “bảo trì” tất cả công trình đường sá, 
đường hầm, nhà cửa, bờ sông, đèn phares ngoài 
biển … 

Mỗi hải cảng, Marseille, Dunkerque …, 
mỗi giang cảng, Paris, Rouen, … có một tổng 
giám đốc hay giám đốc. 

Cả nước Pháp có mười Laboratoires des 
Ponts et Chaussées, mỗi cái có một giám đốc. 
Cả nước Pháp có một Service d´Etudes des 
Tunnels, đứng đầu là một giám đốc.Cả nước 
Pháp có một Service des Phares, chuyên môn 
công trình nặng đèn phares.   Cả nước Pháp có 
v.v…Hàng trăm ông giám đốc kể trên đều 
trực tiếp dưới quyền Ông Tổng Trưởng. Ngoài 
ra, Bộ CC còn Hoả Xa, Viện Địa Dư, Khí 
Tượng, Hàng Không Dân Sự … đứng đầu là 
một vị tổng giám đốc với nhiều giám đốc khu 
địa phương trực thuộc. Mỗi cơ quan chia ra 
Nha (directions), Sở (services), Ty 
(departments), Phòng (bureau). 

Công chức phải có Pháp Tịch trước khi thi 
vào trường và đậu cao nhứt. Chuyên viên thì 
có cán sự, technicien, tú tài thi tuyển học 2 
năm, trên thực tế toàn là thí sinh thi rớt trường 
kỹ sư hay đã có cử nhơn.  Trên cán sự thì có kỹ 
sư công tác, ingénieur des travaux, thí sinh có 
tú tài rồi học 2 năm dự bị, thi tuyển đậu thì học 
3 năm. Trên thực tế, thí sinh đều vừa thi hỏng 
vào các trường gọi là “lớn”, grandes écoles, 
Polytechnique, Ponts et Chaussées, Centrale, 
Sup Élec …  Trên kỹ sư công tác thì có kỹ sư, 
ingénieur, Muốn vào trường thì phải có Pháp 
Tịch, vào và ra cao nhứt trường Polytechnique, 
trường này là trường kỹ sư sĩ quan thuộc Bộ 
Quốc Phòng.Kỹ sư “trường lớn” không phải 
công chức phải mang danh “ingénieur 
civil”.Trong nhà nước, cán sự lên cao nhứt là 
tới chức chủ sự. Kỹ sư công tác lên cao nhứt là 
chánh sự vụ. Trên nữa thì phải là kỹ sư, cựu 
Polytechnique. Cũng như bên Huê Kỳ, qua 
Westpoint dễ lên giám đốc, ở Pháp thì phi 
Polytechnique, hay Quốc Gia Hành Chánh, bất 
thành giám đốc trong nhà nước. Tất cả các 



 

 

trường công chức kỹ sư công tác của Bộ Công 
Chánh đều thi tuyển chung. Đậu cao nhứt 
thường chọn Hàng Không Dân Sự, rồi tới Công 
Chánh, rồi tới Khí Tượng, sau cùng là Địa Dư. 
Tuy nhiên, hầu hết con, phụ nữ cũng thế như 
con tôi, của quân nhơn, nhà thám hiểm, giáo sư 
sử địa đều chọn trường Địa Dư. Tôi xin phép 
kể thí dụ trường hợp điển hình của con tôi. Ra 
trường vừa 1 năm thì làm chủ sự tại Viện Địa 
Dư/Rừng hình như 5 năm, đồng thời dạy và 
làm giám khảo luận án chỉnh trang lãnh thổ ở 
đại học. Chưa lên cấp trưởng ty như mọi người 
thì Trung ương Bộ Công Chánh gọi lên làm 
phụ tá chánh sự vụ hình như 3 năm, rồi thì 
được lên chánh sự vụ, rất nhanh chóng làm 
mình tưởng tương lai sẽ lên như diều. Khi có 
một Bộ nào khác trong Chánh Phủ mở cơ sở 
cần dùng chuyên môn thì con tôi xin liền đến 
cơ sở mới để anh phụ tá thay thế, nếu không thì 
không biết đến bao giờ anh phụ tá mới có chức 
chánh sự vụ. Con tôi di chuyển qua Bộ Giáo 
Dục, Bộ Y tế và nay sa vào Bộ Pháp Quốc Hải 
Ngoại. Như vậy thì tương lai kỹ sư công tác 
phải dừng lại ở chức chánh sự vụ như thông lệ. 
Kỹ sư chánh sự vụ thượng cấp của tôi khi lên 
giám đốc phải đổi sang cơ quan khác, bảo vệ 
môi trường, laboratoire des ponts et chausses, 
hoả xa, công chánh tỉnh Tổng giám đốc Viện 
Địa Dư/Rừng từ 20 năm nay toàn là kỹ sư kiều 
lộ, kỹ sư hàng không dân sự, không có kỹ sư 
địa dư. VNCH chúng ta đã đi trước nước Pháp. 
Cụ kỹ sư Kiều Lộ mà tôi quên tên, được Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm bổ nhiệm làm Thống 
Đốc Ngân Hàng Quốc Gia đầu tiên. Cụ Huỳnh 
Văn Điểm, kỹ sư Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures làm Tổng Giám Đốc Kế Hoạch 
Quốc Gia đầu tiên. Cụ Nguyễn Văn Dinh, kỹ 
sư Hầm Mỏ làm Tổng Giám Đốc Kiều Lộ đầu 
tiên, Cụ Nguyễn Văn Khải, kỹ sư Hầm Mỏ, là 
trưởng ty, rồi trưởng khu Điền Địa Cần Thơ 
trước khi làm Tổng Giám Đốc Điền Địa và sau 
đó là Hàng Không Việt Nam, Anh Nguyễn Vân 
Đạt, kỹ sư Hầm Mỏ làm giám đốc Thuỷ Vận. 
Cụ Ngô Đình Luyện kỹ sư Centrale des Arts et 
Manufactures ở Điền Địa Huế trước khi ra làm 
chánh trị  

Từ khoảng năm 2000, dân cử Pháp đòi tản 
quyền, nên các Nha Công Chánh Tỉnh biến 
thành cơ quan của Tỉnh dưới quyền Ông Chủ 
Tịch Hội Đồng Tỉnh. Các quốc lộ biến thành 
tỉnh lộ. Thế cho nên xa lộ và tỉnh lộ chạy 
ngang tỉnh giàu thì rộng đẹp thênh thang, xe 
chạy êm đềm, còn xa lộ và quốc lộ chạy ngang 
tỉnh nghèo, như tỉnh Corrèze mang đầy nợ nần 
mà ngày xưa đương kim Tổng Thống Hollande 
làm chủ tịch, thì gồ ghề đầy ổ gà  

Tôi có viết ở trên là Ông Đề Đốc, Tổng Giám 
Đốc Thuỷ Đạo, Service Hydrographique de la 
Marine, có văn phòng bên cạnh văn phòng 
Tổng Giám Đốc Địa Dư/Rừng. Sở Thuỷ Đạo 
vẽ bản đồ biển và dự báo thuỷ triều cho thuỷ 
vận. Kỹ sư là sĩ quan Hải Quân do trường kỹ sư 
quân đội, có đủ mọi ngành, đào tao. Nước Pháp 
có lãnh hải rộng thứ nhì trên thế giới, sau lãnh 
hải của Huê Kỳ. Cơ quan thuỷ đạo Pháp thuộc 
Hải Quân của Bộ Quốc Phòng phụ trách vẽ bản 
đồ biển và tiên đoán thuỷ triều. Thuỷ Đạo có 
nhiều môn học trùng với Trường Địa Dư. 
VNCH có ty thuỷ đạo, cấp ty khiêm tốn mà 
thôi, thuộc Nha Thuỷ Vận. Khi tôi từ Bộ 
Quốc Phòng đổi sang Bộ Giao Thông Vận Tải 
Ông Tổng Trưởng Trương Văn Thuấn và Ông 
Đổng Lý Văn Phòng Mai Đồng Hưng có gởi tôi 
sang Nhựt Bổn học chuyên môn Thuỷ Đạo 
trong 6 tháng, vì Bộ thấy tầm quan trọng của 
ngành này cho hiện tại Quốc Phòng và tương 
lai kinh tế của nước Việt có hàng ngàn km 
đường biển. 

Trường Công Chánh VNCH đào tạo Công 
Chánh và Địa Chánh. Tôi xin giải thích liên hệ 
Công Chánh/Địa Dư/Địa Hình/Địa Chánh ở 
Pháp, trong nhà nước và lãnh vực tư. 

Hoàng Đế Napoléon I thiết lập Địa Chánh 
mỗi làng để thâu thuế điền địa. Kinh lý, 
ingénieur géomètre, học luật nhiều lắm, 1/3 
chương trình, đo đạc từng làng, xem mặt đất 
như bằng phẳng, không cần biết lồi lõm cao 
thấp và trái đất tròn. Trong nhà nước Pháp, mấy 
vị kinh lý không bao giờ muốn ra khỏi Tổng 
Nha Thuế Vụ, vì họ lãnh phụ trội lương bổng 
cao lắm, thường thì cao hơn lương bổng căn 
bản, nhứt là mấy vị quản thủ điền thổ, 



 

 

conservateur des hypothèques. Đứng đầu địa 
chánh, (cadastre), luôn luôn là đệ nhứt phó tổng 
giám đốc thuế vụ. Có trường Quốc Gia Địa 
Chánh ở Toulouse. Lãnh vực tư thì có 
(géomètre expert diplômé par le gouvernement) 
khi vẽ và thực hiện một con đường dài, công 
chánh không thể dùng nhiều bản đồ địa chánh, 
thiếu cao độ, ráp lại không ăn khớp vì quả địa 
cầu không bằng phẳng nên phải dùng bả̉n đồ 
địa dư và dùng kỹ sư địa hình (ingénieur 
topographe), trung gian giữa công chánh và 
địa dư, địa chánh. Lúc đầu, nhơn loại tưởng đất 
là mặt bằng phẳng, kế đó tưởng tròn trịa như 
trái banh nên gọi là quả địa cầu, rồi nhận thấy 
dẹp nơi bắc cực và nam cực, (ellipsoïde), vì địa 
cầu quay tròn. Bây giờ mới biết, nếu sóng êm 
bể lặng, thì mặt nước biển cả thế giới sẽ ướm 
hình vỏ trái cam, chỗ lồi nơi lõm, gọi là géoîde, 
vì trọng lực “g”. Địa dư phải vẽ bản đồ dựa 
trên các yếu tố đó để công chánh thực hiện 
đường hầm dài băng qua trường sơn giữa Pháp 
và Ý, qua biển giữa Pháp và Anh, xây cất 
synclotron nguyên tử bên Thuỵ Sĩ …Ngoài ra, 
Địa Dư còn yểm trợ chỉnh trang lãnh thổ bằng 
hình chụp từ máy bay và vệ tinh …Viện Địa 
Dư/Rừng của Pháp, vừa tính toán và vẽ lại 
tất cả bản đồ địa chánh cho ăn khớp nhau 
dựa trên hệ thống điểm tựa địa dư, gọi là 
cadastre normalisé, theo lời yêu cầu của Bộ 
Tài Chánh Pháp và Tổ Chức Cộng Đồng Âu 
Châu.Vì thế cho nên, ngoài Bộ Công Chánh, 
bên cạnh hầu hết các trường công chánh của 
Bộ Giáo Dục, như Ecole Nationale des Arts et 
Industries de Strasbourg hay trường tư như 
Ecole Spéciale des Travaux Publics Paris, đều 
có trường địa hình và kinh lý. 

Tôi kết luận bài này bằng mơ ước thời trẻ 
của tôi mà đến nay không dám thố lộ. Khi mới 
ra làm công chức VNCH, tôi nghĩ rằng đất 
nước ta nghèo, nên tập trung phương tiện để 
phục vụ Quốc Phòng và Kinh Tế, tôi ước mơ 
nước Việt có một cơ quan tập trung Địa 
Dư/Thuỷ Đạo với một vị Giám Đốc lớn tuổi 
đầy uy tín và tin cậy tôi. Khi đến Thuỷ Vận, tôi 
mơ ước tung hoành trong thuỷ đạo mới mẻ 
trên biển với học trò của tôi trong trường Công 
Chánh, dưới quyền một chuyên viên kinh tế 

phụ tá Thuỷ Vận, biển và sông ngòi, của Tổng 
Trưởng Công Chánh, giống như ở Pháp, từ 
1945. Để bắt đầu, tôi nghĩ đến nền tảng Thuỷ 
Vận nước Việt, phải có 5 ngành; kinh tế trước 
nhứt, thuỷ đạo, “hải cảng, giang cảng và ngư 
cảng”, hải đăng, đào vét bảo vệ sông kinh rạch, 
còn bờ biển để cơ quan khác phụ trách. Ngoài 
ra, trường Hàng Hải Phú Thọ có thêm ngành 
Inscriptions Maritimes. 

Nhưng, thành sự tại thiên. Nghề nghiệp tôi 
kết thúc giữa kế toán viên người Pháp. 

 Nha Địa Dư Quốc Gia - Dalạt 

Cuối cùng, tôi xin nghiêng mình trước 
những Vị đã mở đường trong nghề nghiệp của 
tôi tại nước Việt và đã tử vong vì chiến tranh 
vừa qua: 

- Đại Tá Kỹ Sư Địa Dư Nguyễn Văn Khải, 
Giám Đốc Nha Địa Dư Quốc Gia   

- Trung Tá Kỹ Sư Địa Dư Đặng Vũ Ruyến, 
Phó Giám Đốc Nha Địa Dư Quốc Gia 

- Cụ Trần Ngọc Oành, Giám Đốc Nha Thuỷ 
Vận 

- Anh Lê Văn Danh, giảng viên tại Trường 
Công Chánh 

- Còn những người khác mà tôi rất tiếc vì đã 
mất tin tức.  

Anh Lê Văn Danh và tôi đã có chung 
những ý kiến về ngành Địa Hình và Địa Chánh 
đào tạo chuyên viên công chức và lãnh vực tư, 
và cả thuỷ đạo. Chúng tôi chờ Anh Danh đi 
Pháp học 3 năm về nước sẽ trình lên Thượng 
Cấp xin thực hiện. Bây giờ mới thấy là mơ ảo 
trước thời cuộc giặc giã của đất nước. 



 

Những Khác Lạ Trong Việc Học Của Tôi 
Đoàn Đình Mạnh 

Gia đình tôi là gia đình người Bắc di cư. 
Năm 1954 khi có tin chính xác người Bắc không 
muốn sống chung với Cộng Sản có thể xin di cư 
vào Nam ưu tiên cho quân nhân và công chức 
thì Ông nội tôi, năm đó 83 tuổi, từ Hà Đông ra 
Hà Nội thăm gia đình chúng tôi. Nghe kể lại tối 
hôm đó Ông tôi khuyên Bố Mẹ tôi như sau 
“Thầy già rồi có sống chung với chúng nó cũng 
không sao, vả lại mồ mả Tổ Tiên Ông Bà cũng 
cần có người coi sóc. Anh chị còn trẻ, nhất là 
anh hiện đang phục vụ trong Quân Đội không 
thể nào sống chung với lũ chúng nó được đâu. 
Anh chị nghe lời Thầy đem các cháu vào Nam 
mà sinh sống”. 

Nghe theo lời khuyên của Ông tôi, Bố Mẹ 
tôi bán nhà, mua vàng chuẩn bị di cư. Hiệp Định 
Genève được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 
1954 thì tháng 8 năm 1954 toàn thể gia đình 
chúng tôi đã có mặt ở Phi Trường Tân Sơn 
Nhất. 

Với số vàng đem theo Bố Mẹ tôi mua một 
căn nhà ở đường Da Bà Bầu thuộc Quận 5 sau 
nầy đổi tên là đường Nhật Tảo thuộc Quận 10 
đồng thời cũng sang được vài cái sạp ở chợ 
Nguyễn Tri Phương để Mẹ tôi và các chị lớn 
của tôi buôn bán làm kế sinh nhai. Trong khi đó 
Bố tôi vẫn ở trong Quân Đội. 

 
Học Mẫu Giáo: 
 
Mùa khai trường năm 1956, Mẹ tôi muốn 

cho tôi đi học Mẫu Giáo, theo Mẹ tôi con trai 
đến tuổi đi học rồi mà còn lêu lổng ở nhà sẽ hư 
hỏng. Trong khi đó Bố tôi thương tôi vừa nhỏ 
tuổi, tôi sanh cuối năm 1951, vừa nhỏ con cho 
đi học sớm sợ bị chúng bạn ăn hiếp. Cuối cùng 
Bố tôi chìu ý Mẹ tôi và tôi được cho đi học trễ 
mất một tháng. Trường tôi học là Trường Tiểu 
Học Tư Thục Hữu Hạnh ở đường Bà Hạt gần 

góc đường Triệu Đà rất gần chợ Nguyễn Tri 
Phương. 

Ngày đầu đi học tôi mặc áo sơ mi trắng, 
quần “soọc” màu xanh dương rất chỉnh tề. Tôi 
hăng hái đi học chứ không có rụt rè như cậu học 
trò trong tác phẩm Quê Mẹ của nhà văn Thanh 
Tịnh. Mẹ tôi dẫn tôi đến trường giao tôi cho Cô 
giáo rồi mới đi ra chợ buôn bán. 

Tôi được Cô giáo xếp cho ngồi ở dẫy bàn 
thứ hai góc trong cùng bên tay phải. Bài học đầu 
tiên là bài tập viết, Cô cho nửa giờ để tập viết 
sau đó đem nộp bài cho Cô chấm điểm. Những 
chữ để tập viết nầy Bố tôi đã dậy cho tôi viết ở 
nhà cho nên chỉ độ 10 phút là tôi đã viết gần 
xong. Trong khi đang viết những chữ cuối cùng 
thì hai đứa bạn, một đứa ngồi ngay trước mặt 
tôi, một đứa ngồi ngay bên tay trái của tôi chọc 
ghẹo nhau thế nào mà lại hất đổ lọ mực của tôi. 
Tôi vội chụp lọ mực để cho ngay ngắn lại, lấy 
giấy thấm thấm mực lem trong quyển vở và cằn 
nhằn với hai đứa nó. Sau đó tôi viết cho xong 
những chữ còn lại và đợi giờ nộp bài cho Cô 
giáo. 

Khi chấm điểm đến bài của tôi, thấy vở bị 
lem mực Cô gọi tôi lên. Cô không hỏi lý do tại 
sao vở tôi bị lem mực mà chỉ nói vở trò bị lem 
mực trò xoè bàn tay phải ra. Sau đó Cô đánh 
một thước kẻ vào lòng bàn tay tôi, hơi đau 
nhưng vì uất ức bị đòn oan tôi không khóc. Cô 
lại cho là tôi lì, bắt tôi xòe bàn tay trái ra, lần 
này Cô đánh đau hơn, tôi vẫn không khóc. Cô 
cho tôi về chỗ.  

Về chỗ ngồi tôi uất ức trong lòng, cho nên 
khi qua bài học thứ hai là làm toán cộng trên 
một con số dưới một con số tôi không vội làm 
ngay mà nhìn xuống cuối lớp coi các bạn học 
hành như thế nào. Tôi thấy một đứa ở bàn cuối 
chạy ra cổng trường thò tay ra ngoài mua gói 
xôi đem vào lớp ngồi ăn, sau đó một đứa khác 
chạy ra mua củ khoai lang, thậm chí có đứa 



chạy ra mua bánh kẹo vào ăn. Nhìn lên bàn Cô 
giáo, rõ ràng Cô thấy mà không nói gì.  

Khi đó tôi nghĩ rằng mình không có lỗi, Cô 
không hỏi cho rõ ràng mà lại đánh đòn mình, 
trong khi cuối lớp nhốn nháo như cái chợ Cô lại 
làm thinh không nói gì, như vậy Cô không biết 
cách thức dậy học. Suy nghĩ như vậy tôi quyết 
định dứt khoát không học trường này nữa. Nghĩ 
là làm, tôi không làm toán trên bảng, bút tôi 
dùng giấy thấm thấm mực cho khô và đợi giờ ra 
chơi. Tôi đoán giờ chơi thế nào cổng trường 
cũng mở để học trò ra mua thức ăn bánh kẹo. 

Đúng như tôi đoán giờ chơi cổng trường 
được mở, học trò ùa ra mua bánh kẹo, tôi vội bỏ 
vở vào trong lưng quần lấy áo phủ lên, bút mực 
tôi bỏ vào túi quần và lững thững ra khỏi cổng 
trường đi bộ về nhà. 

Về đến nhà tôi không vào nhà vì nhà đóng 
cửa không có ai. Bố tôi đang điều trị ở Tổng Y 
Viện Cộng Hòa, Mẹ tôi và các chị lớn của tôi 
đang buôn bán ở chợ Nguyễn Tri Phương, chị út 
và anh kế của tôi đang học ở trường Tiểu Học 
Nguyễn Tri Phương. Tôi cũng không ngồi trước 
cửa nhà vì sợ, không biết Mẹ tôi có hỏi đầu đuôi 
câu chuyện hay không, hay lại giống như Cô 
giáo cho tôi một trận đòn nát đít vì tội dám trốn 
học. Tôi ra ngõ hẻm cách nhà tôi độ 4 căn nhà 
ngồi đó chơi.  

Đến giờ tan học theo sự sắp xếp của Mẹ tôi, 
chị Diệu đợi tôi ở cổng trường để đón tôi và đưa 
ra sạp cho Mẹ tôi. Chị lớn hơn tôi độ 4, 5 tuổi 
nhưng là vai cháu gọi tôi bằng Cậu. Đợi cả lớp 
đã ra hết mà không thấy tôi đâu, chị hốt hoảng 
vừa khóc vừa chạy ra chợ báo cho Bà biết. Sau 
đó cả nhà túa ra đi kiếm tôi, ở trường không 
thấy, trước cửa nhà cũng không thấy, sau cùng 
cũng kiếm ra được tôi đang ngồi trong ngõ hẻm. 

Mẹ tôi biết tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn 
nên không la rầy tôi mà chỉ hỏi tôi tại sao không 
đợi chị Diệu đón mà lại tự ý đi về nhà một 
mình. Nghe Mẹ hỏi tôi mới òa ra khóc. Một lúc 
sau tôi mới ngưng khóc, mới có thể cho Mẹ tôi 
biết là tôi không tự ý về nhà một mình mà là bỏ 

học không bao giờ trở lại trường đó nữa. Sau đó 
tôi kể cho Mẹ tôi biết tôi bị ăn đòn oan ức như 
thế nào cũng như cho Mẹ tôi biết lớp học như 
cái chợ không thể nào học giỏi được. 

Sau đó dù Mẹ tôi có khuyên bảo, dỗ dành 
như thế nào đi nữa thì tôi cũng cương quyết 
không trở lại trường đó nữa. Cuối cùng Mẹ tôi 
chìu ý tôi cho tôi học Mẫu Giáo ở Trường Tiểu 
Học Tư Thục Dân Sinh ở ngay đường Da Bà 
Bầu cách nhà tôi chỉ độ 70, 80 mét vừa gần nhà 
vừa không phải băng qua bất cứ đường nào rất 
an toàn. 

Năm sau Bố tôi lại vẫn thương tôi sợ tôi đi 
học Tiểu Học sớm bị chúng bạn ăn hiếp nên 
muốn cho tôi học Mẫu Giáo thêm một năm nữa. 
Lần này thì Mẹ tôi chìu ý Bố tôi và tôi học Tiểu 
Học trễ mất một năm. 

 
Học Tiểu Học 
 
Năm 1958 tôi bắt đầu học Lớp Năm Trường 

Tiểu Học Nguyễn Tri Phương II. Tôi học khá 
giỏi, cuối năm Lớp Năm tôi đứng hạng 11, Lớp 
Tư hạng tư, Lớp Ba hạng ba, Lớp Nhì hạng 
nhất. 

Như có nói ở trên gia đình tôi là gia đình 
người Bắc di cư năm 1954, nên ngay ngày đầu 
tiên tôi cắp sách đến trường Bố Mẹ tôi đã kỳ 
vọng khi lớn lên tôi sẽ được học Trường Trung 
Học Chu Văn An. Với kết quả năm Lớp Nhì tôi 
đứng nhất lớp thì Bố Mẹ tôi không những chỉ kỳ 
vọng mà còn rất hy vọng tôi được học trường 
trung học nổi tiếng này 

 
Học hết bậc Tiểu Học đang đợi thi Đệ Thất 

thì bỗng nhiên Ba tôi cho tôi biết tôi sẽ thi tuyển 
vào Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký. 
Xin mở dấu ngoặc ở đây, sau khi sống ở Saigon 
được 8, 9 năm vì bạn bè, hàng xóm chung quanh 
đều là người Nam hay người Tầu nên anh chị 
em chúng tôi gọi cha mẹ là Ba Má chứ không 
gọi là Bố Mẹ nữa, xin đóng ngoặc. 



 

Thì ra sáng hôm đó Ba tôi lên trụ sở cũ của 
Trường Chu Văn An, ở sau Trường Petrus Ký 
để xin đơn thi tuyển vào Đệ Thất cho tôi. Đến 
nơi đọc thông cáo Ba tôi mới biết trường đã dời 
về trụ sở mới ở đường Triệu Đà gần góc đường 
Trần Hoàng Quân. Rỗi rãnh Ba tôi mới ra phía 
trước tức khuôn viên Trường Petrus Ký thì tình 
cờ gặp một ông cụ người Bắc làm nhân viên 
hành chánh cho trường. Vào thập niên 60 thì 
trên 50 tuổi đều được gọi là cụ, lúc đó Ba tôi đã 
60 tuổi.  

Hai cụ nói chuyện, Ba tôi cho biết sở dĩ 
muốn cho tôi thi tuyển vào Trường Chu Văn An 
vì người Bắc học trường Bắc. Cụ kia nói rằng 
bây giờ đã là năm 1963 rồi, kỳ thị Nam Bắc bây 
giờ không còn nữa, vả lại Trường Chu Văn An 
nổi tiếng nhất ở Hà Nội chứ ở Saigon Trường 
Petrus Ký mới là trường nổi tiếng nhất. Nghe 
hợp lý Ba tôi quyết định làm đơn cho tôi thi 
tuyển vào Trường Petrus Ký.  

Năm đó Trường Petrus Ký có 4 ngàn thí 
sinh dự thi, trường tuyển 4 trăm học sinh, tôi 
đậu hạng 27, như vậy tôi thua 26 người. Nhưng 
tôi khác thiên hạ ở chỗ, Thủ Khoa Chu Văn An 
năm 1963 học chung lớp với tôi, trong lớp anh 
đứng hạng nhì tôi hạng nhất. 

 
Học Trung Học 
 
Năm 1963 tôi bắt đầu học Đệ Thất Trường 

Petrus Ký. Những năm Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ 
Ngũ tôi chỉ học khá chứ không giỏi một phần 
môn Toán Trung Học khác hẳn với môn Toán 
Tiểu Học một phần tôi không có khiếu về ngoại 
ngữ. 

Năm 1966 sau khi học xong Đệ Ngũ thì 
người chị thứ ba của tôi lên Đại Học Xá Minh 
Mạng kiếm sinh viên dậy kèm cho tôi. Anh sinh 
viên đầu tiên dậy kèm cho tôi là anh Thưởng 
sinh viên Kỹ Sư Công Chánh Phú Thọ, anh kế là 
anh Am sinh viên Kỹ Sư Điện và anh thứ ba là 
anh Quốc sinh viên Cử Nhân Toán Đại Học 
Khoa Học.  

Cả ba anh không những đều giỏi mà còn rất 
tận tâm dậy kèm cho tôi nên các môn Toán Lý 
Hóa của tôi tiến bộ rõ rệt. Ngoài ra anh Am còn 
dậy kèm thêm Anh Văn và anh Quốc dậy kèm 
thêm Pháp Văn. Sau khi được dậy kèm 2 năm 
Đệ Tứ và Đệ Tam thì từ năm Đệ Nhị tôi trở 
thành học sinh giỏi trong lớp. 

 
Học Đại Học 
 
Năm 1970 sau khi thi xong Tú Tài 2 vì chịu 

ảnh hưởng của ba anh sinh viên dậy kèm nói 
trên, tôi quyết định chỉ xin thi tuyển vào Trường 
Kỹ Sư Phú Thọ, nếu đậu thì rất tốt, nếu rớt tôi sẽ 
ghi danh học Chứng Chỉ Dự Bị Toán Đại Cương 
MGP tại Trường Đại Học Khoa Học chứ không 
xin thi tuyển vào các Trường Đại Học khác.  

Khi đến Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú 
Thọ để xin đơn tôi lại phân vân không biết nên 
xin thi tuyển vào Kỹ Sư Công Chánh hay Kỹ Sư 
Điện thì một anh bạn học chung lớp với tôi xúi 
tôi xin thi tuyển vào Kỹ Sư Điện Tử giống như 
anh. Theo anh ngành này mới mẻ nhất và có 
tương lai nhất. Nghe theo lời “xúi dại” của anh, 
tôi thi tuyển vào Kỹ Sư Điện Tử và lần đầu tiên 
tôi đi thi bị rớt, trong khi đó anh thi đậu. Học 
được vài tháng anh xin nghỉ học để đi du học Úc 
dưới chương trình Học Bổng Colombo. 

Sau khi thi rớt Kỹ Sư Phú Thọ, theo đúng 
chương trình tôi sẽ ghi danh học Chứng Chỉ Dự 
Bị Toán Đại Cương thì một lần nữa tôi lại nghe 
lời “xúi dại” của một anh bạn khác cũng học 
chung lớp, tôi ghi danh học Chứng Chỉ Dự Bị 
Lý Nhiên Hóa SPCN để năm sau sẽ thi tuyển 
vào năm Thứ Nhất Y Khoa vì kể từ năm 1970 
Trường Đại Học Y Khoa không tổ chức thi 
tuyển vào năm Dự Bị nữa. 

Nhưng sau khi nhập học tôi mới biết tôi sai, 
các môn Động Vật, Thực Vật và Địa Chất hoàn 
toàn không hợp với sở thích của tôi, càng học 
càng cảm thấy chán nản. Học được vài tháng 
mặc dầu điểm các môn Thực Tập của tôi khá 
cao tôi quyết định bỏ học, tự học ôn Toán, Vật 



Lý và Toán Số ở nhà để thi lại Kỹ Sư Phú Thọ. 
Anh bạn tôi sau đó cũng xin nghỉ học vì cũng 
được Học Bổng Colombo của Úc. 

Thi vào Phú Thọ lần này tôi dứt khoát xin 
thi tuyển vào Kỹ Sư Công Chánh. Lý do thứ 
nhất vào năm 1971 Công Chánh tuyển 70 sinh 
viên, Điện 29 còn Điện Tử chỉ có 14. Như vậy 
thi tuyển vào Điện Tử đứng hạng 20 thì vẫn rớt 
mà thi tuyển vào Công Chánh đứng hạng 40 thì 
vẫn đậu. Lý do thứ hai môn Toán Số tôi giỏi 
hơn Toán Điện rất nhiều. Đúng như tôi dự tính 
lần này tôi thi đậu vào Kỹ Sư Công Chánh. 

Năm 1972 tôi đang học năm Thứ Nhất thì 
xẩy ra trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa, chính phủ 
ban hành Lệnh Đôn Quân và tuổi hoãn dịch học 
vấn bị hạ xuống một tuổi. Tôi và một số bạn học 
chung lớp sinh năm 1951 đang được hoãn dịch 
học vấn đều nhận được giấy gọi trình diện nhập 
ngũ. Có bạn đi trình diện, có bạn thi và trúng 
tuyển vào Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, có 
bạn chuyển qua hoãn dịch gia cảnh. Phần tôi rất 
may mắn, vào tháng 12 năm 1971 Thủ Tướng 
Trần Thiện Khiêm có ký một Sắc Lệnh cho 
phép thành phần Cô Nhi Tử Sĩ cũng được 
hưởng thêm một tuổi hoãn dịch học vấn như 
thành phần Quốc Gia Nghĩa Tử. Thành phần Cô 
Nhi Tử Sĩ bao gồm con của Thương Phế Binh 
có cấp độ tàn phế từ 70 phần trăm trở lên, trong 
khi đó Chứng Chỉ Giải Ngũ của Ba tôi có ghi 
cấp độ tàn phế 90 phần trăm. Thành ra chính 
nhờ Ba tôi mà tôi lại được tiếp tục hoãn dịch 
học vấn mặc dầu Ba tôi đã mất vào năm 1967. 

Đầu tháng 3 năm 1975, Cộng Sản Bắc Việt 
tung hàng chục Sư Đoàn Bộ Binh hợp cùng xe 
tăng và đại pháo tấn công tiến chiếm Miền Nam. 
Thi hành lệnh “di tản chiến thuật” của Tổng 
Thống Nguyễn Văn Thiệu, các tỉnh thuộc Miền 
Nam lần lượt lọt vào tay Cộng Sản. Ngày 28 
tháng 4 năm 1975 tôi nhận lãnh Văn Bằng Kỹ 
Sư Công Chánh do Trưởng Lớp phát vì Trường 
Đại Học Kỹ Thuật không kịp tổ chức kỳ thi tốt 
nghiệp.  

Với văn bằng này tôi hành nghề Kỹ Sư 
Công Chánh ở Việt Nam được 4 năm. Đến năm 
1979 tôi và vợ tôi khi đó đang mang thai được 8 
tháng đi vượt biên, năm sau gia đình chúng tôi 
được định cư tại Thành Phố Melbourne.  

Năm 1982 tôi may mắn được Ông Trưởng 
Khoa Công Chánh thuộc Học Viện Kỹ Thuật 
Chisholm phỏng vấn và chấp thuận cho học năm 
Thứ Tư Kỹ Sư Công Chánh, đầu tháng 3 nhập 
học cuối tháng 11 ra trường. Đầu năm 1983 tôi 
nhận lãnh Văn Bằng Kỹ Sư Công Chánh thứ hai 
do Ông Tổng Trưởng Khoa Học và Kỹ Thuật 
Liên Bang Úc phát mặc dầu chỉ học có một năm 
Thứ Tư. Với văn bằng này tôi hành nghề Kỹ Sư 
Công Chánh ở Úc từ năm 1983 cho đến bây giờ. 

Như vậy những sự việc khác lạ trong việc 
học của tôi có thể tóm tắt như sau: 

Năm 1956 chỉ một phần tư buổi học đầu tiên 
tôi đã bị đánh đòn, nửa buổi học đầu tiên tôi bỏ 
học và không bao giờ trở lại trường. 

Năm 1963 Thủ Khoa Chu Văn An học 
chung lớp với tôi, trong lớp anh đứng hạng nhì 
tôi hạng nhất. 

Năm 1972 tôi nhận được giấy gọi trình diện 
nhập ngũ nhưng sau đó lại được tiếp tục hoãn 
dịch học vấn. 

Năm 1975 tôi nhận lãnh Văn Bằng Kỹ Sư 
Công Chánh thứ nhất mặc dầu không hoàn tất 
chương trình năm Thứ Tư. 

Năm 1983 tôi nhận lãnh Văn Bằng Kỹ Sư 
Công Chánh thứ hai mặc dầu chỉ học có một 
năm Thứ Tư. 

Trong khi các khóa đàn anh, các bạn chung 
khóa, các khóa đàn em có rất nhiều người có 
Văn Bằng Master thậm chí có người có cả Văn 
Bằng Tiến Sĩ thì tôi là người duy nhất có hai 
Văn Bằng Kỹ Sư Công Chánh đặc biệt này. 

Melbourne, tháng 6 năm 2016. 



 

Nhóm AHCC Sài Gòn 
KHÁNH THÀNH CẦU AN THẠNH  

Ấp An Thạnh – Hòa Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Đồng Tháp 

Huỳnh Thị Duy Oanh 

Xã An PhúThạnh là một Xã vùng sâu 
của Huyện có hệ thống sông rạch chằng 
chịt, đời sống của nhân dân phụ thuộc 
chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn 
gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt 
kinh tế - văn hóa, xã hội của Xã, đặc biệt 
là hệ thống giao thông nông thôn, toàn 
Xã có 2.861 gia đình, khoảng 10% là 
nghèo, dân số 12.860 người sống phụ 
thuộc vào nông nghiệp là chính. Việc đi 
lại khó khăn do kênh rạch chằng chịt. 
người dân đi làm, các cháu đi học 
thường là đi bộ gần 4 km dọc theo các 
bờ đê và qua các cầu khỉ cheo leo hoặc 
chèo ghe nhỏ dọc theo kênh để ra hướng 
lộ 18 đến trường cấp 1, 2 gần trụ sở xã 
An Phú Thuận. 

Với những khó khăn trên, nhóm 
Aí Hữu Công Chánh Saigon đã tìm được 
nhà tài trợ là Kỹ sư Bùi Đức Hợp, đại 
diện nhóm Thiện nguyện Sơn Nam, ủng 
hộ cho dân địa phương trong khu vực số 
tiền 123 triệu đồng để mua vật tư. 

Với sự đồng ý của dân trong ngoài 
khu vực đã đóng góp bổ sung để nâng 
chiều ngang cầu từ 2.2m lên 3.0m và với 
kinh phí tổng cộng 385 triệu đồng do 
trên 20 gia đình đã đóng góp bổ sung, 
trong đó có 2 gia đình Ông Văn Công 

Quang và Bà Trần thị Kim Hoa ủng hộ 
mỗi nhà 50 triệu đồng. 

 
Cầu An Thạnh được khởi công 

vào ngày 2/3/2016. 

 
Sau đó, nhóm AHCC và các thân 

hữu thường xuyên đến hiện trường để 
theo dõi kiểm tra cốt thép và bê tông, 
giúp đỡ đơn vị thi công. 

Ngày 8/5/2016, nhóm AHCC 
Saigon tổ chức nghiệm thu cầu An 
Thạnh và đưa vào xử dụng, Đoàn AHCC 
gồm các anh chị: 



 

 

Nhóm AHCC Saigon gồm có Anh 
Lê Chí Thăng cựu Trưởng nhóm, Anh 
Nguyễn Thanh Liêm đương kim Trưởng 
nhóm, Anh Lê văn Sâm, Chị Lưu Kim 
Loan, Huỳnh thị Duy Oanh và Cô Oanh 
(VK Đức) và Anh Dũng Thân hữu 
CC.Sg. 

 
Đại diện xã An Phú Thuận cám 

ơn các nhà tài trợ, các mạnh thường 
quân đã đóng góp tài chánh và của tất cả 
quý vị giúp cho việc xây dựng những 
cây cầu, những con đường đã và đang 
gặp rất nhiều khó khăn trên địa bàn xã. 

Ông Trịnh văn An, là người dân 
hiện cư ngụ tại Ấp An Thạnh, ông rất 
xúc động và vui mừng khi được biết tin 
có nhà tài trợ từ TP.Sài Gòn đến ủng hộ 
địa phương kinh phí xây dựng cầu An 
Thạnh, tạo điều kiện dễ dàng trong việc 
đi lại. Cầu An Thạnh được xây mới 
khang trang giúp người dân đỡ vất vả 
trong việc đi lại, nhất là các cháu học 
sinh đi học. Ông thay mặt bà con khu 
vực cám ơn các nhà tài trợ, các nhà 
mạnh thường quân và nhân dân ủng hộ, 
đóng góp kinh phí để xây dựng hoàn 
thành công trình và xin hứa sẽ quản lý, 
xử dụng chiếc cầu này thật tốt, thật có ý 

nghĩa để không phụ lòng của những 
người có tâm huyết đóng góp, cống hiến 
mà họ nhà tôi là những người trực tiếp 
được thừa hưởng. 

Cuối cùng, một em học sinh lớp 3 
lên phát biểu cảm tưởng, cảm ơn các nhà 
tài trợ, các vị hảo tâm đã giúp đỡ các em 
có con đường đến trường an toàn. 

Bà Xã trưởng Xã An Phú Thuận 
đã trao giấy khen và quà tặng cho 10 vị 
có công nhất trong việc xây dựng cầu, 
AHCC Luu Kim Loan (nhóm AHCC 
Saigon) cũng vinh dự được nhận giấy 
khen trong số này 

Kế tiếp, đại diện Xã, đại diện các 
nhà tài trợ và đại diện nhóm AHCC 
Saigon cắt băng khánh thành cầu An 
Thạnh dưới sự vui mừng của nhân dân 2 
Ấp An Thạnh và Hòa Thạnh. 

Sau buổi lễ, AH Thăng và Cô 
Oanh (VK Đức) lì xì cho 10 học sinh 
Tiểu học có mặt trong buổi Lễ kỷ niệm 
khánh thành cầu An Thạnh, và cầu chúc 
các em học giỏi. 

Cầu An Thạnh đã được xây dựng 
hoàn thành và đưa vào xử dụng. Mọi 
người dân và các thành phần tham dự rất 
vui mừng. 

Một bữa cơm trưa thân mật đã 
được tổ chức ngay tại hiện trường và 
mọi người đều tham gia vui vẻ, kết thúc 
một công trình dân sinh mang nhiều ý 
nghĩa. 



 

Dr. RUPERT NEUDECK:  

Sống thanh đạm, hoạt động cao cả  
Nguyễn Hữu Huấn

Rất nhiều người đã cho rằng: Chúa Giêsu 
và triết gia người Pháp Albert Camus (1913-
1960†) là hai thần tượng của Dr. Rupert 
Neudeck, xuyên qua dụ ngôn “Người Samirita 
nhân hậu” trong Kinh Thánh và “huyền thoại 
Sisyphos” của Albert Camus, người đoạt giải 
Nobel văn học qua các sáng tác của ông đã đưa 
ra ánh sáng những vấn đề phải đặt ra cho lương 
tâm loài người trong thời đại này. 77 năm trên 
dương thế của Dr. Neudeck đều được tóm gọn 
trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa với 
lòng nhân hậu cứu độ tha nhân, bất chấp bất cứ 
chống đối nghịch cảnh nào, không khác gì một 
Sisyphos nhỏ bé phải lăn một tảng đá tròn 
khổng lồ lên đỉnh một ngọn núi dốc cao chót 
vót. Suốt cuộc đời hành sự nhân đạo cứu người 
của ông đều được phát xuất từ tinh thần bác ái 
Thiên Chúa Giáo, cộng với ý tưởng nhân bản 
qua lời của Albert Camus: “Con người không 
phải xấu hổ khi mình đang được hưởng hạnh 
phúc, nhưng họ sẽ phải xấu hổ khi chỉ biết giữ 
lấy hạnh phúc đó cho riêng mình”. 
 

Tôi may mắn – có thể nói là một diễm phúc 
- lần đầu tiên được hội ngộ với Dr. Rupert 
Neudeck vào tháng 4 năm 1980, khi ông dẫn 
đầu phái đoàn của Ủy Ban Cap Anamur có ông 
Hans Voss (chủ tàu Cap Anamur - người đã 
hiến tặng tàu này để vớt thuyền nhân VN trong 
3 năm mà không nhận tiền thuê mướn) và bà 
bác sĩ Bärbel Krumme, đến trại tỵ nạn 
Singapore thăm các thuyền nhân tỵ nạn VN 
được tàu Cap Anamur cứu vớt. Ông linh hoạt, 
nhanh nhẹn, áo chemise trắng, quần jean, vai 
đeo lủng lẳng túi xách màu xám lòng thòng dây 
nhợ từ cái máy thu băng và tươi cười hỏi thăm 
từng thuyền nhân ông gặp. Cái tên “Rupert 
Neudeck” thật rất lạ và chẳng có ý nghĩa gì cho 

lắm đối với một thuyền nhân tỵ nạn vô danh 
vừa được tàu Cap Anamur cứu sống trước đó 
chì một tháng. Không thể ngờ rằng, từ hôm đó 
cho đến ngày ông lìa đời, tôi được theo chân 
ông và cùng với ủy ban Cap Anamur và Hội 
Mũ Xanh (cả hai đều do ông sáng lập), đã có 
những liên hệ mật thiết, từ các công tác thiện 
nguyện cứu người đến những sinh hoạt bình 
thường cá nhân, từ những chuyến công tác xa 
xôi đến những sợi dây vô hình gắn bó giữa hai  

 
gia đình thành một đại gia đình. 34 năm làm 
việc với gia đình ông, tôi đã học được rất nhiều 
điều cần phải học; 34 năm cùng chung niềm vui 
mỗi khi công tác hoàn thành như ý; 34 năm 
được ông hướng dẫn để vượt qua những khó 
khăn trong nhiều dự án….và 34 năm cũng là 
thời gian đủ để hiểu rõ con người ông, cá tính 
của ông và cả những ước vọng của ông.  



 

 

Sống nhân đức, khổ hạnh, tự nghiêm khắc 
với mình, rất giản dị, hiền hoà và có đầu óc 
khôi hài dí dỏm, nhưng lại có những suy nghĩ 
táo bạo khác người, bướng bỉnh, nhiều khi độc 
đoán, thẳng thắn chỉ trích chống đối, lì lợm và 
liều mạng, dám nói dám làm những gì mà 
người khác chưa nghĩ đến hoặc không dám 
nghĩ đến: đó là 2 con người đối nghịch trong 
cùng một con người mang tên Rupert Neudeck, 
nhưng ông lại thành công trong hầu hết những 
công việc nhân đạo mà ông muốn thực hiện, 
khiến những kẻ chống đối đả kích ông trước 
đây, sau này đều phải cảm phục kính trọng ông. 
 

Trong suốt quá trình cứu vớt thuyền nhân tỵ 
nạn VN từ năm 1979 đến năm 1988, Dr. Rupert 
Neudeck là người đứng mũi chịu sào trước 
những chống đối mãnh liệt của hầu hết các 
chính trị gia trong chính quyền Đức thời đó. 
Bây giờ, 37 năm đã trôi qua và Dr. Rupert 
Neudeck cũng không còn nữa, tôi xin kể vài 
câu chuyện rất ít người biết sau hơn 34 năm 
học hỏi theo gót chân ông, để tưởng nhớ đến 
ông và cũng để chúng ta thấy được con người 
của ông với những táo bạo liều lĩnh và tấm lòng 
nhân hậu của ông đối với các thuyền nhân tỵ 
nạn VN cũng như người tỵ nạn trên thế giới nói 
chung.  
 

Thưở ban đầu, ít ai biết chuyện có nhiều 
phần tử cực đoan quá khích người Đức đã ném 
từng gói phân vào nhà ông như một hành động 
chống đối việc ông đang kêu gọi cứu vớt 
thuyền nhân VN. Ông không nản lòng và bà thì 
chỉ thấy tội nghệp cho họ, vì khi họ phải tự gói 
đóng những thứ này thì chính họ đã phải ngửi 
trước mùi vị của nó. Nhiều người gọi ông là 
“tên quái gở” hay là “kẻ buôn người”.  
 

Ông chỉ trích thẳng thừng chế độ quan liêu 
cứng ngắc của chính quyền Đức và sự thờ ơ 
của các chính trị gia Đức thời đó. Mặc dù là 

người tu xuất theo Dòng Tên (Jesuits), một tín 
đồ Công Giáo thuần thành, sau này ông vẫn 

 
Dr.Neudeck và tác giả trên Cap Anamur II 
năm 1986 
phê bình cả Giáo Hội Công Giáo Đức là quá 
hoang phí tiền của để sửa sang nhà thờ, trưng 
bày hoa nến một cách xa hoa, hay chỉ biết ngày 
đêm cầu nguyện trong phòng kin mà không 
thực sự bằng hành động cứu giúp tha nhân đang 
khốn cùng chết chóc, nghèo đói vì chiến tranh 
hay thiên tai. Ông kêu gọi phải chấm dứt việc 
này vì theo ý ông, đó chính là Giáo Hội Công 
Giáo của ngày mai. Ông cũng không tán thành 
việc thu thuế nhà thờ từ các tín đồ Thiên Chúa 
Giáo mà ông cho rằng đó là một trong những 
nguyên nhân giới trẻ Đức bỏ đạo. Bù lại, ông 
vui mừng và hãnh diện là thuyền nhân tỵ nạn 
VN đã đóng góp cho Giáo Hội Công Giáo Đức 
hơn 10 vị Linh Mục và nhiều tu sĩ nam nữ, thí 
dụ chỉ trong một ghe tỵ nạn được cứu vớt vào 
đầu năm 1982 đã có đến 3 vị Linh Mục, 2 hiện 
ở Đức và 1 ở Úc. Ông còn can đảm công khai 
chỉ trích và lên án chính sách chà đạp nhân 
quyền của chính phủ Do Thái đối với người 
Palestine, một việc mà giới truyền thông Đức 
không bao giờ dám làm mà chỉ đưa tin và 
không bao giờ dám phê bình chỉ trích. 
 

Hai lần con tàu Cap Anamur bắt buộc phải 
chấm dứt trở về cảng Hamburg là hai lần đã 
cứu vớt đủ số lượng thuyền nhân tỵ nạn VN đã 
được chính quyền Đức phê chuẩn chấp nhận 



 

 

vào định cư tại Đức. Ông đã liều mạng bất chấp 
luật lệ và hậu quả, ra lệnh cho chúng tôi mỗi 
lần trước khi trở về phải kéo dài thêm thời gian 
tìm cứu người vượt biển và cố gắng vớt thêm 
được càng nhiều càng tốt. Chính vì thế mà lần 
thứ nhất, tháng 5 năm 1982, chuyến cuối cùng 
của tàu Cap Anamur I đã mang theo 178 thuyền 
nhân tỵ nạn cập bến cảng Hamburg, trong khi 
con số được chấp thuận chỉ còn vỏn vẹn vài 
chục. Rồi đến tàu Cap Anamur II sau hơn 3 
tháng hoạt động đã phải trở về Hamburg vào 
tháng 6 năm 1986 với 357 thuyền nhân, trong 
khi chỉ còn hơn 100 được chấp thuận trước đó. 
Ông đã mạo hiểm cố tình đẩy chính quyền Đức 
lúc bấy giờ vào thế tiến thoái lưỡng nan, bắt 
buộc phải nhận thêm số người thặng dư này vì 
cả hai con tàu đều mang quốc tịch Đức và cảng 
mẹ cũng tại Đức (theo luật tỵ nạn LHQ lúc bấy 
giờ). Cũng trong thời gian này, chính quyền 
Đức đã hai lần trao tặng ông Huân Chương 
Danh Dự (Bundesverdienstkreuz), loại huân 
chương cao quý nhất của Đức; Hai lần ông đều 
từ chối và sẵn sàng đổi 2 huy chương đó lấy 2 
chuyến tàu tiếp tục đi vớt thuyền nhân tỵ nạn 
VN. 
 

Năm 1987, nước Đức cương quyết không 
nhận thêm thuyền nhân VN nữa, ông hợp tác 
ngay với hội Y Sĩ Thế Giới của Pháp 
(Médecins du Monde) cho ra con tàu Cap 
Anamur III, mang quốc tịch Pháp, nước Pháp 
nhận hết thuyền nhân (905 người) và ủy ban 
Cap Anamur chịu tất cả mọi phí tổn. Khi các 
trại tỵ nạn đóng cửa không tiếp nhận thuyền 
nhân cùng với chương trình thanh lọc và cưỡng 
bức hồi hương, thì năm 1989 ông lại âm thầm 
cho ra khơi liên tiếp 2 con tàu (tháng 6 Cap 
Anamur IV và tháng 10 Cap Anamur V) với 
hai mục đích là đánh đuổi bọn hải tặc Thái Lan 
và giúp đỡ hướng dẫn thuyền nhân VN cập đảo. 
Đây là một hành động đi ngược lại luật lệ, 
ngược lại chính sách của Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ 

và các chinh quyền đang có trại tỵ nạn tại Đông 
Nam Á thời bấy giờ. Mỗi khi phát hiện được 
ghe vượt biển, chúng tôi đưa họ lên tàu, câu 
luôn cả chiếc ghe. Các thủy thủ có nhiệm vụ 
kiểm soát an toàn cho chiếc ghe hoặc sửa chữa 
máy nếu bị hư hại. Các nhân viên y tế khám 
sức khỏe, phát thuốc và chúng tôi phân phát 
lương thực cho mọi người. Tất cả đều được 
đựng trong những túi nylon hoặc chai bằng 
nhưa, không nhãn hiệu, không xuất xứ để tránh 
có thể bị phát hiện sau này. Thuyền trưởng có 
nhiệm vụ chọn ngày giờ tối đen nhất, không 
trăng sao, tắt tất cả đèn tàu trên boong, lái tàu 
tiến vào chỗ gần bờ nhất, rồi câu ghe xuống. 
Chúng tôi dùng đèn pin đưa từng người xuống 
ghe, giao tận tay anh tài công 1 búa tạ lớn và 1 
súng bắn hỏa pháo, dặn dò khi vào đến bờ phải 
đập tan nát ghe và máy ghe, rồi bắn hỏa pháo 
để chúng tôi biết được họ đã an toàn cập bờ. 
Vừa nhìn thấy hỏa pháo, thuyền trưởng tức 
khắc cho tàu chạy ra xa, chờ khi trời vừa sáng 
lại tiến vào chạy ngay bờ quan sát. Không cần 
ống nhòm chúng tôi cũng thấy được chiếc ghe 
đen đậm màu vỡ nát trên bờ cát trắng với tiếng 
reo hò của những thuyền nhân trong trại thức 
sớm. Cứ thế, hơn một chục chiếc ghe cập bờ 
với hàng trăm thuyền nhân được bình an do 
quyết định âm thầm đầy táo bạo và liều lĩnh 
của Dr.Rupert Neudeck ! Chúng tôi âm thầm ra 
đi và yên lặng trở về, giới báo chí truyền thông 
cũng chẳng hay biết gì. 
 

Phải nói rằng, nơi nào trên thế giới chiến 
tranh khốc liệt nhất, người dân bị đầy đọa khốn 
cùng nhất, nơi nào không ai dám đến nhưng 
cần phải được cứu giúp thì đều có mặt Dr. 
Rupert Neudeck, bất chấp hiểm nguy, bất chấp 
luật lệ. Vào cuối thập niên 80, Nga Sô xua quân 
xâm chiếm Afghanistan và tàn sát dã man, 
khiến hàng trăm ngàn người dân vô tội tỵ nạn 
phải trốn chạy vào các hang hóc trong những 
dẫy núi hiểm trở tránh bom đạn, không nước 



 

 

uống, không thực phẩm, không thuốc 
men….Năm 1986, ông đơn thân độc mã với bộ 
râu hàm, quấn khăn phủ đầu, cưỡi con lừa tả tơi 

Dr.Neudeck với kháng chiến quân 
Afghanistan năm 1986 
không khác một tín đồ Hồi Giáo đi vào vùng 
kháng chiến quân Afghanistan 
(Mudschaheddin) chống quân xâm lăng Nga Sô 
gần biên giới Pakistan để quan sát và giúp đỡ 
thực phẩm thuốc men cho họ. Lần đó, đoàn của 
ông bị trực thăng Nga Sô phát hiện và bắn đuổi 
bằng súng máy và hỏa tiễn Ông phải trốn chạy 
hơn 30 tiếng đồng hồ mới thoát qua được biên 
giới Pakistan. Hai người trúng đạn và 1 con lừa 
bị đạn. Sau này ông kể lúc đó ông nghĩ mình sẽ 
không thoát khỏi cái chết nát thây, nhưng ông 
vững tin vào Thiên Chúa, nhớ về ba người con 
còn nhỏ dại và như một phép lạ, ông đã thoát 
chết trở về bình an. 
 

Năm 1987 tại Uganda, nhà độc tài quân 
phiệt Milton Obote tàn sát tập thể dân chúng 
khiến họ phải chạy trốn đến biên giới Süd-
Sudan, ông cũng có mặt tại đây và bị bọn lính 
chĩa súng bắt phải uống rượu trước khi chúng 
thả ông. 
Năm 1988 khi đang cứu trợ dân tỵ nạn Eritrea 
thì hàng loạt máy bay Migs của quân đội 
Äthiopie thả bom xối xả. Ông theo đoàn tỵ nạn 
phải trốn lánh trong hầm sâu hàng giờ và ông 
thoát chết. 

Dr.Neudeck in Syrien năm 2011 
Năm 2001, khi nước Đức và nhiều quốc gia 

Âu Châu đang khủng hoảng vì bệnh dịch thịt 
bò (BSE), dân chúng sợ hãi căn bệnh chết 
người không dám ăn và hàng trăm ngàn con bò 
bị thiêu hủy không cần biết chúng có bị nhiễm 
hay không, trong khi người dân CS Bắc Hàn 
đang chết đói hàng loạt vì thiếu lương thực. 
Ông mướn ngay tàu chở theo hàng trăm con bò  
chưa/không nhiễm bệnh từ Âu Châu cứu đói 
người dân CS Bắc Hàn. Cho đến nay, tôi cũng 
không biết làm cách nào ông được phép mua lại 
những con bò ấy, tại sao chính quyền Đức cấp 
giấy phép cho ông và lý do gì một quốc gia CS 
khắc nghiệt Bắc Hàn lại đồng ý cho một con 
tàu viện trợ từ một quốc gia Âu Châu cập cảng. 
Ông chỉ cười và nói rằng, đây là căn bệnh cố 
hữu của tư bản nhà giàu, họ luôn…sợ chết, mà 
dân Bắc Hàn có ai chết vì thịt bò ông cứu trợ 
đâu ?  

Trong khi đang thực hiện công tác cứu vớt 
thuyền nhân Việt Nam ngoài biển Đông thì 
miền Bắc Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa bị thiên 
tai lụt lội nặng nề khiến hàng trăm ngàn dân 
Việt lâm cảnh đói khát màn trời chiếu đất. 
Tháng 01 năm 1981, ông tức khắc thuê một 
chiếc tàu chở 1.000 tấn gạo đến Thanh Hóa cứu 
đói và nhân viên của Ủy Ban Cap Anamur đã 
tự tay phân phát cho từng gia đình. Chuyện này 
đã gây xôn xao lúc bấy giờ do một nhóm người 
Việt tại Đức lên án ông rằng: “ông vừa cứu 



 

 

người tỵ nạn CS nay lại cứu giúp cả người 
Cộng Sản !!!” 

Ông nhắn nhủ người Việt rằng. „…chúng ta 
đang sống trong thế kỷ thứ 20 !“ 
Tháng 5 năm 2013 trong khi cứu trợ người tỵ 
nạn tại Syrien, 3 thành viên người Đức của ông 
trong tổ chức “Hội Mũ Xanh” bị phiến quân bắt 
cóc. Ông không sợ hãi hay nản lòng, không yêu 
cầu chính phủ can thiệp, không thông tin với 
báo chí mà tự giải quyết với năng lực và sự 
khôn khéo của mình. Cuối cùng cả 3 thành viên 
đã tự giải thoát trở về sau gần 3 tháng bị cầm 
tù. 
 

Những câu chuyện trên cho người ta thấy rõ 
được con người nhân đạo quyết liệt của 
Dr.Rupert Neudeck: cứu sống sinh mạng con 
người phải cấp tốc tức khắc, không chần chừ do 
dự, không sợ hãi, không ràng buộc luât lệ, 
không tính toán hơn thiệt, không câu nệ 
phương thức, không phân biệt màu da, không 
phân biệt chính kiến…vì theo ông, tất cả đều là 
con người, và mỗi người đều có trách nhiệm hỗ 
trợ và cứu giúp lẫn nhau để cùng chung sống an 
bình. 
 

Người ta vẫn không giải thích được, từ đâu 
và tại sao, một con người mang tên Dr.Rupert 
Neudeck, với đôi mắt luôn luôn suy tư, mũi to 
sần sùi với bộ râu trắng phau quanh hàm, một 
con người làm việc không ngừng nghỉ bất chấp 
thời gian và không gian, một con người lặn lội 
khắp nơi, bất chấp khó khăn hiểm nghèo… lại 
là một con người có một cuộc sống khổ hạnh, 
gầy còm, da bọc xương nặng chưa đầy 50 ký, 
ăn mặc giản dị, luôn luôn với cái túi xách lòng 
thòng trên vai, nhưng lại làm được những việc 
mà ít ai có thể làm được. Nhiều người phỏng 
vấn ông, ông trả lời: "Nói thật lòng, đây là một 
câu hỏi duy nhất mà tôi không có câu trả lời”. 
Nhiều nhà báo đã mô tả ông là “một cụ già trên 

70 nhưng mang một thân xác của chàng thanh 
niên 18….gầy còm ốm đói”. 
 

Tôi không tài nào quên được lần tháp tùng 
ông về Việt Nam sửa soạn cho hai dự án xây 
dựng nhân đạo tại Đồng Tháp Mười và U Minh 
(2006 và 2007) qua đóng góp tài chánh của cựu 
thuyền nhân VN tại Đức. Ông chọn hãng máy 
bay thật rẻ, giờ giấc bất tiện và phải chờ đổi 
chuyến bay rất lâu. Hành trình Frankfurt-
Saigon kéo dài đến hai ngày trời vì phải chờ 
đổi chuyến bay tại xứ CS Bắc Hàn (Pjöngjang-
Bình nhưỡng) 10 tiếng đồng hồ, cộng thêm 3  

 Dr.Neudeck thăm bệnh xá Tân Mỹ do Hội 
Mũ Xanh xây dựng 
tiếng vì thời tiết xấu. Ông an ủi tôi rằng ít nhất 
ông có thì giờ yên tĩnh để đọc và viết sách. Ông 
với tôi gật gù trên hàng ghế vắng tanh, thay 
phiên nhau canh chừng mấy túi xách tay trước 
những cặp mắt cú vọ của bọn an ninh Bắc Hàn 
làm tôi lo sợ không ít. Tôi mua cho ông 1 
miếng bánh mì kẹp nhỏ hơn bàn tay và 1 ly 
cola khoảng 20 ml. Họ đòi 12 US cho miếng 
bánh mì kẹp và 8 US cho ly coca. Tôi hết hồn ! 
Ông vứt trả lại hết, miệng lẩm bẩm „Die 
Kommunisten! Unglaublich! „ (Bọn Cộng Sản! 
Không thể tưởng tượng nổi!). Ông bỏ đi trước 
tiếng la hét chửi bới đòi tiền của tên đàn ông 
bán hàng. Ông mở túi khoe hai ổ bánh mì kẹp 
của vợ ông gói cho ông đi đường rồi ăn ngon 
lành. Chúng tôi đến Saigon khoảng 2 giờ sáng, 



 

 

phi trường vắng tanh. Chúng tôi về nhà của một 
cựu thuyền nhân Cap Anamur tên M., hiện 
đang làm thương mại tại đây và cũng là đại 
diện Hội Mũ Xanh tại VN.  Bảy giờ sáng ông 
đã thức giấc đòi chở lên vùng cao nguyên lúc 
bấy giờ rất sôi động vì giáo dân Tin Lành nổi 
dậy chống đối sự đàn áp tôn giáo của chính 
quyền CS. Anh M. sửa soạn ăn sáng, nhưng 
ông nhất định lôi chiếc bánh mì kẹp còn lại 
trong túi xách ra ăn. Khi vừa mở bánh mì ra, tôi 
thấy có mấy …con gì đó lúc nhúc bên trong vì 
ông quên vẫn để trong túi xách hầm hơi nóng 
đã hơn 2 ngày. Ông bình thản nhặt từng con ra, 
rồi nói với chúng tôi rằng, nhiều người trên thế 
giới đang đói khát không có mà ăn, mình vứt  
ra rồi ăn có sao đâu, đừng hoang phí; hơn nữa 
đây là bánh mì mà bà Christel (vợ ông) đã làm 
cho ông.  

Suốt quãng đường Saigon-Kontum-Gia Lai-
Saigon ông không ăn, không uống, mà chỉ xem 
xét, hỏi han và ghi chép, đến nỗi anh tài xế vừa 
mệt vừa đói không muốn lái xe nữa. Tôi năn nỉ 
ông cho dừng lại một quán bên đường, ông vẫn 
ghi chép rồi chau mày hỏi tôi “Cậu cũng phải 
ăn hay sao ?”. Tất cả chúng tôi mệt lả người và 
đói khát trong khi ông vẫn…tỉnh bơ, âm thầm 
ghi chép làm việc. Chỉ 5 ngày ờ VN, ông đi từ 
vùng cao nguyên xuống tận U Minh qua Rạch 
Giá, Vũng Tàu và đến cả Tòa Thánh Cao Đài 
Tây Ninh. Ông muốn nhìn tật mắt những nơi 
thuyền nhân VN đóng ghe vượt biển năm xưa 
như Bến Đá, Rạch Dừa, bến Ninh Kiều Cần 
Thơ, Rạch Giá…Tiếc thay những nơi này 
không còn như xưa. Tôi chở ông bằng xe gắn 
máy đi thăm nhà thờ Đức Bà, Chùa Vĩnh 
Nghiêm…rồi  ngồi ghế đẩu uống nước quán vỉa 
hè rất thoải mái. Đêm cuối cùng trước khi về lại 
Đức, anh M. có nhã ý mời ông dùng cơm tối 
trên một chuyến tàu lớn chạy vòng quanh trên 
sông Saigon. Ông đi với vẻ miễn cưỡng. Sau 
chuyến đi anh M. hỏi ông nghĩ sao, ông trả lời 
không nhân nhượng: “Uổng phí 3 tiếng đồng 

hồ làm việc, dùng số tiền ấy đi giúp người 
nghèo đói có phải tốt hơn không!”. 
 

Năm 1986, gia đình ông nhận một chú bé 
thuyền nhân VN không cha mẹ thân nhân làm 
con nuôi. Ba năm sau thì được tin người cha 
ruột của chú bé này vừa được định cư tại Hoa 
Kỳ và có ý muốn nhận lại con. Ông muốn 
chính mình đưa chú bé giao tận tay cho gia 
đình (cha nuôi gặp cha ruột - như ông nói).Tôi 
liên lạc và thu xếp để ông đi. Người Việt tỵ nạn 
bên Hoa Kỳ muốn tiếp đón ông như một đại ân 

Dr.Neudeck in Somalia/Phi Châu 
nhân thật trang trọng. Cả một phái đoàn người 
Việt áo quần chỉnh tề với bó hoa thật đẹp. Máy 
bay đáp xuống, hành khách lần lượt bước ra 
gần hết nhưng vẫn không ai thấy ông đâu và ai 
cũng lo sợ nhầm chuyến bay hoặc khả dĩ liệu 
ông đổi ý vào giờ chót chăng. Bỗng có người 
thấy một ông già với bộ râu xồm xoàm, gầy 
đét, quần jean áo bỏ ngoài đang ngồi trong một 
góc vắng cười đùa nói chuyện với một chú bé 
VN. Có người đến hỏi ông, ông mỉm cười tự 
giới thiệu. Lúc đó cả phái đoàn giật mình, đồng 
loạt cởi bỏ áo vét và cravattes, ngượng ngùng 
trao ông bó hoa. Ông từ chối mọi phỏng vấn, từ 
chối mọi tiếp đón để trao tận tay cậu bé cho 
người cha ruột. Ông từ chối đến khách sạn đòi 
nghỉ đêm tại nhà cha ruột của cậu bé và trở về 
lại Đức ngay sáng hôm sau.  



 

 

Năm 1987 sau khi con tàu Cap Anamur III 
về Pháp, nhiều đoàn thể tổ chức người Việt tỵ 
nạn tại Hoa Kỳ (sau này là Úc và Canada), đã 
nhiều lần mời Dr.Rupert Neudeck và một số vị 
ân nhân khác của thuyền nhân tỵ nạn VN sang 
Hoa Kỳ để vinh danh, đồng thời quyên góp cho 
những công tác cứu người vượt biển của ủy ban 
Cap Anamur và tổ chức Medicins du Monde 
của Pháp do ông Bernard Kouchner và Alain 
Deloche lãnh đạo. Dr.Rupert Neudeck luôn 
luôn từ chối không tham dự mặc dù tôi cố gắng 
đốc thúc. Ông suy nghĩ khác, vì theo ông, vinh 
danh là thừa thãi vô ích, ông không thích được 
vinh danh và ông muốn tôi nói với người Việt 
bên Hoa Kỳ rằng, nước Mỹ phải có trách nhiệm 
với thuyền nhân VN và người Mỹ gốc Việt  có 
dư thừa điều kiện và khả năng sao không vận 
động cho ra một con tàu như ông để tự cứu 
chính dân tộc mình !!! 
 

Dr. Rupert Neudeck được rất nhiều đài 
truyền hình, đài phát thanh hay các tổ chức 
người Đức mời phỏng vấn hoặc diễn thuyết. 
Ông yêu cầu chuyển tất cả mọi thù lao vào 
trương mục của Cap Anamur hay Hôi Mũ 
Xanh.- Ông từ chối không nghỉ trong khách sạn 
5 sao và cũng yêu cầu chuyển chi phí khách sạn 

 
Dr.Neudeck tại khu vực người tỵ nạn Kurden 
cho hai tổ chức của ông. Bất cứ đi đâu trong 
nước Đức ông đều đi xe lửa và có vẻ thích thú 
khoe với tôi rằng ông có vé xe lửa bớt 50% nên 
rẻ lắm. Mỗi lần có việc lên Hamburg hay vùng 
Bắc Đức ông đều nghỉ đêm trong nhà tôi. Ngại 
ông không hợp thức ăn VN, tôi mời ông đến 

nhà hàng. Không những ông từ chối mà còn 
không cho vợ tôi nấu nướng gì rồi tự xuống 
bếp, khi thì chọn hộp xúp gà với nui, khi thì ăn 
miếng bánh mì lát chấm với súp thịt hộp 
Gulasch và một ly nước suối, nói chuyện dăm 
câu rồi đi ngủ. Lần nào ông cũng thức giấc rất 
sớm, uống vội tách cà phê không đường, đem 
theo một chai nước suối nhỏ, ít lát bánh mì và 
một trái táo, đủ làm hành trang cho một ngày 
của ông. Tôi chở ông đến trạm xe lửa, khi thì đi 
Bá Linh, khi thì Stuttgart, München hoặc nơi 
nào đó vì ông liên tiếp có những cuộc hẹn quan 
trọng. Nhiều lần vào mùa đông, buổi sáng giá 
rét, ông mượn tôi chiếc áo len để mặc vì vội đi 
nên quên. Có lần trước khi chở ông đến đài 
truyền hình ARD, tôi chợt thấy ông choàng 
chiếc khăn quấn cổ màu xanh của hội đá banh 
FC Schalke 04. Ông giật mình cởi ra ngay rồi 
hỏi mượn tôi chiếc khăn khác. Ông bảo có một 
thanh niên Đức gần nhà ông biết ông là Fan của 
hội này nên mang đến tặng ông và khi đi ông 
vơ đại chiếc khăn đó choàng vào cổ. Tôi nghĩ 
đá banh là sở thích của ông, nhưng ông lại bảo, 
ông chưa từng đi xem đá banh, kể cả trên 
truyền hình. Tôi nghĩ sở thích của ông 
là…“làm việc nhân đạo, cứu giúp người tỵ 
nạn“. 
 

Một lần khi sửa soạn tổ chức đại hội Cap 
Anamur tại Troisdorf, ông bảo tôi và một số 
anh em trong ban tổ chức ghé nhà ông nghỉ 
đêm. Vì mang sẵn túi ngủ nên chúng tôi xin 
ngủ trên sàn nhà trong phòng khách. Ông bà và 
con cái ngủ hết trên lầu. Đang đêm khuya có ai 
bật đèn, chúng tôi choàng dậy thấy ông mặc 
quần áo lót trắng cụt ngủn, tay ôm chiếc gối 
vuông, lum kum lần mò trong ánh sáng ngọn 
đèn mờ. Ông bảo ông đang tìm chỗ ngủ và nói 
chúng tôi xích gọn lại cho ông nằm chung, vì 
tối hôm ấy bà Neudeck cũng rủ một người bạn 
gái bác sĩ trong Cap Anamur về nhà. Ông bảo 
ông không thể nằm chung một phòng với cả hai 



 

 

người đàn bà. Trong khi chúng tôi thì thầm với 
nhau vừa buồn cười vừa thấy kính mến vô vàn 
một con người nổi tiếng được cả thế giới lại 
bình thường giản dị đến thế… thì ông đã ngáy 
khò khò ngủ say bên cạnh từ lúc nào. Chắc các 
anh em này vẫn không thể quên được đêm hôm 
ấy.  

Cũng có lần tôi hướng dẫn một số anh chị 
em đến nhà ông để bàn họp. Vợ tôi vì đã quen 
nhà ông nên rủ vài chị đi pha cà phê và nước 
trà. Gia đình ông vẫn xử dụng bình pha cà phê 
thời thập niên 80, cái máy cũ rích kêu rồn rột 
như vòi nước bị nghẹt. Cả một ngăn tủ ly tách 
hiệu Ikea thì đủ màu, đủ kiểu, đủ cỡ không có 
cái nào giống cái nào, cứ như ngoài chợ trời. 
Một chị khệ nệ bưng khay cà phê vừa đi vừa 
nói tiếng Việt: “Quý vị coi chừng nhé, uống cà 
phê phải để ý coi chừng bị rách môi đó” vì chị 
thấy nhiều ly tách bị mẻ miệng. 
 

Tuy thế, ông rất vui tính và dí dỏm. Một 
nhà báo Đức hỏi ông tại sao mỗi lần ông xuất 
hiện thì có hàng trăm người VN xếp hàng nối 
đuôi nhau muốn chụp ảnh với ông, ông trả lời: 
“Bạn không biết sao ? Tôi là người được chụp 
ảnh nhiều nhất nước Đức đến nỗi các ông bà 
chính trị gia phải phát ghen lên đấy!”.  
Ông kể cho tôi rằng thưở ban đầu, ông có 2 
người bạn chính trị gia kiên quyết ủng hộ ông, 
đó là ông Dr. Ernst Albrecht († thủ hiến tiểu 
bang Niedersachsen) và ông Johannes Rau († 
thủ hiến tiểu bang Nordrhein-Westfalen, sau 
này là tổng thống Đức) và hai chính trị gia 
chống đối ông mãnh liệt nhất là ông Franz 
Josef Strauß († thủ hiến tiểu bang Bayern và 
ông Holger Börner (†thủ hiến tiểu bang 
Hessen). Ông dí dỏm đại ý rằng, cứ để 2 phe 
cấu xé nhau đi, mình ở giữa, làm… ngư ông 
hưởng lợi. Và “cái lợi” đó chính là 11.300 
thuyền nhân VN tỵ nạn đã được cứu sống – ông 
nói. 

Khoảng  15 năm trước, trong một lần ghé 
thăm gia đình ông, bà Christel Neudeck bới 
trong đống cây cỏ héo ngoài góc vườn nhỏ chỉ 
cho chúng tôi một đầu người được đúc bằng 
đồng rất nặng. Một điêu khắc gia nổi tiếng tại 
Đức vì cảm phục và quý mến ông nên đã khắc 
và đúc tượng đầu của Dr.Rupert Neudeck và 
chính tay mang đến tặng gia đình ông bà và bà 
miễn cưỡng phải nhận. Bức tượng rất đẹp và rất 
giống ông. Bà Neudeck cũng …dị đoan, thắc 

 
Dr.Neudeck với chim hòa bình tại 
Afghanistan 
 mắc nói với chúng tôi rằng, chồng bà vẫn còn 
sống, sao lại có người mang đến tặng như thế, 
nên bà đem ra dấu ở góc vườn dưới đám lá khô. 
Bà bảo chúng tôi mang về nhà và phải hứa khi 
hữu sự thì phải mang trả lại cho ông…Nhưng 
thật lòng chúng tôi không bao giờ muốn trả lại 
cho ông ! 
 

Cách đây vài năm ông bị mổ tim lần thứ 
nhất. Khi tỉnh dậy ông mới biết vị bác sĩ mổ 
tim cứu sống ông lại là một thuyền nhân VN 
được tàu Cap Anamur cứu sống gia đình anh, 
khi anh mới được 3 tuổi. Ông nắm tay vị bác sĩ 
này và nói : “Năm xưa tôi cứu sống anh và 
người VN, năm nay anh cứu sống tôi, như thế 
người Việt tỵ nạn và tôi huề với nhau, chúng ta 
không ai còn nợ nần ai nữa!”.  
Ông nhiều lần kể cho tôi những chuyện thật hy 
hữu với khuôn mặt rạng rỡ thích thú rằng, một 
lần sau khi dự hội nghị về người tỵ nạn thế giới 



 

 

của Cao Ủy Liên HIệp Quốc (UNHCR) tại Hoa 
Thịnh Đốn, ông gọi một chiếc  taxi. Anh tài xế 
vừa lái vừa ngoảnh cổ nhìn ông hỏi: “Ông có 
biết ông Neudeck ở bên Đức không?”, ông cười 
và trả lời “Ông ta là ai? Tôi không biết”. Anh 
taxi hơi ngượng nói lại: “Tôi nhìn ông sao 
giống ông Neudeck quá, ông ấy cứu vớt tôi từ 
ngoài biển đấy!”. Cả hai cùng cười…để rồi anh 
taxi nhất định không nhận tiền ông. Ông nói 
với tôi : “Thì ra cuốc xe này đáng giá cả một 
mạng người.”  

Một lần khác trên phố Manhattan/New 
York khi ông đang lững thững đi bộ qua toà 
nhà World Trade Center (cũ), chợt có một chị 
từ trong tòa nhà bước ra ôm chầm lấy ông la 
lớn: “Ông là ông Neudeck-Cap Anamur  phải 
không? Tôi là Cap Anamur 6 đây, ông nhớ 
không ?”. Lại một anh khác chạy đến nắm tay 
ông nói: “Kính chào ông Neudeck, tôi Cap 
Anamur 12 đây”…. Ông chẳng hiểu Cap 
Anamur 6 hay Cap Anamur 12 là gì nhưng vẫn 
tươi cười trả lời: “Tôi nhớ chứ! Tôi nhớ 
chứ!”…. Ông kể cho tôi rồi hỏi: “Không nhẽ 
tôi nổi tiếng đến thế sao?”.  
 

Tháng giêng năm 2014, một phụ nữ VN 
được chọn tham dự chương trình “Wer wird 
Millionär” của Günther Jauch và thắng  được 
125.000 Euro. Cô tên là Đinh Quỳnh Anh 
Rohm, cô và gia đình được tàu Cap Anamur 
cứu sống năm 1982 khi cô mới 5 tuổi. Dr. 
Rupert Neudeck vui và hãnh diện lắm. Ông đến 
thăm vợ chồng cô và đích thân mời gia đình cô 
đến tham dự lễ kỷ niệm 35 năm con tàu Cap 
Anamur ngày 09 tháng 8 năm 2014 tại cảng 
Hamburg. Ông bảo đó là chính là nguồn an ủi 
nhất của ông và gia đình khi ông đã khổ công 
tranh đấu đem những người tỵ nạn VN này vào 
nước Đức và ngày nay, họ là những nhà vô 
địch thế giới về sự hội nhập, thành công trên tất 
cả mọi lãnh vực trong xã hội Đức này. 

 
Ông bà Neudeck và thủ tướng Đức Angela 
Merkel (2006) 

Có lẽ trong thời gian cuối đời, niềm an ủi 
thảnh thơi nhất của ông là quây quần đùa 
nghịch với 5 đứa cháu nội ngoại. Ông không 
muốn bất cứ ai  quấy rầy ông trong thời gian 
đàn cháu nội ngoại đến thăm  ông. Tôi đã từng 
chứng kiến cảnh tượng một ông già gầy tong 
teo gập chân quỳ xuống bò rạp trên sàn làm con 
ngựa già để đứa cháu 3 tuổi cưỡi quanh nhà. 
Chính đứa cháu này đã muốn hóa phép cho ông 
sống lại nhưng không tìm được cây đũa thần – 
như bà Neudeck rưng rưng kể lại.  

Ít người biết được là ông bà Dr.Rupert 
Neudeck có những liên hệ mật thiết với rất 
nhiều nhân vật quan trọng và chính trị gia nhiều 
quyền lực khi xưa và đương thời. Có ai biết 
rằng sau hai lần tái nhiệm chức vụ thủ tướng 
nước Đức (2009-2013 và 2013-2017), bà 
Angela Merkel đều mời ông bà Dr.Rupert 
Neudeck đến tư gia trò chuyện. Các vị cựu chủ 
tịch quốc hội Đức như bà Rita Süssmuth và ông 
Wolfgang Thierse, cựu Tổng Thống Đức ông 
Johannes Rau (†75), đương kim bộ trưởng tài 
chánh Đức ông Dr. Wolfgang Schäuble, cựu 
chủ tịch đảng SPD cũng là cựu phó thủ tướng 
Đức ông Franz Müntefering, cựu phó chủ tịch 
liên đảng CDU/CSU tại quốc hội Đức ông 
Arnold Vaatz, cựu giám đốc cơ quan tình báo 
và bộ trưởng ngoại giao Đức ông Klaus 
Kinkel… nhiều thống đốc tiểu bang hay cựu bộ 



 

 

trưởng liên bang Đức như ông Dr.Ernst 
Albrecht (†84), bà Sabine Leutheusse-
Schnarrenberger, ông Gerhard Rudolf Baum, 
ông Dr.Norbert Blüm…. và rất nhiều vị khác 
kể không hết, trong đó phải nhắc đến bà 
Marion Gräfin Dönhoff (†93 sáng lập tuần báo 
Die Zeit) và ông Karl-Heinz Böhm (†86 tài tử 
điện ảnh Áo, với nhiều hoạt động nhân đạo tại 
Phi Châu). Tất cả đều là bạn bè thân hữu sát 
cánh bên ông. Ông coi cựu phó tổng thống Đức 
gốc Việt Philipp Rösler như một người con và 
rất thích thú khi ông này biết và hiểu rất rành 
mạch về thuyền nhân tỵ nạn VN. Ông Peter 
Scholl-Latour (†90,nhà báo nổi tiếng, trước đây 
ủng hộ việc gởi con tàu „Cap Anamur“ cứu vớt 
thuyền nhân VN của Dr. Rupert Neudeck, sau 
này lại hỗ trợ ông qua mục đích nhân đạo của 
„Hội Mũ Xanh“), hay ông Günter Grass (†88, 
văn hào với giải Nobel văn chương) cho đến 
khi qua đời vào tháng 4 năm 2015 cũng đều là 
bạn đồng hành với ông. Ngay đến ông Aiman 
A. Mazyek (chủ tịch hội đồng trung ương 
Muslime tại CHLB Đức) và ông Musa Ataman 
(chủ tịch cộng đồng Kurden tại Bonn) cũng đã 
từng cộng tác và ủng hộ ông. 

Tôi hẹn gặp lại ông nhân dịp lễ trao giải 
“Erich Fromm Preis 2016” ngày 06 tháng 4 
năm 2016 tại Stuttgart. Đây là lần đầu tiên giải 
này được trao tặng cho một đôi vợ chồng là ông 
Rupert Neudeck và bà Christel Neudeck. Ai có 
ngờ đâu, đây là lần cuối cùng tôi gặp ông. Sức 
khỏe ông suy sụp thấy rõ. Trong phần diễn 
thuyết ngày hôm đó, tôi thấy ông ngập ngừng 
qua dấu hiệu quên trước quên sau. Ông mệt 
mỏi đi xuống và nói tôi lấy cho ông một ly 
nước suối. Bà Christel Neudeck thay ông trả lời 
phỏng vấn của giới truyền thông hoặc cám ơn 
quan khách đến chia vui cùng ông bà. Trước 
đó, ngày 30 tháng 01 năm 2016, ông tham dự 
ngày hội Tết Nguyên Đán Bính Thân của người 
Việt tỵ nạn tại Bielefeld. 

 
       Nụ hôn khi nhận giải „Erich Fromm 
Preis“ tháng 4 năm 2016 
Ông cảm thấy mỏi mệt, tức ngực và khó thở 
nên đi ra khỏi phòng và yêu cầu tôi chở ông về, 
trong khi chương trình vẫn còn đang tiếp tục. 
Chính bà Christel Neudeck đã nhiều lần lo lắng 
và cảnh cáo ông, nhưng ông vẫn nói mình còn 
rất nhiều việc phải làm. 

Dr.Rupert Neudeck lần đầu tiên bị mổ 
tuyến tiền liệt (Prostate) khoảng 2 tuần trước lễ 
khánh thành bia ty nạn thuyền nhân VN ngày 
28 tháng 4 năm 2007 tại Troisdorf, nơi gia đình 
ông cư trú. Ông gắng gượng lững thững một 
mình lái xe đạp đến tham dự và tuyên bố rằng: 
“Troisdorf chính là thủ đô của người Việt tỵ 
nạn tại Đức“. 

Cũng hai tuần trước đại hội Công Giáo VN 
tại Đức kỳ thứ 40 tại Aschaffenburg từ 14 đến 
16 tháng 5 năm 2016, ông phải nhập viện mổ 
tim lần thứ 3 chỉ trong vòng 4 năm sau này. 
Lần này ông không đến tham dự được và nằm 
hôn mê trên giường bệnh cho đến khi lìa đời 
lúc 8 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2016, 
hưởng thọ 77 tuổi (*1939-2016). Có những lúc 
ngón tay ông đã cử động, cũng có những lúc 
ông đã mở mắt nhìn vợ và con cháu mình và 
gật đầu khi được hỏi ông có muốn nghe nhạc 
Mozart không. Những niềm hy vọng chợt lóe 
lên trong sự mong đợi khát khao của gia đình, 
nhưng ai ngờ đâu đó chỉ như ngọn nến chợt 



 

 

bừng sáng trước khi thật sự lịm tắt. Ông đã thật 
sự vĩnh viễn ra đi. 

Lễ mai táng ông được tổ chức âm thầm và 
giản dị trong gia đình và thân hữu vỏn vẹn chưa 
đến 30 người vào ngày 08 tháng 6 năm 2016. 
Quan tài dành cho ông là 6 miếng ván gỗ thô, 
không sơn màu, không chạm trổ, không hoa 
không nến, nằm cô đơn dưới bậc thềm Cung 
Thánh trong ngôi nhà thờ nhỏ gần nhà ông. 
Con cái và thân nhân ông tự khiêng ông đến 
nơi an nghỉ cuối cùng trong một nghĩa địa nhỏ 
tại Troisdorf. 

Người thân vĩnh biệt ông với từng nắm đất 
và những cánh hoa dại mọc bên đường. Giữ 
đúng lời hứa với bà Christel Neudeck trước kia, 
tôi kính cẩn đặt tượng đồng khắc đầu ông trên 
mộ. 

 
Nơi an nghỉ cuối cùng của một con người 
suốt đời xả thân cứu giúp đồng loại. 
Một tuần sau, ngày 14 tháng 6 năm 2016, Toà 
Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Koeln và 
tang quyến tổ chức Thánh Lễ tưởng niệm ông 
tại Vương Cung Thánh Đường St.Aposteln do 
Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki chủ tế cùng 
với 12 Linh Mục Việt Nam (đa số đều được tàu 
Cap Anamur cứu sống trước đây). Gần 2.000 
người tham dự, hầu hết là thuyền nhân Việt 
Nam đến từ các nơi trong nước Đức và các 
quốc gia lân cận. 

Hầu hết các Chùa Việt Nam và các cộng 
đoàn Công Giáo Việt Nam trên toàn nước Đức 
đồng loạt tổ chức lễ tưởng niệm và cầu hồn cho 

ông như một nghĩa cử cám ơn và thương tiếc vị 
ân nhân đã cứu sống họ và gia đình. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2016, Liên Đoàn 
Công Giáo Việt Nam tại Đức cũng tổ chức 
Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn ông tại 
Thánh Đường St. Hippolitus trong thành phố 
Troisdorf, nơi gia đình ông cư ngụ, với 9 Linh 
mục Việt Nam và hơn 500 giáo dân.  

Không những người Việt tỵ nạn thương tiếc 
ông mà người dân Đức cũng bày tỏ lòng quý 
mến một con người đã thay đổi được bộ mặt 
của nước Đức qua nhiều hành động khác nhau. 
Trên một chuyến xe lửa trong thành phố Koeln 
ngay trong ngày lễ tưởng niệm ông (14.6.2016) 
có người đã viết trên 1 toa xe dòng chữ “R.I.P. 
Rupert Neudeck” (Rest In Peace - Rupert 
Neudeck – Yên Nghỉ Trong An Bình).  

Một tấm hình khác xuất hiện trên Internet 
cho thấy hình con tàu nhân đạo Cap Anamur 
được xâm trên đùi một thanh niên Việt Nam 
như một ghi nhớ con tàu này đã cứu sống anh. 

Dr. Rupert Neudeck ra đi với nhiều ước mơ 
chưa trọn vẹn. Ông ước mơ một thế giới an 
bình không chết chóc chiến tranh. Ông ước mơ 
tiếp tục cứu giúp người tỵ nạn trên thế giới. 
Ông ước mơ ngày nào đó sẽ chạy Marathon 
trên suốt giải Gaza tại Palestine. Ông ước mơ đi 
trên chuyến xe lửa xuyên hết đất nước Sudan. 
Ông ước mơ học tiếng Việt và tiếng Á Rập và 
ông ước mơ mình sẽ sống tại Phi Châu trong 
những tháng năm cuối đời….  
 
Kính thưa ông Dr.Rupert Neudeck, 
Cho dù bây giờ ông có thể sống tại Phi Châu 
hay Palestine, hay trên bất cứ đất nước nào như 
trong mơ ước của ông, nhưng có một điều chắc 
chắn rằng, ông vẫn còn sống mãi trong lòng 
những người tỵ nạn VN chúng tôi và tất cả mọi 
người trên thế giới. 

Nguyễn Hữu Huấn 
Để tưởng nhớ Dr.Rupert Neudeck 

Hamburg, tháng 7 năm 2016 



 

Thăm Keukenhof 

Vườn hoa đẹp nhất thế giới 

Từ Minh Tâm

Biết Hòa Lan có vườn hoa xinh đẹp, chúng 
tôi đã chuẩn bị tìm hiểu đường đi nước bước từ 
cả năm trước. Ngày nay sách báo, internet, bản 
đồ rất nhiều nên việc tìm tòi cũng không khó 
lắm, chỉ là chịu khó một chút mà thôi. Qua đó, 
tôi biết rằng vườn hoa Keukenhof nằm ở phía 
tây nam thủ đô Amsterdam, cách đó khoảng vài 
chục cây số. Hàng năm vườn hoa nầy chỉ mở 
cửa hai tháng - từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 
5 - khi hoa tulip nở rộ. Tuy nhiên cũng còn tùy 
vào thời tiết nóng hay lạnh mà hoa có thể nở 
sớm hay muộn hơn một chút. Vào thời gian mở 
cửa sẽ có khoảng 700,000 du khách từ khắp nơi 
trên thế giới đến thưởng lãm một vườn hoa lớn 
và đẹp nhất thế giới. 

 
Giữa tháng 1/2016, tôi mua vé máy bay và 

đặt khách sạn ở Amsterdam. Chưong trình là sẽ 
tới Hoà Lan ngày 18/4, sau đó sẽ thăm vườn 
hoa và vài địa điểm du lịch khác gần thủ đô. 
Sau đó, tôi sẽ tiếp tục đi xe điện qua Pháp thăm 
người chị vợ và vài thắng cảnh ở Pháp trước 
khi về Mỹ.  

 
Mua vé xong một tuần thì xảy ra vụ đánh 

bom ở phi trường và nhà ga xe điện thủ đô 
Bruxelles của Bỉ làm chết mấy chục người. Vụ 
nầy làm tôi phân vân có nên tiếp tục chuyến đi 
hay phải hủy bỏ vì lý do an toàn. Nhưng vài 
tuần sau thì thấy cũng êm nên chúng tôi quyết 
định lên đường, nhờ đó có một chuyến du lịch 
khá thú vị 

 
Tôi đến Amsterdam ngày 18/4/2016 và ngụ 

tại khách sạn Park Plaza gần nhà ga trung tâm. 
Thời tiết ở hôm nay có nhiều mây, lạnh khoảng 
10 độ C nhưng không mưa. Hôm sau, ngày 
19/4, từ khách sạn, chúng tôi khởi hành đi thăm 
vườn hoa Keukenhof. Muốn vậy, đầu tiên, ta 
phải đi xe điện ra phi trường Schiphol. Từ đó, 

tôi tìm đến bến xe buýt "con thoi" đi thăm vườn 
hoa. Xe nằm ở cửa ra số 4 của phi trường. Vào 
mùa hoa nở, người ta tổ chức loại xe nầy để du 
khách thăm viếng cho thuận tiện.Ở bến xe, 
người ta bán vé xe buýt và vé vào cổng chung 
với giá 24 Euro (tiền xe 8E, vé vào cổng 16E). 

 
Chờ vài phút thì xe tới. Chúng tôi lên sớm 

nên có chỗ ngồi, mấy người tới sau thì phải 
đứng. Xe chạy khoảng 30 phút thì tới vườn 
hoa. Lúc nầy là 10 giờ sáng. Du khách đến 
thăm vườn hoa bắt đầu đông. Họ đi tự do như 
chúng tôi hay đi theo các tua du lịch của các 
hãng Globus, Cosmos, Trafalgar... Nếu bạn 
không biết cách đi thì từ Amsterdam có tua đưa 
bạn tới đây với giá 49E (nhưng chỉ xem trong 
thời gian 3 giờ rồi về), còn chúng tôi đi chơi cả 
ngày khi nào chán thì thôi. Du khách tới xem 
hoa nhiều nhứt là người Hòa Lan, sau đó là 
người Anh, Pháp... và Trung Quốc, Nhật, Đại 
Hàn cũng có. Sau nầy trong vườn hoa tôi còn 
gặp hai gia đình Việt Nam nữa. 

 
Tại cổng chào, có hai cô gái mặc trang phục 

cổ truyền của Hòa Lan để chào đón và du 
khách có thể chụp hình kỷ niệm với hai cô. 

 
Qua khỏi cổng là một hồ nước phun. Tiếng 

nhạc réo rắt do một máy chơi nhạc kiểu cổ đặt 
ở bên trái khiến chúng ta cảm thấy yêu đời đôi 
chút. Thời tiết hôm nay cũng khá lý tưởng: 
nắng, ít mây nhưng hơi lạnh và có gió. 

 
Từ cổng vào phía trong là vô số những 

luống hoa tulip (uất kim hương) đủ màu. Thêm 
vào đó là hoa daffodil (thủy tiên), Hyacinth (dạ 
hương lan)... Chúng được trồng theo luống 
hình vòng cung theo sườn đồi hay bên bờ hồ 
một cách mỹ thuật. Hôm nay hoa nở quá đẹp. 



 

 

Đủ màu sắc: vàng đỏ, hai màu... , đủ chủng 
loại: cao, thấp..., hoa kép, hoa đơn...Những con 
đường trong công viên nầy được thiết kế uốn 
lượn cong cong dưới những tàng cây cao tạo 
bóng râm. Bên trong có một hồ nước khá lớn, 
giữa hồ có nước phun, có cầu bắc qua. Bên bờ 
hồ có đường đi dạo. Trên sườn đồi có trồng rất 
nhiều luống hoa tulip đủ màu sắc. Phong cảnh 
nơi đây thật xinh đẹp tuyệt trần. 
 

Chúng tôi vô cùng thích thú, vừa chụp hình, 
vừa thưởng thức cảnh trí mà quên cả lạnh. Hoa 
ở đây cũng tỏa mùi khá thơm, ta sẽ cảm nhận 
nay đi gần những luống hoa thủy tiên màu vàng 
rực hay dạ hương lan màu tím. 

 
Trong vườn hoa Keukenhof xinh đẹp 
 

Với diện tích 32 mẫu (320,000 mét vuông), 
Keukenhof là một vườn hoa vĩ đại, mênh 
mông. Hàng năm người ta trồng xuống 7 triệu 
củ tulip, thủy tiên, dạ hương lan... với thiết kế 
mỹ thuật và thay đổi nên làm cho người thưởng 
ngoạn phải say mê và thích thú. Chúng tôi đến 
đây lúc 10 giờ, nhẩn nha dạo chơi trong khu 
vườn xinh đẹp để thưởng thức một bữa tiệc sắc 
màu chưa bao giờ thấy trong cuộc đời. Đủ các 
màu sắc: vàng đỏ, tím, cam, hai màu... tạo cho 
không khí nơi đây thật thoải mái vui tươi. May 
mắn cho chúng tôi là thời tiết hôm nay ấm áp 
hơn ngày thường mặc dù ở đây cũng chỉ hơn 10 
độ C và có gió. Người em ở Bỉ nói mấy ngày 
sau ở đây mưa gió tơi bời, và lạnh hơn nhiều. 
Như vậy đi chơi cũng hên xui vì tùy thuộc 
nhiều vào thời tiết. 

 
Chúng tôi vui chơi chụp hình đến 1 giờ trưa 

thì tìm chỗ ăn trưa. Trong công viên có nhiều 

nhà hàng, quán giải khát... Giá cả hơi mắc hơn 
bên ngoài một chút nhưng du khách ngồi ăn 
đầy hết. Có lẽ vì ngồi trong quán ấm hơn ở 
ngoài. Ngoài ra, ở đây còn có những tiệm bán 
đồ kỷ niệm như đồ sứ Hòa Lan, phô mai, guốc 
gỗ... Thấy có tiệm bán củ tulip nữa mà giá mắc 
lắm và đem về Mỹ cũng không được vì luật 
cấm. Hoa tulip chỉ thích hợp với xứ lạnh. Ở Mỹ 
cũng có bán của tulip. Có năm tôi mua củ về 
trồng thì thấy nó cũng ra hoa nhưng không đẹp 
và cũng không nẩy thêm củ con. Nam Cali 
cũng có vườn hoa Descanso trên vùng núi nơi 
có trồng tulip, mỗi năm ở đó đều có hoa nhưng 
số lượng và sự rực rỡ thì rõ ràng không bằng 
Hòa Lan. 

 

Ăn trưa xong, chúng tôi đi xem Cối Xay 
Gió. Trong vườn hoa nầy người ta xây lại mô 
hình cối xay gió để du khách leo lên xem cảnh 
và chụp hình. Cối xay gió kiểu xưa là một đặc 
trưng của xứ Hòa Lan. Ngoại ô Amsterdam có 
một làng quê có tên là Zaane Schanns nơi còn 
giữ lại một số cối xay gió và được Liên Hiệp 
Quốc công nhận là Di Sản Thế Giới. Mấy ngày 
sau, tôi có đến xem nơi đó. Cũng đẹp lắm, khi 
nào có dịp sẽ kể bạn nhghe chuyến đi này. 



 

 

Cối xay gió nằm ở bìa vườn hoa. Từ đây, 
bạn có thể thấy những ruộng hoa tulip mênh 
mông của nông dân trồng ở phía ngoài. 
Keukenhof có bán tua đi tàu chạy vòng vòng 
các dòng kinh để xem hoa tulip ở ngoài với giá 
8 Euro một người (đi trong 45 phút). Tôi thấy 
tàu chạy dưới kinh thấp quá mà đồng hoa cũng 
ít hoa nở không như trong các hình chụp nên 
không tham gia. Tulip trong vườn hoa nầy đẹp 
mà trồng rất mỹ thuật, tulip ngoài ruộng trồng 
thẳng tắp không đẹp lắm đâu. Nếu có thời giờ, 
tốt hơn nên mướn xe đạp chạy đến các ruộng ở 
xa một chút thì may ra có cảnh đẹp. Giá mướn 
xe đạp một ngày hình như là 10 Euro. 
Trong vườn hoa, ngoài tulip còn có một số hoa 
đào. Mùa nầy hoa đào cũng nở mãn khai. Hôm 
đi Nhựt coi hoa đào thì gặp tulip. Hôm nay đi 
Hòa Lan coi tulip thì gặp hoa đào. Hai loại hoa 
nầy nở cùng mùa nên dễ gặp. Hoa đào ở đây có 
màu trắng, cũng đẹp nhưng không bằng ở 
Nhựt. 
 

Ở Keukenhof, ngoài những luống hoa được 
trồng ngoài trời, vườn hoa còn có 3 khu nhà 
kính nơi trưng bày những loại hoa khác. Đó là: 
- Khu trưng bày hoa lan: đủ màu sắc, hồng, 
tím, đỏ, trắng và cả lan màu xanh dương. Có 
thể hoa được đem từ nơi khác đến chớ không 
phải trồng ở đây. 
 

- Khu trưng bày hoa tulip: đây là hoa trồng 
trong nhà. Căn phòng nầy lớn lắm, cở một sân 
bóng đá. Bên trong người ta trồng hàng trăm 
loại tulip khác nhau, từ loại thấp chừng 10 cm, 
hoa nhỏ như thường thấy đến loại cao 40-50 
cm. Loại sau nầy to lớn giống như một cái 
bông sen. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi 
thấy hoa tulip to lớn như vậy. Thêm vào đó là 
những loại hoa đơn, hoa kép đủ màu... 

 
Ngoài tulip, người ta còn trưng bày đủ loại 

hoa loa kèn, hoa amaryllis (Hoa Loa Kèn), và 
nhiều loại hoa khác. Mỗi chủng loại hoa lại có 
nhiều màu sắc. Nội chuyện quay phim chụp 
hình khu trưng bày hoa trong nhà cũng đã đẹp 
lắm rồi. Sở dĩ người ta tổ chức trồng trong nhà 
là vì họ có thể kiểm soát nhiệt độ và làm cho 
hoa ra sớm hơn một chút hay trễ một chút giúp 

cho những du khách tới sớm hay trễ thì vẫn có 
hoa để xem. 

 
- Khu trưng bày hoa hồng: Căn nhà nầy 

cũng lớn và trưng bày đủ loại hoa hồng với đủ 
màu sắc.  

 
Khu trưng bày hoa lan trong nhà ở Keukenhof 
 

Vườn hoa còn những sinh hoạt khác mà 
chúng tôi không biết hết. Ở đây có cuộc diễn 
hành hoa mà không trùng với thời điểm tôi tới 
thăm. 

 
Trong khi chúng tôi vui chơi, chụp hình 

trong vườn và nói chuyện với nhau bằng tiếng 
Việt thì có người hỏi: 

 
- Cô chú đã chụp được bao nhiêu hình rồi? 

Đó là một cô gái trẻ, người miền Bắc, không 
đẹp lắm. (Bây giờ già rồi, đi đâu người ta cũng 
gọi mình là cô chú, trừ khi về Việt Nam, ra mới 
được gọi là anh !!). 
 

- À, cũng chụp được khoảng hơn 1,000 
tấm. 
Cô gái cười và chúc chúng tôi đi chơi vui vẻ. 
Qua trò chuyện tôi biết cô được ông chồng Hòa 
Lan bảo lãnh về đây và hiện sống ở 
Amsterdam. Anh chàng nầy cũng biết tiếng 
Anh và nói chuyện rất cởi mở. 
 

Một lần khác, trong nhà kính, thấy có hai 
chị kia cũng lớn tuổi đang nói chuyện với nhau 
bằng tiếng Việt tôi mới làm quen và được biết 
hai chị đến Hòa Lan cũng đã lâu và hôm nay 
rảnh rỗi đi chơi như chúng tôi. Hai chị ngạc 
nhiên khi biết chúng tôi từ Cali qua. Hỏi về 
cuộc sống, chị nói Hòa Lan là xứ sở thanh 



 

 

bình, cuộc sống xã hội y tế rất tốt. Người Việt 
tỵ nạn được giúp đỡ tận tình, họ giúp chỗ ở và 
y tế. Người Việt cần cù thì cuộc sống ở đây 
cũng thoải mái. Nghe mà mừng cho các chị! 

 
Vui chơi trong vườn hoa tới 4 giờ thì máy 

chụp hình ... hết pin (do đã quá ham mà chụp 
hơn 1,000 tấm hình đủ loại). Điện thoại cũng 
vậy. Chỉ còn máy chụp hình nhỏ đem theo dự 
trữ. Mà thấy cũng quá đủ rồi nên chúng tôi tính 
từ giã khu vườn xinh đẹp. Thế nhưng từ trong 
khu nhà kính ra tới ngoài cũng xa và lại có 
thêm những khu vườn xinh đẹp khác đầy màu 
sắc nên chúng tôi vừa đi vừa xem cảnh và chụp 
hình bằng máy nhỏ. Ra tới cổng thì cũng hơn 
4:30. Lúc nầy du khách đang xếp hàng chờ xe 
rất dài. Thế nhưng người ta cũng có rất nhiều 
xe buýt tới liên tục nên chúng tôi được lên xe 
trở lại phi trường khá nhanh. Cách tổ chức đi 
xem vườn hoa ở đây thật khoa học và tiện lợi. 
Chữ Keukenhof theo tiếng Hòa Lan có nghĩa là 
"vườn nhà bếp". Khu vườn đưọc thành lập năm 
1949 và chánh thức mở cửa cho công chúng 
vào xem từ năm 1950. Mỗi năm, khu vườn 
được thiết kế lại với đề tài khác nhau. Năm nay 
(2016), chủ đề của vườn là Golden Age (Thời 
Đại Hoàng Kim). 

 
Điểm đặc biệt của  Keukenhof là nơi đây có 

địa thế mấp mô, với nhiều cây cao và bên cạnh 
một hồ nước. Những luống hoa được trồng bên 
dưới những táng cây nên trông dịu dàng và mát 
mẻ. Cỏ được cắt xén gọn gàng, lối đi cong 
cong, sạch sẽ không một cọng rác. Khắp nơi 
trong vườn, người ta đặt nhiều băng ghế để 
khách ngồi nghỉ chân ngắm cảnh. Họ thưởng 

hoa một cách tao nhã, thanh lịch. không chen 
lấn, xô bồ. Nhiều người trong số họ là người 
lớn tuổi. Có người phải đi xe lăn. Hình như ai 
cũng thoải mái trong một ngày tuy lạnh nhưng 
có nắng như hôm nay. 

 
Người Hòa Lan rất yêu thích hoa tulip 

nhưng thật ra hoa tulip lại có nguồn gốc từ 
Trung Đông và được người Thổ trồng tỉa. Giữa 
thế kỷ thứ 16, một nhà ngoại giao của đế chế 
Habsburg đem củ về Vienna giới thiệu với một 
nhà khoa học chuyên trách vườn hoa hoàng gia 
có tên là Carolus Clusius. Ông nầy đã nghiên 
cứu thành công cách trồng và nhân giống hoa 
tulip. Sau nầy ông làm giám đốc một vườn hoa 
có tên là Hortus Botanicus ở Leiden - đây là 
vườn hoa cổ xưa nhất Châu Âu - và phát triển 
để hoa tulip có thể nở hoa lần đầu tiên năm 
1594 trên vùng đất lạnh, ẩm ướt nhưng mầu mỡ 
của Hòa Lan. 

 
Người Hòa Lan đã có công tạo ra những 

giống mới, màu mới của hoa tulip. Hoa có đủ 
màu đỏ, vàng, trắng, cam, hồng, tím... kể cả 
màu đen. Bạn có nhớ câu chuyện Bông Uất 
Kim Hương Đen của nhà văn Alexandre 
Dumas không? Đó là một câu chuyện tình lãng 
mạn lồng trong phong trào tạo ra các loại hoa 
tulip mới . Ngày nay, các nhà nghiên cứu vẫn 
tiếp tục tìm tòi để phát minh ra những hoa có 
màu sắc tươi đẹp nhưng trên thương trường chỉ 
có vài chục loại phổ biến mà thôi. 

 
Trong lịch sử, hoa tulip rất mắc tiền, có lúc 

người Hòa Lan yêu hoa tulip đã tạo ra một làn 
sóng đầu cơ các củ hoa tulip mà sau nầy các 
nhà tài chánh gọi là Hội Chứng hoa Tulip. Câu 
chuyện bắt đầu khoảng cuối năm 1636 đầu năm 
1637. Lúc đó kinh tế Hòa Lan bắt đầu phát 
triển, người dân có tiền và mua củ tulip để 
trồng, không hiểu cách nào mà các củ nầy lại 
chuyển chủ từ người nầy qua người kia, mỗi 
lần chuyển chủ thì giá một củ tulip lại tăng lên 
chút đỉnh. Đây có lẻ do tin đồn mà ra. Giống 
như phong trào nuôi chim cút hay cá phi ở Việt 
Nam. Tới đầu năm 1637, một củ tulip quý có 
thể có giá đến... 10 năm tiền lương của một 
công nhân hay tương đương giá trị của một căn 



 

 

nhà. Chuyện gì cuối cùng đã xảy ra? Bong 
bóng bị vỡ. Trong một thời gian ngắn, giá củ 
tulip bị giảm thãm hại, có khi chỉ bằng 1% lúc 
mua. Nhiều người đã bị phá sản một cách 
không ngờ. Đó là câu chuyện một củ tulip có 
giá trị tương đương 100,000 USD hay một căn 
nhà mà sau nầy người ta gọi là Hội Chứng Hoa 
Tulip. 

 

 
 

Người Hòa Lan yêu hoa. Họ cũng trồng và 
cung cấp cho 80% của cho thị trường hoa trên 
thế giới. Ở Hòa Lan có trung tâm đấu giá hoa. 
Ở đó các nhà bán sỉ tới đấu giá. Hàng sẽ được 
đưa đến bất cứ nơi đâu ở Châu Âu trong vòng 
24 giờ. Hàng năm Hòa Lan xuất cảng 14 triệu 
bông hoa, về hoa tulip, họ chủ yếu bán củ.  
Mùa xuân, đến Hòa Lan, xem một vườn hoa 
xinh đẹp là một ước muốn không phải dễ thực 
hiện. Chúng tôi đã đến, đã kể cho bạn nghe và 
vẫn muốn có cơ hội để trở lại. Đây là một địa 
điểm mà những bạn yêu du lịch nên tìm đến, 
một địa điểm mà nếu tới một lần thì bạn sẽ nhớ 
mãi không quên… 
(5/2016) 

 
BÀI THƠ CHIỀU CHỦ NHẬT 

 

Chiều nay, chiều Chủ nhật, 
Mây đen ngập quanh trời; 
Thang sầu cao chất ngất, 
Mưa rơi cùng lệ rơi… 

 
Núi sông này ai bán? 
Uất hận đã dâng đầy, 

Một lũ người khốn nạn, 
Hung hăng làm tay sai… 

 
Bọn xâm lăng phương Bắc; 

“Cõng rắn cắn gà nhà” 
Tưởng sẽ được cất nhắc 
Thái thú trên quê cha… 

 
Tiền Nhân ơi, có thấu! 

Con cháu Người hôm nay, 
Vắt hồn đến rướm máu, 

Khóc non sông đọa đày… 
 

Không, 
Không thể nào như thế, 
Việt Tộc chẳng cúi đầu, 

Cam tâm làm nô lệ, 
Nhìn Tổ Quốc thương đau! 

 
LPN 

21/8/2016 
 



 

 SINH HỌAT AHCC SAIGON 
CÔNG TÁC XÂY CẦU ÔNG THĂNG 

xã Lương Hòa, Giồng Trôm Bến Tre. 
Bùi Đức Hợp 

Nguyễn Thanh Liêm 
 

Anh thân mến . 
Ngày 18 tháng 9 năm 2016 Nhóm AHCC 

Saigon gồm AH Dương Bá Thế, Nguyễn Thanh 
Liêm, Lưu Kim Loan, TH Nguyễn Ngọc Dũng, 
gia đình cố AH Lê Chí Thăng đến ấp 4, xã 
Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 
dự lễ Khánh Thành cầu Ô. Thăng bằng bê tông 
cốt thép do Gia Đình cố AH Lê Chí Thăng tài 
trợ .Thân mến 
Liêm

 

Cầu Ông Thăng 
Người dân Ấp 4, Xã Lương Hòa, Huyện 

Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre rất vui mừng khi 
qua lại cây cầu xinh xắn mang tên "Cầu Ông 
Thăng". Không nén nổi nỗi xúc động, họ phải 
thôt lên: 

“40 năm trông đợi một ngày” 
Ái Hữu Công Chánh có dịp đến Bến Tre 

đừng quên đến Ấp 4 chụp hình lưu niệm để 
tưởng nhớ tới công đức của cố AH Lê Chí 
Thăng, người đã hy sinh cả đời cho sự nghiệp 
Công Chánh 

*** 
Anh Lê Chí Thăng sinh năm 1933, tốt 

nghiệp khóa kỹ sư công chánh 1958. Từ đó đến 

khi về hưu, anh phục vụ toàn thời gian cho Nha 
Kiều Lộ, Bộ GTVT. Sau khi về hưu, Anh thành 
lập hội AHCC SG chuyên xây dựng cầu đường 
nông thôn tại các vùng xa xôi hẻo lánh thuộc 
miền Tây Nam Phần. Nhiều cầu khỉ "nguy 
hiểm chết người" đã kiến thiết thành cầu đúc, 
đường lầy lội trở thành đường bê tông, giúp 
cho người dân nghèo đi lại dễ dàng. 

 
Anh thường xuyên có mặt tại các công 

trường để khảo sát thiết kế, giám sát thi công, 
nghiệm thu công trình. Mới đây, ngày 
8/5/2016, tuy tuổi già sức yếu, Anh vẫn hăng 
hái tham dự lễ khánh thành cầu An Thạnh. 

 
Bất ngờ được tin Anh qua đời ngày 

22/5/2016 tại Sài Gòn, các AHCC khắp nơi đều 
gửi lời chia buồn với gia đinh anh và cầu chúc 
hương hồn Anh sớm tiêu diêu miền cực lạc. 

 
Với tư cách là Đại Diện nhóm TNSN tài 

trợ xây dưng cầu An Thạnh, tôi yêu cầu KS 
Liêm, Hội Trưởng hội AHCC SG, đặt tên cầu 
An Thạnh là "Cầu Ông Thăng": 

"Dưới sự lãnh đạo khôn ngoan và sáng 
suốt của cố AH Lê Chí Thăng, hội AHCC SG 
đã thực hiện nhiều công trình phục vụ dân 
nghèo miền Tây như làm đường, xây cầu, đào 
giếng, cấp học bổng cho học sinh nghèo v. v. 

 



 

 

Sự qua đời của AH là một mất mát lớn 
lao không những cho Hội chúng ta, mà còn cho 
cả đồng bào nghèo khó trong nước. 

 
Để ghi lại công ơn của cố AH, tôi khẩn 

thiết đề nghị quý Hội vận động dân chúng địa 
phương đạt tên cầu An Thạnh, Xã An Phú 
Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp là 
cầu Lê Chí Thăng. Cầu này hoàn thành là do sự 
đóng góp nhân vật lực của tất cả AHCC, và đã 
được cố AH Thăng cắt băng khánh thành ngày 
8/5/2016, 2 tuần trước khi Anh qua đời 

 

 
 
Tưởng cũng cần nhắc lại, cầu An Thạnh 

có kiến trúc hài hòa gồm 7 nhịp dài tổng cộng 
42 m, rộng 3m, thông khoáng 2.5m. Trên bộ, 
người qua lại tấp nập; dưới sông, thuyền ghe 
suôi ngược nhịp nhàng. Tổng kinh phí xây 
dựng là 385 triệu VNĐ, trong đó nhóm TNSN 
đóng góp 137 triệu VNĐ.  

 
Thật là bất ngờ! Ngày 18/9/2016, tôi 

nhận được thư thông báo kèm theo hình ảnh 
khánh thành cầu "Ông Thăng" do KS Liêm gửi 
tới: 

"Ngày 18 tháng 9 năm 2016, nhóm 
AHCC Saigon gồm AH Dương Bá Thế, 
Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan, TH 
Nguyễn Ngọc Dũng, gia đình cố AH Lê Chí 
Thăng đến ấp 4, xã Lương Qưới, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre dự lễ Khánh Thành cầu Ô. 
Thăng bằng bê tông cốt thép do Gia Đình cố 
AH Lê Chí Thăng tài trợ.". 

 

Được biết cầu đúc này có chiều dài 
14m, rộng 2.2m, với kinh phi xây dựng 30 triệu 
VNĐ. Cùng ngày, tôi nhận được thư cảm tạ của 
cháu Lê Chí Vũ, con của cố AH Thăng: 

 
"Gia đình tụi con rất cám ơn Nhóm 

AHCC mà đặc biệt là chú Liêm, cô Loan, chú 
Thế đã bỏ công sức và thời gian để hoàn thành 
chiếc cầu ý nghĩa này. Những lời chú Liêm 
phát biểu tại buổi lễ rất hay và cảm động. 

Ba con ở "suối vàng " chắc cũng dõi 
theo và sẽ rất vui sướng. Niềm vui nhân gấp bội 
vì các Bác, Cô, Chú trong nhóm AHCC trong 
và ngoài nước vẫn còn nhớ tới Ba con và tiếp 
tục việc thiện nguyện cho bà con nghèo tại Việt 
Nam. Từ đáy lòng, con xin đại diện gia đình 
cám ơn rất nhiều." 

*** 
Hôm nay 21/9/2016, Trời đã vào thu, 

thời tiết San Jose mát dịu. Đứng trên ngọn đồi 
Oaks Hill, tôi chắp tay cầu xin Trời Phật sớm 
cho linh hồn AH Thăng vào hưởng nước Trời. 

 
Bên cạnh nỗi buồn là niềm vui, khi thấy 

hội AHCC SG đã hoàn thành xuất sắc cây cầu 
mang tên cố AH Lê Chí Thăng. 

 
Bùi Đức Hợp  

 

 



 

Tinh thần đoàn kết và thành công rất sớm  
trên quê người 

(Đọc lại mấy Lá Thư AHCC đầu tiên) 
N. T.

 
Nhiều người nhận xét rằng, từ 

Việt Nam di tản ra ngoại quốc, trong các 
ngành nghề, thì anh em Công Chánh trở 
lại nghề cũ đông đảo nhất. Có người ước 
lượng hơn 90% anh em Công Chánh đã 
trở lại nghề cũ. Ngay cả trong hai năm 
đầu tiên 1975, 1976 đã có nhiều AHCC 
thi đậu EIT hoặc PE. Nhiều AH khác đã 
trở lại Đại Học để lấy cấp bằng Master. 
Họ đã thành công, và có được việc tốt 
làm trong các tiểu bang từ miền Đông 
qua miền Tây.  

Lá thư Ái Hữu Công Chánh đầu 
tiên đã gởi đến tay các AH vào tháng 
3/1976, tức là sau chưa đầy một năm xa 
xứ. Lá thư AHCC số 1 này do hai AH 
Lê Khắc Thí và Lê Thành Trang ký tên, 
đã ra đời, như một đóm lửa ấm áp gởi 
đến suởi lòng những AHCC xa nhà rải 
rác khắp nơi trên thế giới mênh mông. 
Anh em Công Chánh khắp nơi vui 
mừng, nô nức nhiệt liệt hưởng ứng. Mới 
10 tháng thôi trên đất mới, mà đã thu 
lượm được địa chỉ của 90 anh em Công 
Chánh. Hẹn nhau phát hành bản tin 3 
hay 4 tháng một lần. hẹn nhau thông báo 
tin tức gia đình, tương thân tương trợ, 
tìm kiếm việc làm. Đồng thời thông báo 
tin tức cuả anh em còn kẹt lại bên quê 
nhà. 

Trong bản tin số 1 này, có tài liệu 
và tin tức về kỳ thi EIT, địa chỉ nạp đơn 
thi, thi cách nào, và khuyến khích anh 
em nạp đơn thi gấp, để có ‘cái bằng’ 
trong tay mà kiếm việc làm dễ dàng hơn. 

Trong lá thư AHCC số 2, phát 
hành vào tháng 4/ 1976, đúng một năm 
tha hương mất nước. Có một câu làm 
nức lòng anh em, và gieo niềm tin tưởng 
về một tương lai tốt đẹp sau này: “Sớm 
muộn gì, rồi anh em cũng sẽ có việc làm 
thích nghi với khả năg chuyên môn của 
mình”  

Trong lá thư số 2 này, anh Trương 
Như Nguyên đã ghi lại rất chi tiết tình 
hình Đà Nẵng rối loạn và hốt hoảng 
trong ngày thất thủ, và cái may mắn của 
anh trong phút chót, đã thoát được về 
đến Nha Trang 

Thư của một số anh em AHCC tỏ 
lộ sự vui mừng khi nhận được lá thư 
AHCC này, cùng nhiều đề nghị phương 
cách vun đắp cho Lá Thư trong tương 
lai.  

Trong lá thư số 2 nấy, anh em có 
kêu gọi: “xin anh em nào, nếu có thể 
được, gởi về anh Thí 5 hay 3 đồng, để 
mua giấy in và trang trải bưu phí”  Lời 
yêu cầu thật là khiêm tốn, có lẽ khi đó, 
anh em chúng ta chưa ai dồi dào tài 
chánh. 

AH Nguyễn Xuân Hiếu kêu gọi 
anh em Công Chánh tại từng địa phương 
giúp đỡ nhau tìm việc làm, “như ngày 
xưa, đi đến tỉnh nào xa lạ, anh em Công 
Chánh cũng tìm đến nhau, giúp nhau ăn 
ở, chuyên chở, các bạn già chỉ dẫn cho 
các bạn trẻ về công việc, vân vân...” 
Mới chưa đầy 1 năm đến xứ người, mà 
nhiều tin tức tốt lành và đáng khích lệ, 



 

 

làm cho anh em AHCC thêm phần tin 
tưởng vào nghề nghiệp cũ trong tương 
lai:  
“AH Trần Sĩ Huân ở SF cho biết “AH 
Nguyễn Minh Trí thi đậu PE, và được 
làm project engineer của hãng 
International Engineering Co Inc,  AH 
Lê Thành Trang đã thi đậu EIT và đã 
làm công chức thực thụ của City New 
Orleans. AH Trương Như Nguyên, sau 
gần một năm tìm việc vừa được nhận 
vào làm ở Utility Division tại thành phố 
Tacoma Washington State, và anh cũng 
thi đậu vào 2 chức vụ Sanitary Engineer 
II và Advisory Sanitary III qua các cuộc 
thi tuyển, hy vọng sẽ được nhận việc 
trong nay mai. AH  Phạm hữu Vỉnh vào 
Canada, hồi tháng hai 1976 đã có việc 
làm tốt ngay từ lúc mới đến.  AH Nguyễn 
Ngọc Khiêm đã kiếm được việc toàn thời 
gian ở Canada trong ngành nghề. AH  
Lê Mộng Hùng vừa đi làm vừa đi học ba 
buổi mỗi tối về MBA, sẽ tốt nghiệp nay 
mai. AH Nguyễn Đức Súy đã nhận được 
công việc tốt của hãng Becthel ngay sau 
khi rời trại tị nạn. AH Đồng Sĩ Khiêm 
hiện đã làm việc cho một hãng kỹ sư cố 
vấn tại Californi 

AH Lê Thành Trang được thư của 
Dépatment of Healt , Education and 
Welfare. Dallas Texas đề ngày 
3/5/21976 rằng:  

"Ông có thể được giúp đỡ tài 
chánh để theo học tiếp ở bậc cao học: 

1.chương trình National Direct 
Studen Loan 

2- Chương trình College Work 
Study 

3- Chương trình Granted Student 
Loan 
 

Lá Thư số 3 phát hành vào tháng 
10/1976 kêu gọi luân phiên phụ trách lá 
thư. Vì chỉ có hai AH Thí và Trang ở 
cách xa nhau quá, làm không xuể.  
 

AH Phạm hữu Vĩnh có nhờ thông 
báo như sau: “Anh em Công Chánh nào 
có dịp ghé Montreal Canada, thì xin mời 
lại tạm trú tại nhà tôi. Nhà không sang 
trọng gì cả, nhưng gọi là có chỗ nghỉ 
chân…” 
 

AH Nguyễn Quý Hảo viết: “Xin báo 
tin các anh Trình Ngọc Răng,  Nguyễn 
Phùng, Nguyễn Kim Khoát đã đậu EIT 
vào tháng 11/1975.” Anh Nguyễn Quý 
Hảo đang học MS về Sanitary tại đại học 
UMR. AH Ông Ngọc Ngoạn cũng đã 
kiếm được việc làm trong nghề. 
 

AH Trần Sĩ Huân cho biết đã được 
hãng Bechtel tại San Francisco tuyển 
dụng, công việc cũng như lương bỗng 
cũng dễ chịu. Củng một hãng, có các 
AH Suý, Cơ, Diệp, Tất. 
 

AH Đào Hữu Dinh thông báo đã tốt 
nghiệp bằng MS về Soil Mechanics & 
Foundations vào năm 1976 tại Kansas 
State University và đậu EIT khoá tháng 
4/1976. Đang chuẩn bị cho kỳ thi PE. 
 

AH Khương Hùng Chấn đưọc một 
học bỗng của University of Oklahoma, 
và được một “Graduate Assitantship” 
nên cũng ‘tạm dư tiền để sống’. 
 

AH Đồng Si Khiêm viết về kinh 
nghiệm thi PE, luật lệ, và hướng dẫn 
kinh nghiệm, cách học thi rất hay. AH 
Trương Như Nguyên cũng có viết bài 



 

 

vấn đề thi PE kinh nghiệm, cách học sao 
cho hiệu quả, để khỏi phí sức. Chỉ chọn 
một số môn học, đừng học hết các môn 
mà phí công. AH còn đưa một bản liệt 
kê, từ 1966 đến 1971, mỗi năm có bao 
nhiêu đề bài thuộc môn học nào. Dựa 
vào đây mà học thì hiệu quả hơn.  
 
Số 4 tháng 1/ 

Chỉ một lá thơ của anh Lê Thành 
Trang mà thôi 
 
Số 5 tháng 4/1977  

Trong nửa năm vừa qua một số đông 
anh em đã thi đậu EIT, MS, và có được 
việc làm tốt. Một số đông con em AHCC 
đã vào các trường đại học và đang tiếp 
tục việc học. Sau hai năm xa xứ, đa số 
anh em AHCC xem như đã “an cư lạc 
nghiệp”. Có vài ba AH đã mua nhà trả 
góp, và đã nghĩ đến việc đi nghỉ hè và 
thăm bà con gia đình  ở các tiểu bang xa.  
 

AH Tô Đăng Quế đã có việc làm ở 
nhà máy máy nước tại Stockton. 
California. 
AH Đoàn văn Kiệu có việc làm tại một 
hãng kỹ sư cố vấn. Mỗi năm tăng lương 
hai lần, công việc tương đối dễ chịu. Đã 
yên ổn và mua được một căn nhà. Anh 
mách nước cho anh em, vào thư viện địa 
phương, tìm những tập thông cáo tuyển 
dụng nhân viên của các cơ quan công 
cũng như tư. Tìm xem có việc nào hợp 
với khả năng thì đem đơn đến nạp. 
 

AH Trương Đình Huân đã có việc 
làm tại công ty về nước tại miền Bắc 
California. Anh cũng đã thi đậu vào 
ngành công chánh cuả quận hạt. 
 

AH Trần Đức Huy ở Pháp viết rằng 
“Đọc lá thư AHCC tôi rất thích thú, vì 
lâu lắm mới trông thấy vài trang chữ 
Việt, lại do một số bạn bè viết.” 
 

AH Nguyễn văn Liêm cho biết sau 
khi trình diện tại phường để chờ ngày đi 
“học tập cải tạo”, anh đã chạy về Gò 
Công, tìm được một gia đình đánh cá, 
dong thuyền trực chỉ về Mã Lai. Mãi đến 
tháng 8/ 75 mới được Mỹ bốc.  
 

AH Phạm hữu Quang đã làm việc 
cho Oklahoma State Health. Đậu PE vào 
tháng 11/76. 
 

AH Trương Quảng Văn làm kỹ sư 
cho một thành phố ở Canada. 
 

AH Phạm Ngọc Xuyến đã mua được 
căn nhà 5 phòng ở Pháp, cũng là nhà 
mua trả góp. AH viết; “Có AH nào đi 
Pháp chơi, thì mời ghé nhà tôi ở lại. Tuy 
nhiên, hai vợ chồng tôi đều đi làm…” 

AH Nguyễn Ngọc Cương cho biết đã 
đậu PE, và có anh vợ là Lê Thanh Tòng 
đã qua được Pháp, đang làm thủ tục qua 
Mỹ 
 

AH Nguyễn Minh Trí viết: “sẵn sàng 
làm “referee” cho các AH muốn thi PE. 
Và có những lời khuyên quý báu cho các 
AH chưa thi EIT hoặc PE. 
 

AH Nguyễn Đức Súy thông báo các 
AH Nguyễn Mạnh Hoàn, Trương Đình 
Huân, Trần Sĩ Huân, sẽ tiếp tay phụ 
trách Lá Thư trong các kỳ tới. 
 

AH Trịnh Ngọc Răng, từ tháng 
6/1975, vừa ra trại là đã có khế ước 



 

 

nghiên cứu với Đại Học Missouri tại 
Rolla. Công việc làm thích thú,.cũng đã 
thi đậu EIT và PE. Các AH nào cần thi, 
thì AH Răng hân hạnh làm referee giúp. 
 

AH Nguyễn Mạnh Cung tại Pháp cho 
tin tức: “AH Nguyễn Xuân Lang và 
Nguyễn văn Ngôn làm ‘service 
maintenance’ tại phi trường Rosey và Le 
Bourget. AH Nguyễn Trọng Liêm làm ở 
Bureau de Pistes của phi trường 
Pontoise. Tôi làm ở Service Technique 
de la Navigation Aériene. Sau một năm 
làm với tư cách khế ước 1080. Tất cả đã 
được chính thức thông báo sẽ đưọc làm 
luôn cho đến khi về hưu, không sợ bị sa 
thải. Bên này công chức cũng lè phè 
lắm, nhưng chúng tôi cũng ráng làm, để 
chứng tỏ VN mình không phải là đồ bỏ 
đi. Đến nay, chúng tôi đều được ‘bonne 
notes‘ cả”. 

Lá thư số 6 phát hành vào thàng 
7/1977 do anh em AHCC Miền Bắc 
California phụ trách. BPT viết: “Lá thư 
đã trở thành chiếc cầu liên lạc giữa các 
anh em ái hữu. Chúng ta đã nối rộng 
vòng tay ra khắp nơi, đó là một điều 
hãnh diện, vì chưa có đoàn thể nào làm 
đưọc như vậy cả. Lá Thư hoan nghênh 
tất cả tin tức, bài vở gởi đến. Đối với lá 
thư thì không có tin tức nào là không 
quan trọng vì anh em nào cũng muốn 
biết tin tức về chuyện vui buồn trong 
cuộc sống, tin về con cái, tin hiếu hỉ, tin 
về các anh em bị kẹt lại bên nhà, và tin 
về quê hương Việt Nam đang đau 
khổ…” 

Trong thư này AH Phạm Hữu Vĩnh 
viết: “Tôi tin tưởng sau này chúng ta sẽ 
thực hiện được những công việc vô cùng 

hữu ích cho nhau, và tinh thần ái hữu 
của chúng ta sẽ bất diệt…” 
 

AH Nguyễn Ngọc Cương thông báo: 
“Xin báo tin cho anh em hay, để chia xẻ 
niềm vui lớn lao của đời tôi, là vợ tôi và 
các cháu vừa qua được Pháp và đang 
làm thủ tục sang Mỹ. Cháu lớn sang 
Pháp cách đây 6 tháng cùng gia đình 
anh vợ tôi là Lê Thanh Tòng (AHCC 
khoá 1964) Vợ tôi và 2 cháu mới qua 
sau. Như vậy thì toàn thể gia đình tôi đã 
qua được. Biến cố tháng 4/1975 tôi đang 
ở Mỹ…”  
 

AH Lê Văn Thông ở Alaska thông 
báo cho các AH khác, về thông cáo 
tuyển dụng các chuyên viên thuộc các 
ngành Công Chánh đi làm việc các xứ 
Trung Đông. (Civil, Structural, 
Geological & Soils, Enginneers and 
Junior position) 
AH Nguyễn Kim Chưởng viết: “Đọc Lá 
Thư AHCC tôi rất cảm động khi thấy tên 
của những người bạn mà tưởng như 
không bao giờ còn gặp lại nhau được 
nữa. Tôi mừng rỡ như nhận được tin tức 
của những người thân thích mới vượt 
biển. Tôi đọc đi đọc lại ý kiến của các 
AH nhiều lần mà không biết chán. 
Chúng ta đã mất hết tài sản, đã mất hết 
họ hàng… ngày nay chỉ còn lại chút tình 
cảm của những người bạn Công 
Chánh…” 
 

AH Trần Mộng Châu thông báo:  Sẽ 
viết cho lá thư  bài “Hồi ký cuả một sinh 
viên già” khi đi học Master of Applied 
Science, và Structural Engineer. Từ một 
năm nay, AH phụ trách về Laboratory 
cho các môn học Fluide Mechanics, Soil 



 

 

mechanics…Đã học xong 52 credit 
hours ( Trong khi chương trình Master 
chỉ cần 45 credit hours là đủ) Đang làm 
research on “Residual Stresses in 
Tubular Steel Pipes.” Đã cố gắng và học 
rất ‘gạo’. gạo hơn cả hồi học ở Công 
Chánh và thời trung học ở Chasseloup 
Laubart.  

AH Nguyễn Tạ Hùng đã tốt nghiệp 
bằng MS ngành Water Resources và 
Enviroment vào đầu năm 1977. AH viết: 
“Trong thời gian qua, tôi vẫn nhận đều 
LTAHCC, đó là một nguồn an ủi vô biên 
đối với tôi và gia đình tôi…tôi sẵn sàng 
góp sức, nếu quý anh cần..” 
AH Ngô Nẫm viết: “Vô cùng vui thích 
và thán phục khi đọc Lá Thư. Vui thích 
vì cùng một lúc như nhận được thư tín 
của một số đông anh em đang ở rải rác 
khắp nơi Âu Mỹ. Biết được nhiều điều về 
việc thi PE, tìm việc của các tiểu bang 
khác..” 
 

AH Nguyễn Duy Tâm cho biết đã có 
việc làm, đã đậu EIT năm trước, đang 
theo chuẩn bị cho PE. Anh thông báo 
AH Đỗ Đình Phục đang học MS tại 
Long Beach University, và AH Trần 
Giác Hoa đã tốt nghiệp MS tại San 
Diego University. 
 

AH Mai văn Ngọ làm việc cho 
University of Maryland, với chúc vụ 
Field Engineer. Anh viết: “Chúng ta bất 
đắc dĩ phải xa rời quê hương, thì sự 
luyến tiếc còn sâu đậm hơn, Ở đây, 
trong sự luyến tiếc đó, có một nguồn an 
uỉ cho chúng ta, đó là hội AHCC này… 
Chúng ta đã mất mát quá nhiều. hội 
AHCC vớt vát lại phần nào những tình 
cảm mất mát đó..” 

 
AH Nguyễn Kim Chi: “Lá thư là một 
cách thăm hỏi nhau ít tốn thì giờ, vì thế, 
tôi rất tán thành ý kiến duy trì lá thư mãi 
mãi…Tin tức về học hành, thi cử rất có 
ích, một là chỉ dẫn cho nhau, hai là gián 
tiếp khuyến khích anh em cố gắng..”  
 
Trong lá thư này, đã bắt đầu đăng tin 
vui, chia buồn, và tin tức con cái tốt 
nghiệp đại học. Anh Lê Khắc Thí cũng 
thông báo vừa làm một chuyến du hành 
từ Ohio xuống đến Nam California. 
Trong chuyến đi, anh đã có dịp ghé thăm 
các AH Hoàng Ngọc Ẩn, Nguyễn Cửu 
Đạt, Ngô Nẫm, Mai văn Mẹo. Được đi 
và gặp lại anh em như vậy thì không có 
chi vui bằng. 
 
AH Khúc Đản viết “Tôi nhận được 
LTAHCC, tôi rất vui mừng vì mình đã 
lưu lạc trên đất khách quê người, mà 
còn bạn hữu nhớ đến mình. Có đi xa mới 
biết tình bằng hữu là quý. Tôi cùng nhà 
tôi đưọc xuất cảnh ngày 21/4/1977 bằng 
đường hàng không, đặc biệt dành cho 
dân Pháp hồi hương..” 

Cuối trang có câu ca dao: “chiều 
chiều  ra đứng ngõ sau. Trông về quê mẹ 
ruột đau chín chiều” 

 
Lá Thư thông báo về tin tức của AH 

Phạm Minh Dưỡng, Cựu Tổng Thư Ký 
Bộ CC. Theo người em của AH Dưỡng 
tại Sacramento, cho biết, thì anh Dưỡng 
hiện làm phu mỏ than Hòn Gai. Anh có 
viết thư xin cho anh một đôi găng tay và 
một áo lạnh. Gia đình anh hiện ở Pháp. 

Trong lá thư này, có thông báo về 
buổi họp mặt của các AHCC vào ngày 
25/6/1977 tại nhà AH Nguyễn Đức Suý, 



 

 

để phân công phụ trách các lá thư sắp 
tới. Gồm có các AH Nguyễn Mạnh 
Hoàn, Tạ Huyến, Trương Đình Huân, 
Trần Sĩ Huân, Nguyễn Đức Súy, Phan 
Ngọc Cơ, Bửu Hiệp, Lê Mộng Hùng, 
Trần Hữu Tất, Lê Ngọc Diệp, Hà Nhụ 
Tưởng ( Ghi chú trong 11 AH này, nay 
có 3 vị đả về trời) 

 
(Cũng có vài tin tức không được 

chính xác,  như tin AH Phan đình Tăng 
và AH Mã Minh đã chết trong trại giam, 
và AH  Dương Kích Nhưỡng bị bắn 
chết. Các AH này còn sống, và về sau dó 
vượt biển hoặc được bảo lãnh tới Mỹ cả) 

 
Lá Thư AHCC Số 7 Ban Phụ Trách 

viết: “Chỉ có LT AHCC mới làm cho 
chúng ta gần nhau mãi mãi để chia vui 
xẻ buồn, để trao đổi tin tức, kiến thức. 
Chúng tôi tin rằng, tất cả các bạn xa gần, 
đều đồng tâm nhất chí nuôi dưỡng lá 
thư. Một cây làm chẳng nên non, với sự 
tham gia của tất cả các bạn về tin tức, 
sáng tác cũng như tài chánh,  LTAHCC 
càng ngày nội dung càng phong phú 
hơn, hình thức sẽ mỹ thuật hơn..” (tg: 
đoán như thần)   
AH Phạm văn An: Tôi vừa tốt nghiệp 
MS Civil Engeneering và đã kiếm đưọc 
việc làm ở hãng A&E Consulting. Tôi 
đang dự tính thi PE. 

 
Trong phần tin tức, có tin AH Trần 

Văn Quình ở CầnThơ đã bị bắt cách đây 
6 tháng. Tin AH Nguyễn Đức Chí rời 
Vũng Tàu bằng ghe đánh cá ngày 
24/8/1977, lênh đênh trên biển 4 ngày, 
hết xăng và nước ngọt. Được một tầu 
dầu vớt. Hiện AH Chí đang ở Paris. AH 
Nguyễn Đăng Thịnh cùng gia đình 9 

người cũng đưọc một tầu dầu vớt. Cũng 
đang ở Pháp. 

 
Lê Ngọc Thạch viết: “Từ khi chạy 

loạn 29/4/1975 từ Sài Gòn thẳng qua 
Singapore, rồi nhờ Pháp cứu vớt đưa 
thẳng qua Paris nuôi sống cho đến ngày 
hôm nay, chưa hề được gặp một bạn 
đồng nghiệp nào cả. Chỉ có mấy Lá Thư 
AHCC làm liều thuốc tinh thần, nên thấy 
đời mình cũng bớt lạc lõng”  

 
Đó là tinh thần đoàn kết, tình bằng 

hữu của các AHCC, và những thành 
công trong những bước đầu của các AH 
tại quê người. Những tin tức, thông báo 
và hướng dẫn về cách thi cử, tìm việc, 
học hành, đã giúp cho các AH khắp nơi 
lên tinh thần và có hướng đi đứng đắn 
trong việc chọn lựa nghề nghiệp và 
thành công trong tương lai. 

 
Bên trên, chỉ là những tin tức đã ghi 

lại qua Lá Thư. Còn có nhiều Aí Hữu 
khác, cũng đã có công việc, tốt nghiệp 
đại học, thi đậu EIT, PE nhưng không 
muốn đăng lên Lá Thư.  

 
Chỉ mới hai năm thôi, mà anh em AHCC 
đã vững chân bước trên quê người trong 
việc xây dựng tương lai cho cá nhân và 
gia đình. 
 
NT. 
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Phỏng vấn Ái Hữu Lê Khắc Thí. 
LÊ KHẮC THÍ và TCM  

 
Ái Hữu Lê Khắc Thí là một trong hai người chủ chốt sáng lập ra “Lá Thư Aí Hữu Công Chánh” từ 
đầu năm 1976, và tiếp tục vun quén, lo lắng cho lá thư được trường tồn đến hôm nay. 
Cũng nhờ lá thư và danh sách Ái Hữu Công Chánh được cập nhật thường xuyên, phát hành đều và 
luân lưu rộng rãi mà anh em AH Công Chánh hải ngoại thời đó đang thất tán khắp nơi, có tin tức 
nhau và liên lạc được với nhau 
Anh em Công Chánh, không ai phủ nhận công của AH Thí lúc ban đầu, và tiếp tục về sau trong việc 
xây đắp tình đồng nghiệp cho được gắn bó hơn, thân thiết hơn. 
 
Sau đây là một bài phỏng vấn AH Lê Khắc Thí, để góp đóng góp cho Lá Thư AHCC số 107 
này. 
H: Trong tập thể Công Chánh, không ai là 
không biết đến anh. Tuy nhiên để rõ ràng hơn, 
xin anh cho biết sơ về tiểu sử và công việc 
trong nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời. 
Như tuổi tác, tình trạng gia đình hiện nay, các 
công việc đã đảm trách qua các thời gian.  
 
LKT:  Tôi sinh năm Quí Hợi 1923, tại một 
làng quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, 
giáp với tỉnh Quảng Trị. Chỉ cách một con 
sông Ô-Lâu. Ông của tôi bảo tôi rằng: “Con 
sinh năm Quý Tỵ, đời 
con sẽ không khổ đâu”. 
Và đúng như thế, cuộc 
đời tôi không có giai 
đoạn nào khổ cả. Thời tôi 
học tiểu học tại trường 
huyện Phong Điền, tôi 
còn nhớ là nhỏ tuổi 
nhưng luôn luôn đứng 
đầu trong lớp. Bởi vậy 
nên được cấp học bổng 5 
đồng tiền Đông Dương 
một tháng. Lên trung 
học, tôi vào được trường 
Khải Định Huế, đó là 
trường Quốc Học cũ đổi 
tên. Một trường có tiếng, mà phải học thật giỏi 
mới thi đậu vào. Đa số là con của các quan và 
con nhà giàu ở Huế 
 
H: Cho biết sinh hoạt hàng ngày của anh hiện 
tại, để có thể giữ được tình trạng khang kiện, 

trí óc minh mẫn, ăn uống có kiêng cử chi 
không. Có bí quyết gì để giữ gìn sức khỏe 
trong tuổi già?  
 
LKT: Sinh hoạt hằng ngày của tôi hiện nay rất 
đơn giản. Mỗi đêm ngủ 7 đến 8 giờ. Thức dậy 
vào khoảng 7 giờ sáng. Không uống cà phê, 
không nước trà, không bia hay rượu mạnh, chỉ 
uống nước gạo rang mua ở chợ Đại Hàn Tôi 
tránh dùng những thứ nước có chất kích thích. 
Tôi giữ cho trí óc khi nào cũng thoải mái, chỉ 

nghĩ đến điều tốt của 
bạn bè khắp nơi. Quên 
đi những người mà họ 
nghĩ không tốt về mình. 
Tôi thường bỏ qua 
những điều không vui 
khi gặp phải. Cũng 
không phải lo cho con 
cháu. Tôi nói với nhà 
tôi rằng, mình sinh con 
ra, đã lo nhiều cho 
chúng rồi, nay chúng 
nó có con, thì chúng nó 
phải lo cho con cháu 
của chúng. Tôi có chín 
người con, 3 trai và 6 

gái đều trưởng thành, hiện ở gần nhau tại tiểu 
bang Cali. Đã có 12 cháu nội ngoại và chưa có 
chắt nào. 
Tôi thường nhắc nhà tôi mỗi khi đến thăm nhà 
các con, rằng, chúng nó làm gì, nuôi con ra 
sao, thì mặc chúng nó, đừng có xía vào chuyện 
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riêng tư của chúng. Bây giờ là thời buổi văn 
minh, chúng nó biết hết, và chúng nó có đầy 
đủ phương tiện và hiểu biết để nuôi dạy con 
cái. 
 
H: Theo định luật của trời đất, thì chúng ta 
đến cõi đời nầy, rồi phải ra đi, không sớm thì 
muộn. Có nhiều người rất sợ cái ngày ra đi đó. 
Đó cũng là bản năng bình thường của muôn 
sinh vật. Anh có sợ cái ngày đó đến hay 
không? Tại sao? 
 
LKT: Tạo hóa sinh ra loài người và muôn loài 
khác, động vật cũng như thực vật, có sinh thì 
có tử. Đó là luật của tao hoá. Cái chết, không 
có gì phải sợ, tôi có mấy câu sau đây: 
Đầu năm thọ thêm một tuổi, 
Cuối năm đời bớt một năm, 
Tuổi đời nào ai biết trước 
Tuổi thọ là do trời ban. 
Người sợ chết là người tham sống . Tham sống 
là phạm vào giới ‘tham’. Có người bệnh hoạn 
đau đớn quá, lại muốn chết mà không chết 
được. Sống chỉ có đau khổ thêm mà thôi. 
Riêng tôi không sợ chết mà chỉ sợ đau khổ. 
Tôi cố gắng giữ gìn cơ thể cho lành mạnh để 
được sống vui sống mạnh mỗi ngày 
 
H: Trong đời anh, khi làm ngành Công 
Chánh, anh thích thú nhất ở giai đoạn nào. 
Những gì làm anh thấy thích thú trong thới 
gian đó.? 
 
LKT: Suốt đời tôi phục vụ ngành Công Chánh 
tức là ngành ‘cuốc xẻng’. Ở Việt Nam tôi phục 
vụ trên 20 năm, ở Mỹ làm việc dưới 20 năm. 
Tại Việt Nam hay Mỹ tôi đều làm cho cơ quan 
chính phủ.  

Tôi cảm thấy thích thú nhất là giai 
đoạn tôi làm trưởng ty Công Chánh Phan Thiết 
năm 1954, khi hiệp định Genève chia đôi đất 
nước. Lúc ấy “quốc lộ 1” từ Sài Gòn trở ra 
miền Trung mới bắt đầu sửa sang lại, tôi phụ 
trách trên 200 cây số đường. Nhân công phải 
làm suốt ngày và làm cả ban đêm nữa, cho 
mau xong con đường, để xe cộ lưu thông, và 

cũng để cho dân miền Bắc di cư vào Nam có 
công việc làm ăn sinh sống 

Về sau tôi được làm việc tại bộ Công 
Chánh, làm ‘uỷ viên báo chí’, và cuối cùng 
làm Giám Đốc Nhân Viên của Bộ. Công việc 
liên quan đến điều động các cấp chỉ huy, can 
thiệp với bộ quốc phòng cho nhân viên hoãn 
hoặc miễn dịch Tôi thường giải quyết công 
việc một cách nhậm lẹ, có tình có lý. Để công 
việc được song suốt, nhẹ nhàng. Có đủ thứ 
việc, cả chuyện nhân viên bất tuân thượng lệnh 
vì dựa thể các ông tướng vùng, cho đến 
chuyện ái tình lăng nhăng của các ông bà trong 
sở. 

Trong thời kỳ chiến tranh, công chức 
đến tuổi động viên phải nhập ngũ. Nhân viên 
bộ Công Chánh lo việc làm cầu đường cho 
quân đội giao thông, nên được ưu tiên hoãn 
dịch. Việc can thiệp xin hoãn dịch cho nhân 
viên cũng gặp được nhiều may mắn. Đó là một 
cựu AH Công Chánh, giữ chức vụ Đổng Lý 
Văn Phòng Bộ Quốc Phòng, nên đề nghị của 
tôi xin hoãn việc cho nhân viên được chấp 
thuận một cách dễ dàng  Ông tướng này, hiện 
nay vẫn còn liên lạc và sinh hoạt sinh hoạt với 
AHCC. Ngày xưa khi ông này đang học Công 
Chánh, chính tôi đưa ông đi tập sự, và ở lại 
trong nhà tôi. 

 
Trong chức vụ của tôi vào thời đó, tôi 

được đi cùng một phái đoàn các Bộ khác ra 
tham quan những nước ngoài, thật là một dịp 
may mắn và thú vị để đi du lịch thế giới, mà 
tôi được đưa đón và cung cấp đầy đủ phương 
tiện cùng tài chánh để tiêu pha, mua sắm. Đó 
là dịp đầu tiên tôi đến Mỹ đi khắp nơi và được 
tiếp đãi nồng hậu. 

 
Làm việc ở Bộ Công Chánh, tôi thường 

tiếp anh em các cấp chỉ huy địa phương. Mỗi 
khi họ về Sài Gòn thường đến thăm tôi, mục 
đích là hỏi xem có ai gửi thư từ tố cáo, tố giác 
gì không, nếu có thì nhờ tôi giúp đỡ. Vị Tổng 
thư ký cuối cùng của Bộ là anh Bùi Nhữ Tiếp, 
bây giờ cũng ở California, mỗi lần nhân viên 
về vào chúc tết, anh nhờ tôi đừng nói gì đến 
việc giúp đỡ cho anh em nhân viên, vì chúng 
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tôi cũng chẳng làm được việc gì cả. Tôi ở Bộ 
lâu, dưới nhiều nhiệm kỳ của các vị Tổng Bộ 
Trưởng, tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái, đã giúp 
đỡ được cho nhiều anh em, không thấy khó 
khăn, không thấy chán nản,  mà cũng không 
gây khó khăn cho anh em, sống rất vui vẻ cho 
bản thân và cho cả gia đình 
 
H: Thời gian nào, anh cảm thấy khó khăn và 
chán nản nhất? Tại sao? 
 
LKT:  Công việc tại bộ Công Chánh là chuyên 
môn thuần tuý, không dính líu gì đến đảng 
phái, chính trị. Bộ Công Chánh có truyền 
thống tốt đẹp, có lớp đàn anh, lớp đàn em, 
không ai qua mặt ai, không ai tranh quyền 
tranh lợi với ai Tôi không thấy khó khăn, chán 
nản gì cả. Và tôi cũng nghĩ rằng các anh em 
Công Chánh khác cũng cảm nhận như vậy như 
tôi vậy.  
 
H: Nỗi oan trái nào trong khi hành nghề mà 
anh đã phải gánh chịu?  
 
LKT : Tôi không gặp oan trái buồn phiền nào 
trong khi hành nghề Công Chánh. Tôi không 
gây buồn phiền cho ai, chỉ giúp đỡ anh em 
vượt qua những khó khăn, và cũng không có ai 
gây buồn phiền cho tôi. 
 
H: Trong các vị Bộ Trưởng Công Chánh suốt 
thời gian anh cộng tác, theo ý kiến riêng tư 
của anh, anh thấy ông nào đã đóng góp nhiều 
nhất cho ngành công chánh Vị bộ trưởng nào 
được lòng nhân viên nhất? 
 
LKT: Các vị tổng bộ trưởng Công Chánh 
trong suốt thời gian tôi làm việc, tôi nhận thấy 
cụ Trần Lê Quang, trưởng kỹ sư, đã đóng góp 
nhiều nhất trong ngành công chánh và được 
lòng nhân viên nhất. Ái hữu Tôn Thất Ngọ 
trong lá thư ái hữu Công Chánh số 106, vừa 
qua, đã thông báo tin buồn thầy Trần Lê 
Quang đã ra đi, vĩnh biệt chúng ta hôm 
11/10/2015.  Một sự trùng hợp tâm linh, lúc tôi 
viết bài này, nhìn tấm lịch là đúng ngày kỷ 
niệm huý nhật đầu của thầy 11/10 2016. Anh 

em AHCC, xin kính cẩn dâng nén hương 
tưởng nhớ và thương tiếc một vị thầy khả kính  
 
H: Trong khi hành nghề Công Chánh, có khi 
nào anh nản lòng, và tiếc là đã không theo 
ngành khác chăng? 
 
LKT:  Tôi chưa bao giờ tiếc là không theo 
ngành nghề khác. Ngành Công Chánh là ngành 
mà tôi thích nhất. 
 
H: Xin anh kể những khó khăn ban đầu khi ra 
xứ người làm lại cuộc đời. Những may mắn 
thuận lợi nào anh đã gặp? 
 
LKT: Tôi không gặp khó khăn ban đầu khi ra 
xứ người. Tôi may mắn là có chú em Lê Khắc 
Bí, khi đó đang dậy đại học ở Ohio bảo lãnh, 
cho tôi đến tiểu bang này. Một tháng sau khi 
tới Ohio tôi đã có việc, cũng trong ngành Công 
Chánh tại thành phố tôi cư ngụ. Tôi được nhận 
vào làm trong số tám người xin việc. Ông 
trưởng Ty Công Chánh thành phố cho tôi một 
phòng riêng, và cho phép tôi được học Anh 
Văn ngay trong sở, sau khi công việc giao phó 
đã hoàn tất. Do đó tôi có thì giờ để viết cuốn 
sách "thay vì quyển gia phả." 
 
H: Do đâu anh nghĩ ra chuyện làm một lá thư 
AHCC. Mục đích gì, và mong đợi gì ở tình bạn 
Công Chánh? 
 
LKT:  Tôi nghĩ đến chuyện ra một lá thư 
Công Chánh để có phương tiện liên lạc với anh 
em Công Chánh khắp nơi. Để có thể biết được 
tin tức về cuộc sống anh em, về kinh nghiệm 
làm việc, và để hướng dẫn nhau tìm việc làm 
lúc ban đầu. Lá thư số 1 ra đời tại Ohio, chỉ có 
ba đến năm trang đánh máy, bỏ dấu bằng tay, 
gửi đi cho khoảng 30 anh em AHCC, yêu cầu 
anh em viết bài cho tin tức. Tiền qũy của ái 
hữu chưa có, tôi phải tự bỏ tiền túi ra. Cảm 
động khi nhận được mười lăm con tem của của 
AH Đồng Sĩ Nga gửi cho lá thư. Lần hồi anh 
em cũng ủng hộ tài chánh, đóng góp bài vở, 
nên lá thư càng ngày càng lớn mạnh. Tôi rất 
vui mừng, là vì lá thư đã qua nhiều giai đoạn 
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cam go, đã tồn tại tốt đẹp đến ngày nay nhờ 
anh em lớp xồn xồn tiếp tay đảm nhận phụ 
trách lá thư. Tôi mong đợi và tin tưởng tình ái 
hữu Công Chánh sẽ được bền chặt lâu dài nhờ 
Lá Thư AHCC. Bây giờ, đa số anh em đã có 
được cuộc sống sung túc, một số lớn đã về 
hưu, an dưỡng tuổi già, lá thư sẽ là một chất 
liệu gắn bó tình Ái Hữu của chúng ta 
 
H: Công việc cuối cùng trước khi anh về hưu 
là việc gì? Có nhọc nhằn lắm không, hay là dễ 
dàng vui thú? Thú vui nào anh thích nhất 
trong thời gian nghỉ hưu ? 
 
LKT: Tôi về hưu khi đã ngoài bảy  mươi tuổi, 
từ City Anaheim. Thanh thản, không có gì 
thay đổi trong cuộc sống, thay vì vui thú điền 
viên, tôi vui thích với gia đình, bạn bè và sách 
vở. Sức khỏe bình yên ăn ít ngủ nhiều. Ngũ 
giác còn được bình thường nghe được, ăn thấy 
ngon, ngửi được mùi tay chân họat động bình 
thường. 
 
H: Xin anh kể cho một kỷ niệm đẹp về tình 
bạn. 
 
LKT: Sau đây là một kỷ niệm đẹp về tình bạn. 
Đây không phải là một bạn AHCC. Mà là bạn 
đánh quần vợt tại Việt Nam trước 1975. Tình 
bạn này tôi xin trích đoạn thư sau đây, để nói 
lên tấm chân tình đó: “Anh Châu thân mến, Ba 
mươi năm qua, tôi luôn luôn nhớ đến anh, đến 
tấm lòng tốt của anh, đã tận tình giúp tôi, cho 
gia đình tôi ra đi vào tháng 4/75, tránh khỏi hệ 
lụy của thời kỳ ly loạn, làm thay đổi cả một 
đoạn đời của gia đình tôi. Ơn này làm sao tôi 
trả được, vì khi biết được tin anh, thì anh đã là 
người thiên cổ. Tôi khắc một tấm bảng này, có 
hình chiếc vợt và quả banh tennis, với hàng 
chữ sau đây, để tạ ơn, và đặt ở một nơi trang 
trọng, để thờ anh như một người thân trong gia 
đình vậy. Cám ơn anh Châu, người bạn chơi 
tennis, đã giúp cho gia đình tôi gồm 12 người 
rời Việt Nam ngày 25 tháng 4, 1975 bằng phi 
cơ để qua Hoa Kỳ 
 

H: Trong tình vợ chồng, ai cũng mang nặng 
nhiều ân nghĩa với nhau, anh cảm thấy mang 
ơn vợ nhiều nhất ở điểm nào? 

 
 
LKT: Chồng mang ơn vợ, cũng như vợ mang 
ơn chồng. Vợ mang nặng đẻ đau. Nuôi con 
khôn lớn từ thuở mới lọt lòng mẹ. Vợ lo bếp 
lúc nấu nướng chợ búa. Cuộc sống ở Mỹ, cả 
vợ lẫn chồng đều làm việc để có tiền nuôi sống 
gia đình. Không ai mang ơn ai hết. Hữu thân 
hữu khổ phàn nàn cùng ai. 
 
H: Trong tuổi trên 90 nầy, anh có tiếc việc gì 
chưa làm đưọc vào thời còn trẻ, còn nhiều 
năng lực không? 
LKT: Tuổi ngoài 90, tôi không có gì để tiếc vì 
đã không làm được vào thời son trẻ. Tôi nghĩ 
rằng tôi đã làm được tất cả những gì tôi thấy 
cần làm, và có thể làm được. 
 
H: Nếu trẻ lại như lúc mới học xong trung 
học, anh phải chọn nghề, thì anh sẽ chọn nghề 
gì? Tại sao? 
 
LKT: Làm chi có chuyện trẻ lại được? Nhưng 
nếu trẻ lại, tôi vẫn chọn nghề Công Chánh, vì 
đó là một lãnh vực mọi người đều cần đến 
trong cuộc sống của họ. 
 
H:  Anh có lời khuyên quý báu nào muốn gởi 
đến “bọn trẻ”, từ 60 đến 80 tuổi không? 
 
LKT: Tuổi 60 đến 80, đã đủ khôn ngoan để lo 
cho đời sống mình, khỏi phải có ai khuyên gì 
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hết. Tuy nhiên, tôi nghĩ nên sống theo quy luật 
của tao hóa, nếu tham lam sân si, thì hậu quả 
sẽ tai hại cho đời mình. Theo thuyết nhân quả. 
Thương người như thể thương thân, làm điều 
lành tránh điều ác trong cuộc sống. 
 
H: Xin anh cho một lời cuối về Lá Thư AHCC 
 
LKT: Lá thư AH Công Chánh như đã nói trên, 
là một mối dây liên lạc mật thiết của anh em 
AHCC khắp nơi. “Lá thư còn ta còn có nhau, 
hay ngược lại chúng ta còn, lá thư còn với 
chúng ta”. Như vậy chúng ta phải chung sức 
nuôi dưỡng lá thư, như AH Nguyễn Thanh 
Liêm đã viết: 
 
“Có lá thư Công Chánh.  
Xa mấy cũng như gần.  
Nhờ lá thư Công Chánh.  
Ái hữu ngày thêm thân.” 
 
Riêng tôi gắn bó với Lá Thư Công Chánh gần 
suốt 40 năm qua, chỉ mong anh em giữ cho lá 
thư sống thọ với chúng ta. Cảm ơn các anh đã 
đến phỏng vấn tôi và thân chào quý anh./. 
 
 

 
Hình một trong những hầm dọc theo Đường đi 

bộ Mala nơi những thổ dân Mala cắm trại 
trong khi chờ đợi làm “lễ gia nhập vào xã hội 

người lớn” cho thanh thiếu niên 

Thăm Ayers Rock (Uluru) 
ở Trung tâm nước Úc 

 
Hình bên dưới ngay chân tảng đá 

khổng lồ và bảng hướng dẫn leo lên tảng đá 
cùng là lời yêu cầu đừng leo lên Đá Uluru 
 

 
Hình đoàn người leo đá nhỏ như kiến bởi thế 
thổ dân gọi là đoàn kiến leo đá. 

 
Hình tảng đá chụp từ xa. 

 



 

Vun Trồng Hạnh Phúc 
Tràm Cà Mau

Lời BBT: Dù cho truyện này đã in trong tập 
truyện“Vợ”rồi  nhưng có vài AH yêu cầu đăng lên 
LTAHCC, vì chắc còn rất nhiều AH chưa được đọc 
 

Vợ chồng ông Năm đối xử với nhau lịch sự 
như tiên ông tiên bà. Họ chưa hề to tiếng và gắt 
gỏng nhau. Cũng có khi bất đồng ý kiến, nhưng 
họ biết tạm thời gác lại các khác biệt, để mà vui 
hưởng thời gian trời cho sáu mươi phút trong 
một giờ. Bà Năm thường nhắc nhở chồng rằng, 
hơn thua nhau mà làm chi, không có lợi cho ai, 
mà thiệt đến cái vui, cái yên ấm của gia đình. 
Bí quyết của ông Năm để giữ lịch sự với vợ, là 
khi nào cũng tự nhủ thầm rằng, 
đây là “cô em gái” mới quen biết, 
phải cưng chiều, nhẹ nhàng, ngọt 
ngào, may ra “cô em” mới xiêu 
lòng, dại dột ngã vào vòng tay 
mình. Nhờ đó, mà khi nào bà 
Năm cũng thấy sung sướng, hạnh 
phúc, và thấy thương ông chồng 
hơn. Phần bà Năm, cũng theo một 
phương sách, xem ông như 
“người anh trai” mới gặp gỡ, bà 
phải tỏ ra dễ thương, lời nói ngọt 
như mía lùi, hiền như Đức Mẹ, 
thì may ra ông mới bị  điên đảo 
tâm thần, u mê ám chướng, dám 
thương “người-dưng-khác-họ” ngang bằng, hay 
hơn cả cha mẹ ông. Người xưa có khuyên 
“Tương kính như tân”, nghĩa là kính trọng nhau 
như khách, câu nói đó, ai cũng biết, mà không 
mấy ai đem áp dụng để xây dựng hạnh phúc gia 
đình. Bởi vì hàng ngày sống chung va chạm 
thực tế rất trần tục, thì không bực, không xem 
thường nhau là quý rồi, nói chi đến cái kính 
trọng? 
  

Một số bạn bè của bà Năm, có những 
ông chồng thiếu chung thủy, các bà vợ nầy 
không hiểu tại sao những cô nhân tình của 
chồng vừa xấu xí dung nhan, vừa thấp kém, mà 
ông chồng lại mê như điếu đổ, dám lén lút tư 
tình, ngày đêm thương nhớ. Có bà cho rằng, 
đàn ông ham mê của lạ. Nhưng theo bà Năm, 

thì vì các cô nhân tình nầy khi nào cũng ngọt 
ngào, dịu dàng, vuốt ve, nịnh bợ, tâng bốc các 
ông lên tận mây xanh. Làm tự ái của các ông 
được thỏa mãn. Trong khi vợ nhà thì gầm gừ, 
nạt nộ, chê bai, nói xấu, hạ thấp các ông chồng 
sát ván, thì các ông đi tìm thỏa mãn tự ái bên 
ngoài, chẳng có chi là lạ. Phần bà Năm thì ngày 
đêm cứ  “đổ nước đường” cho chồng, làm cho 
ông có cảm tưởng rằng, tuy ông chẳng “ngon 
lành” gì với ai, nhưng là thứ yêu quý của bà vợ. 
Ông cố gắng giữ cho xứng đáng với lòng tin vô 
điều kiện của vợ. Bà khen ông đủ thứ chuyện, 
khen khi riêng tư, khen với bà con, bạn bè, 
khen khi có mặt ông, khen cả sau lưng ông. 

Khen ông tài giỏi, trí thức, rộng 
lượng, dịu dàng, hiểu biết, vị tha, 
thương người, có trái tim ấm áp. 
Có người cười vào mặt bà khi 
nghe lời bà khen chồng. Nhưng 
kệ họ, bà cứ nghĩ ông đáng được 
khen tặng, và bà biết lời khen đó, 
thế nào cũng dội lại tai ông, làm 
ông vui sướng. Chồng vui là đủ 
rồi, ai cười mặc xác họ.  

Ông cũng khen bà không 
tiếc lời, nào là đảm đang, khéo 
léo, ngọt ngào, dịu dàng,  hy sinh, 
biết vun xới cho hạnh phúc gia 

đình, biết thấy nửa ly nước đầy chứ không phải 
nửa ly nước vơi, không đòi hỏi, chẳng mơ ước 
cao xa. Ông cho bà là một người phụ nữ lý 
tưởng, mà ai cưới bà, cũng sẽ tìm được hạnh 
phúc đầy tràn. Bà có đủ công dung ngôn hạnh. 
Ông thường ngâm nga hai câu thơ của một 
thiền giả bạn ông; “Con ta đẹp tựa thiên thần. 
Vợ ta tiên nữ xuống trần độ ta”. Bà biết lời thơ 
thậm xưng, nhưng cũng làm cho bà sung sướng 
lâng lâng. Một kẻ tầm thường và khiêm tốn đến 
mấy đi nữa, khi được xem là tiên nữ của một 
ngưòi khác, thì phải sướng ngất ngây, và sẵn 
sàng làm đủ thứ chuyện cho người tôn xưng 
mình. 

Trong một tiệc rượu, có ông bạn say 
ngà ngà, nói rằng: “Nếu có một người nào đó 



 

 

chê bai ta như vợ ta chê, gầm gừ nạt nộ ta, 
thiếu lịch sự với ta, và đòi hỏi đủ điều vô lý, 
mà ta vẫn chịu đựng được, thì kẻ đó, chính là 
vợ ta, chứ không ai khác”. Ông Năm tiếp lời và 
sửa lại câu nói rằng “Nếu có một người nào đó 
khen tôi như vợ tôi khen, nhỏ nhẹ dịu dàng và 
lễ độ với tôi, không ham muốn chi cao xa cả, 
làm cho đời sống tôi thêm ý nghĩa, hạnh phúc, 
thì người đó, chính là vợ tôi chứ không ai 
khác”. Nhiều ông bạn kêu ầm lên rằng, đó là 
trưòng hợp cá biệt, không phải là trường hợp 
chung, vì ông nào trong tiệc rượu nầy, cũng bị 
vợ mắng chửi, chê bai, không nhiều thì ít.  

Ông Năm nói rằng, các bạn bị vợ la 
mắng nạt nộ, thiếu lịch sự cũng tại lỗi của các 
bạn. Trước hết, các bạn đã làm gì, để biến một 
cô em dịu dàng dễ thương ngày xưa thành một 
bà chằng hống hách nạt nộ. Hoặc vì các bạn thô 
lỗ, thiếu khôn khéo, ít dịu dàng, không ngọt 
ngào với vợ, hoặc các bạn làm điều lầm lỗi to 
lớn, làm khổ các bà, hoặc vì các bạn quá chìu 
chuộng, nhường nhịn đến độ nhu nhược, để các 
bà leo lên cổ bạn ngồi, quen rồi, không gạt 
xuống được nữa. Phần nào cũng tại lỗi của các 
bạn cả. Nếu biết đặt ra một giới hạn nào đó, để 
vợ bạn không vượt qua, và đừng để cho ai vượt 
qua cái mức đó, thì tình trạng tồi tệ khó có thể 
xảy ra. Ngay cả con cái, nếu được cưng chìu 
quá đáng, nó sẽ lấn lướt, đòi hỏi nhiều điều quá 
đáng, và khi không được thỏa mãn, thì chúng 
giận hờn, oán trách. Kết cục thành đứa con hư, 
không dạy được nữa.  

 

Một ông bạn cãi rằng: “Làm sao mà đặt 
ra giới hạn được? Khi mới lấy nhau về, tôi nói 
với vợ rằng, tôi muốn điều khiển mọi sự trong 

gia đình như một vị thuyền trưởng trên chiếc 
tàu. Vợ tôi đáp rằng cô ấy hoàn toàn đồng ý, 
nhưng xin tôi đừng quên, phải xem cô như một 
vị Đô Đốc Hải Quân. Thế thì xem như đã thua 
ngay từ khi chưa ra quân chứ còn gì?”. Mấy 
ông bạn cùng cười với nhau vui vẻ. Chỉ có ông 
Phan ngồi trầm ngâm, thở dài không nói. Ông 
Phan nguyên là giáo sư đại học, lấy một cô vợ 
là sinh viên của ông. Ngày xưa, bà vợ ngưỡng 
mộ, kính trọng và xem ông như một bậc thánh 
chữ. Nhưng khi đã kết duyên xong, thì cái vị trí 
thiêng liêng của ông càng ngày càng hạ thấp 
xuống, cho đến khi sát tận đất đen, và bà xem 
thường ông như một kẻ vô tích sự và lẩm cẩm. 
Những góp ý của ông trong gia đình, đều bị bà 
đáp lại bằng những cái trợn mắt nghiêm khắc, 
làm ông chùn lại như một kẻ phạm tội. Bà đơn 
phương quyết định mọi sự, ông không có 
quyền xía vào. Bởi vì khi nào bà cũng tự cho là 
đúng, và nghĩ rằng ông luôn luôn sai. Có người 
hỏi ông Năm tại sao sự việc đảo lộn như thế, từ 
kính trọng, đến xem thường tệ mạt. Ông Năm 
cười và giải thích rằng, khi ông Thánh đã luồn 
tay vào bụng người đàn bà, thì đừng mong chi 
còn sự kính trọng. Vả lại, khi sống chung dài 
ngày, thì cái tầm thường của ông Thánh phơi 
bày ra quá rõ ràng, và như ca dao nói “Gần 
chùa gọi Bụt bằng anh”. Trong lòng bà, ông ấy 
đã được tôn vinh lên làm thần tượng, mà thần 
tượng nào rồi cũng sụp đổ. Khi thần tượng sụp 
đổ, thì đau. Thà không là gì hết, mà lại khỏi bị 
sụp.  

Nhiều người biết chuyện gia đình ông 
Năm, gán cho bà Năm là cái “lò nấu mật 
đường”. Mỗi khi nghe giọng nói thỏ thẻ ngọt 
ngào của bà với ông chồng, nhiều ông bạn tức 
uất lên, cho rằng ông Năm đã bị vợ đổ nước 
đường, bị mê hoặc. Ông Năm thì vui vẻ nói với 
bạn rằng, thà được đổ nước đường vào tai, còn 
hơn là bị tạt a-xít lên mặt. Bị tạt a-xít mà vẫn 
phải cắn răng chịu đựng mới đau. Ông nói 
thêm rằng, ông Trời còn ưa nghe lời nịnh nọt, 
huống chi ông là một kẻ phàm phu tục tử.  

Mỗi khi nhờ chồng làm việc gì, bà Năm 
thỏ thẻ: “Anh ơi, anh có thể nào giúp cho em 
việc nầy không? Em cám ơn anh lắm. Nếu anh 
bận thì thôi, để khi khác, hoặc em sẽ làm lấy 



 

 

cũng được” Nghe lời ngọt ngào đó, dù có bận 
việc khác, ông Năm cũng bỏ ngang, để giúp vợ. 
Lời dịu dàng của bà, có hiệu quả hơn lời gắt 
gỏng, lên giọng sai bảo của các bà vợ khác. 
Ông Năm đã từng nghe vợ bạn ông ra lệnh cho 
chồng làm việc nầy, việc kia, và nếu các ông 
bạn chưa kịp làm, thì to tiếng phiền trách than 
vãn. Các ông chồng nầy, miễn cưỡng làm việc 
vợ sai bảo, với tâm trạng bực bội, khó chịu, đôi 
khi làm cho xong, cho có. Riêng ông Năm, thì 
làm việc vợ nhờ với tâm trạng phơi phới, vui 
vẻ, vì ông giúp vợ, chứ không phải làm theo 
mệnh lệnh. Ông làm với hết cả tấm lòng. 

Một lần bà Năm nghe bạn chê chồng : 
“Ông ấy lười không lấy chi tả được. Vụng về,  
tay chân loạng quạng, chẳng làm được việc gì 
nên thân. Con người đó, không có tim, óc, độc 
ác, thiếu nhân từ”. Bà Năm nhẹ nhàng nói với 
bạn: “Chị chê chồng như vậy, nhưng nghĩ kỹ 
xem, có ông nào khá hơn ông chồng chị 
không? Thử chỉ cho tôi xem với!” Bà bạn xì  
một tiếng và nói: “Tôi thấy trong bạn bè, ông 
nào cũng hơn ông chồng của tôi. Như ông 
Phan, ông Lê, ông Trần chẳng hạn. Ông chồng 
tôi tệ nhất đám”.  Bà Năm cười mà nói: “Tôi 
nghe bà Phan, bà Lê, bà Trần đều chê các ông 
chồng thậm tệ, như chị chê chồng chị. Ở ngoài 
nhìn vào, thì không thấy sự thực, nhưng sống 
chung lâu ngày, mời biết rõ tận tường. Nhưng 
tôi nói cho chị biết, tìm cho ra những người 
như chồng chị, như ông Phan, ông Lê , ông 
Trần cũng không phải dễ. Khó lắm. Các bà 
không thấy ưu điểm của chồng mình, mà chỉ 
nhìn vào khuyết điểm để than van trách móc. 
Ai mà không có những khiếm khuyết. Phải 
nhình vào ưu điểm của các ông, để mà vui sống 
cho hạnh phúc. Đứng bên núi nầy, thấy núi bên 
kia xanh tươi long lanh diễm ảo, nhưng qua bên 
kia nhìn lại, mới biết cái núi của mình cũng đẹp 
đẽ muôn màu. Không nên đem chồng người 
khác mà so sánh với chồng mình. Phải nhớ, 
mình cũng may mắn lắm, mới kết duyên được 
với mấy ông nầy. Các ông không phải là đồ bỏ 
đi đâu nhé. Ngày xưa được các ông ngỏ lời 
cưới làm vợ, chúng ta đều mừng hết lớn, chứ 
đâu phải ỏng eo chê bai. Chị xem, như con 
Huyền em tôi, chê chồng, bỏ chồng, chạy rong 

rong săn chồng mới cả mười năm nay không 
tìm ra được một kẻ tệ cỡ ông chồng cũ. Chúng 
ta cũng vậy, nếu bỏ mấy ông nầy ra, thì  cũng 
chẳng ai dám rước, không ai tốt hơn các ông 
nầy đâu. 

Bố mẹ của ông Năm thì khác hẳn, khẩu 
chiến triền miên. Hầu như suốt ngày lo cãi 
nhau là việc chính yếu.  Ông bà cụ tranh nhau 
hơn thua từng tấc từng li.  Họ tranh luận gay 
gắt cả những điều hoàn toàn không liên hệ đến 
chính họ. Ví như cãi nhau rằng mùa đông năm 
ngoái lạnh hơn mùa đông năm nay, người Do 
Thái đáng thương hơn người Palestine, khoai 
tây ngon hơn khoai lang. Có nhiều điều, hai 
ông bà cụ đều đúng cả, mà cũng cãi nhau tưng 
bừng. Tiếp theo là to tiếng, rồi bà nói hỗn, lôi 
tội lỗi xưa của ông ra mà nhiếc móc. Ông thì 
giận run, tím mặt, bà thì khóc lóc bù lu. Gia 
đình không khi nào thiếu sóng gió vì chuyện 
tranh luận hơn thua giữa hai ông bà. Con cái 
trong gia đình tìm cách xa lánh, không dám về 
thường xuyên để tránh tên bay đạn lạc. Ông 
Năm thường khuyên rằng, hơn thua nhau làm 
chi, ai đúng ai sai thì chẳng được gì, mà tranh 
cãi, làm cả gia đình mất đi cái êm ấm,  cái hạnh 
phúc. Nếu cái đúng và cái sai đó, có thể vun 
xới thêm cho gia đình, thì cũng nên tranh cãi, 
mà chỉ tranh cãi nhẹ nhàng, trong tinh thần xây 
dựng, chứ không phải để được thua. Nhưng lời 
của ông Năm chỉ như nước đổ là khoai, bố mẹ 
ông đã ghiền cãi nhau, ghiền đập vỡ cái yên ấm 
gia đình. Cũng có thể nhờ thấy gương của bố 
mẹ, mà ông Năm tìm ra được lối cư xử hợp lý 
hơn, để nuôi dưỡng cái êm ấm của gia đình 
riêng ông. 

Bà Năm thường nói rằng, mục tiêu 
chính của con người trên thế gian là đi tìm 
hạnh phúc. Làm việc kiếm tiền, tích trữ tài sản, 
cũng chỉ nhắm đến việc mưu cầu hạnh phúc. Đi 
theo một lý tưởng đẹp, cũng chỉ vì muốn đem 
lại hạnh phúc cho người khác, muốn phụng sự 
tổ quốc, phụng sự nhân loại. Nếu mỗi người tự 
lo được cho hạnh phúc của cá nhân họ, thì cũng 
đỡ gánh nặng cho xã hội, cho người khác. Bà 
tự lo cho hạnh phúc riêng của gia đình, và bà 
quan niệm rằng, trong một quốc gia, nếu nhà 



 

 

nhà đều được hạnh phúc, thì đó là một xã hội lý 
tưởng, mong ước muôn đời của nhân loại.  

Ông bà Năm đã về hưu, hưởng trợ cấp 
an sinh xã hội, không nhiều, nhưng đối với ông 
bà, thì đã quá đủ. Theo ông, thì có nhiều bao 
nhiêu cũng thiếu, mà có ít bao nhiêu cũng đủ. 
Cái thiếu hay cái đủ đều nằm trong tâm, chứ 
không phải ở con số. Không nhiều tiền, nhưng 
ông bà Năm ăn tiêu thoải mái. Cứ theo câu 
“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Họ sống 
thong thả, không hà tiện, chẳng kiêng dè. 
Nhưng ăn tiêu hợp lý, khi cần, thì tiêu, không 
ngại. Mùa nào thức đó, mua thức ngon nhất mà 
ăn, vì họ không còn ăn được nhiều như thời còn 
trẻ trung. 

 

Ông bà Năm tự cho là họ giàu có hơn 
rất nhiều người trên thế gian nầy. Giàu thật sự, 
chứ không phải tự an ủi. Vì hai ông bà biết đủ, 
không ham, không thèm muốn có thêm tiền 
của, hay thứ gì khác. Ông thường lặp lại một 
câu của ai đó, nói  rằng: “ Nếu một người giàu, 
đã có một trăm triệu đô-la, mà còn muốn có 
thêm hai trăm triệu nữa, thì người đó nghèo 
hơn tôi hai trăm triệu, vì tôi chỉ có mấy ngàn 
bạc thôi, mà đã thấy là đủ”. Có lần, một ông 
bạn khoe đã là triệu phú rồi, bà Năm hỏi rằng, 
là triệu phú thì ông hơn người khác cái gì? Có 
ăn được nhiều hơn ba bữa không? Có ngủ thêm 
được giờ nào không? Có an bình hạnh phúc 
hơn ai không? Ông triệu phú tẽn tò, không trả 
lời được. 

Có người cho rằng, hai ông bà lạc quan 
tếu, tự mãn không đúng. Nhưng chính ông bà 

Năm, không hề nghi ngờ chút nào về mức độ 
giàu có của họ. Tiền không nhiều, mà chẳng 
bao giờ thấy thiếu thốn. Đó là chìa khoá của sự 
giàu sang.  Hai ông bà giàu tình thương gia 
đình, giàu hạnh phúc, giàu hoà hợp, tương 
nhượng, giàu không khí êm ấm trong tình vợ 
chồng,  lại được bà con bạn bè yêu mến. Họ 
không muốn cái gì hơn nữa. 

Hai ông bà Năm có chương trình “mỗi 
ngày một món ngon” và xem như hàng ngày 
đều đi ăn tiệm. Khi thì nấu theo kinh nghiệm, 
khi thì theo lời bạn bè dạy, khi thì học được 
trên đài truyền hình. Dù đã biết cách nấu ăn 
ngon, ông bà Năm vẫn chịu khó lắng tai nghe 
người khác truyền nghề nấu ăn, để lấy thêm 
kinh nghiệm, và bổ khuyết cho cách nấu cũ. 
Mỗi ngày một món: phở, bánh canh, bún bò, mì 
quảng, mì vịt tiềm, cá hấp tương gừng, sườn dê 
nướng, thịt bò chiên, bò kho, bò tái chanh, và 
nhiều món rặc mùi đồng quê như canh tập tàng, 
canh bí, mướp, rau lang chấm tôm kho đánh. 
Thức ăn nấu tại nhà hợp với khẩu vị và chế 
biến tinh vi hơn. Cứ đúng một tháng, mới quay 
lại món cũ. Những khi học được món lạ chiếu 
trên truyền hình, ông bà Năm chạy xe xuống 
chợ, tìm mua vật liệu, về nhà nấu thử và mời 
thêm bạn bè đến thưỏng thức. 

Mỗi sáng, hai ông bà dậy sớm, cùng tập 
thể dục theo cử động hoa tay múa chân, vừa tập 
thể dục, vừa xem truyền hình, vừa nghe nhạc 
vui và bàn tán đủ thứ chuyện. Họ đã dặn nhau, 
chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện buồn. 
Nói lời lạc quan vui tếu, không bàn đến các vấn 
đề bi quan, buồn bã.  Khi đài truyền hình không 
có tin tức hấp dẫn, thì họ xem phim truyện. 
Ông bà lựa những phim khôi hài, vui nhộn, làm 
tinh thần phấn chấn. Ông bà không xem những 
phim buồn, tránh những chuyện tình sướt mướt 
éo le đầy nước mắt. Không tội chi mà cõng cái 
buồn vô cớ lên lưng, làm cho u ám một ngày 
bình thường. Những năm trước, khi còn đi làm, 
ông bà không bao giờ đem chuyện khó khăn 
buồn phiền ở sở về nhà, cũng không kể lể về 
những chuyện rắc rối của bà con, bạn bè, đồng 
nghiệp. Sợ làm mất cái thanh thản tự nhiên của 
gia đình. Nghe chuyện buồn của người khác, 
không giải quyết hay giúp đỡ gì cho thiên hạ 



 

 

được, thì thà quên đi, đừng để ý đến, cho đời 
sống được bình yên hơn. 

Sau khi thể  dục xong, ông bà ngồi vào 
bàn, pha trà nhâm nhi, và cùng ăn điểm tâm. 
Sáng nào ông ngâm câu thơ: “Mời em cạn chén 
trà hương. Khi ngày mới chớm khói sương mịt 
mờ. Trăm năm thu ngắn một giờ. An vui, hạnh 
phúc bên bờ thần tiên.” Bà ngâm tiếp theo: “… 
Mời nhau đối ẩm trà sương. Mỗi ngày uống cạn 
hoa hương đất trời” Ông châm thêm trà vào 
chén cho bà. Bà cầm chén đưa lên môi tận 
hưởng hương thơm và vị đắng ngọt trong cổ 
họng. 

Một khoảnh vườn nhỏ ven hè được ông 
bà chăm sóc, trồng đủ thứ rau màu như ớt, sả, 
hành, ngò, tần ô, rau thơm, rau răm, rau húng, 
mồng tơi, cà chua, cải cay , và có một thau 
trồng rau muống, những thứ rau nầy, đủ cho bà 
Năm nấu những món ăn đậm đà mùi vị quê 
hương. Mỗi ngày tưới vun, cũng giúp cho ông 
bà tìm được chút thư giãn tâm hồn. 

Bà Năm tập thưởng thức những thú giải 
trí của đàn ông, như xem các trận thể thao, các 
cuộc so tài của những võ sĩ. Bà biết và nhớ tên 
của những cầu thủ lừng danh. Biết đội banh 
nào hay, đội nào tầm thường, và năm nào thì ai 
giật được giải vô địch. Bà bàn luận về chiến 
thuật, chiến lược của từng đội cầu. Cùng vỗ tay 
reo hò khi gay cấn. Riết rồi bà cũng mê xem 
tranh tài thể thao trên truyền hình. Có lần đội 
banh của thành phố tỉnh nhà được vào tứ kết, 
hai ông bà cũng lùng mua cho ra vé đi xem trận 
đấu, cũng la lối, hò hét chung với khán giả đến 
khản cổ, và đêm về rất khuya, đi bộ thật xa mới 
đến bãi đậu xe. Ra về, còn bàn tán hăng say. 

Dù không ưa xem thi sắc đẹp hoa hậu 
thế giới, hoa hậu nước Mỹ, ông Năm cũng 
cùng bà xem, cho có bạn, làm bà vui hơn.  Ông 
bình luận về từng thí sinh, và chấm điểm mỗi 
người trước khi giám khảo tuyên bố.  Ông cũng 
tập hòa hợp với cái sở thích của bà, để cùng 
cọng hưởng niềm vui. 

Mỗi đêm khi trời lạnh, hai ông bà đắp 
chung chăn, nằm vừa nói chuyện vừa xem thi 
đấu thể thao, vừa nghe nhạc, và đọc sách. 

Không ai biết tại sao họ có thể cùng thưởng 
thức bốn loại giải trí trong cùng một lúc. Tay 
ông bà cầm sách và đọc khi truyền hình thể 
thao tạm ngưng để quảng cáo. Tiếng nói của 
máy truyền hình thể thao được điều chỉnh thật 
nhỏ, chỉ khi nào muốn nghe, thì phải lắng tai 
thật kỹ. Một truyền hình khác, đang phát những 
bài hát có nhạc cảnh kèm theo. Khi thấy vui, 
hai ông bà thì thầm bàn tán, tâm sự dong dài. 
Đôi khi cả hai ngủ quên, để truyền hình chiếu 
mãi đến khuya. 

Bà Năm thường tự nhủ lòng rằng, cố 
sống sao cho trọn vẹn, sống như ngày mai sẽ 
phải chết. Xử sự với chồng như ngày mai sẽ 
không còn nhau. Để mỗi ngày, mỗi giờ không 
có gì phung phí của trời cho. Đố ai mà biết 
được những bất ngờ của định mệnh. Đang khoẻ 
mạnh, người nào cũng có thể lăn đùng ra mà về 
trời luôn. Có thể bị tai biến mạch máu não, tim, 
có thể gặp tai nạn bất ngờ. Khi sống, cố gắng 
vuông tròn. Đừng để đến khi mất nhau rồi, mới 
làm được điều tử tế, hoặc khóc lóc, hoặc ân hận 
việc đã làm, việc chưa làm. 

Bà Năm không sợ thua chồng trên bất 
cứ lãnh vực nào, bởi vậy nên bà chưa bao giờ 
cố tranh hơn thua với ông. Bà thà chịu thua để 
được có tình thương, còn hơn thắng, mà mất 
cái êm ấm của gia đình. Tình thương quý hơn 
tất cả. Hơn thua với chồng, đâu có ích lợi gì. 
Bởi vì bà biết điều như thế, nên ông chồng bà 
cũng  không bao giờ lấn lướt vợ. Ông luôn bảo 
vệ ý tưởng của bà. Ông thường nói rằng, lẽ 
phải có nhiều mặt khác nhau, mà phía nào cũng 
có phần đúng lẫn phần sai. Theo ông, thì không 
ai hoàn toàn đúng, không ai hoàn toàn sai. 
Đừng tranh  luận đúng sai làm gì cho mất thì 
giờ sống. Đôi khi hai vợ chồng ông cũng có 
những ý tưởng xung khắc, nhưng không vì vậy 
mà tranh luận cãi vã cho ra lẽ phải. Bà tôn 
trọng ý ông, ông tôn trọng lối suy nghĩ của bà 

Có những đêm ông bà Năm ra bực đá 
bên bờ biển câu cá. Cắm một cái lều vải nhỏ 
che sương. Hai người ngồi chờ cá cắn câu, nói 
chuyện và nghe nhạc êm dịu nho nhỏ phát ra từ 
một cái máy radio. Khi câu được những con cá 
ngon, bà Năm mở lò ga, nấu cháo ngay trên 



 

 

bãi, có tiêu, hành, ngò và nước mắm đã mang 
theo sẵn. Hai vợ chồng cùng xì xụp húp cháo 
nóng, cay, và bí mật nhấp chén rượu cay cho 
ấm bụng. Sau đó, câu tiếp, hoặc vào lều nằm 
nghỉ ngơi một chốc, rồi ông nhịp đàn cho bà 
hát những khúc vui tươi yêu đời. Có khi cùng 
đồng ca, lời hát vang vang trên bờ biển cùng 
với tiếng sóng vỗ rì rào trong đêm khuya.  

Bà Năm có giọng ấm áp và thích hát. 
Cho nên những khi bạn bè tổ chức hát Karaoke 
thì ông bà hăng hái tham gia. Bà không thích 
hát theo nhạc đệm trong dĩa, mà thích được ông 
chồng đánh đàn cho bà hát, và khi đến những 
đoạn cần được tiếng hát phụ làm nền, thì ông 
hát theo bà. Có khi hai vợ chồng đi xa hơn trăm 
dặm, để tham gia buổi ca nhạc bỏ túi, và trở về 
nhà vào hai giờ sáng giữa mùa đông rét mướt. 
Ông Năm thu tiếng hát của bà vào dĩa cứng, 
thỉnh thoảng mở ra nghe, để tìm vui, và để bà 
thấy được những đoạn hát chưa được hay, hoặc 
sai nhịp. Ông Năm cũng biết làm thơ. Thơ của 
ông chỉ viết cho bà, và ca ngợi tình yêu của bà, 
lòng hy sinh của bà, và cám ơn bà đã đem lại 
hạnh phúc bình thưòng cho gia đình. Ông chỉ 
để riêng cho bà đọc thôi, không phổ biến trong 
bà con bạn bè. 

Con cái của ông bà đã lớn, đi làm ăn xa. 
Hai ông bà lo cho nhau, chăm chút cho hạnh 
phúc từng giờ, từng ngày. Tuổi già, không cần 
phải lao động mà tháng tháng vẫn có tiền an 
sinh xã hội chuyển vào trương mục ngân hàng, 
đủ cho gia đình ăn tiêu thong thả. Ông bà cho 
đó là một hồng ân, ơn phước của xã hội ban 
cho. Hai ông bà ý thức rằng,  họ còn sung 
sướng hơn nhiều tỉ người trên thế giới nầy. 
Hàng trăm triệu người trên thế giới nầy còn 
thiếu ăn hàng ngày, còn không đủ áo quần 
chống rét lạnh. Hàng trăm triệu người già 
không có nơi nương tựa, đời sống bấp bênh, 
con cái không đủ khả năng phụng dưỡng. Hàng 
trăm triệu gia đình phân ly, sống cô đơn trong 
tuổi già, góa bụa. Chưa kể những người đau 
yếu, bệnh hoạn nặng nề.  

Ông bà Năm thường cám ơn Trời đã 
cho ông bà có sức khỏe tạm ổn định như hôm 
nay, đời sống tương đối không thiếu thốn vật 

chất và gia đình còn nguyên vẹn. Bởi vậy, nếu 
không biết chăm sóc cho hạnh phúc gia đình, 
không biết hoan hỉ với hoàn cảnh hiện tại, thì 
thế nào cũng bị trời phạt, lấy mất đi một phần 
hay tất cả những ân huệ đang có. Bởi vậy, 
trước tiên ông bà biết tử tế với bản thân, rồi tử 
tế với người hôn phối, bà con, bạn bè, láng 
giềng và tha nhân.  

Ông bà Năm nói với nhau rằng, hạnh 
phúc gia đình cũng như trồng cây, cần phải 
chăm nom, tưới bón, vun trồng, hoa hạnh phúc 
mới nở tươi tốt. Không thể mãi trách móc nhau, 
nói nặng lời với nhau, đòi hỏi nhau những điều 
quá đáng, mà mong cuộc sống gia đình được 
hạnh phúc êm ấm. Ông bà biết cho nhau vô 
điều kiện, mà không đòi hỏi phần trả lại, và 
nhìn thấy những tình thương mà người phối 
ngẫu dành cho.  

Ông bà Năm học được rất nhiều từ cặp 
vợ chồng cãi nhau suốt ngày, gắt gỏng nhau vô 
cớ, nói nặng lời với nhau, bực bội nhau, tranh 
hơn thua nhau từ tí.  Nhưng những người nầy 
toàn là kẻ tốt bụng, hiểu biết, và dễ thương, lịch 
sự.  Họ chỉ tốt, dễ thương, dịu dàng, lịch sự với 
người ngoài thôi. Còn với vợ chồng, họ đối xử 
như những người không biết điều, những kẻ thô 
lỗ thiếu lịch sự và không ngại tự làm tổn hại 
đến cái êm ấm hạnh phúc của gia đình họ. 
Đáng ra, họ được sung sướng hạnh phúc bên 
nhau, nhưng họ đã tự làm cho cuộc sống trở 
nên nặng nề, khó chịu, và gia đình đi gần đến 
địa ngục.  Thấy cái gương của họ để  ông bà 
Năm soi và tự sửa mình. 

Vợ chồng ông bà Năm khi nào cũng đối 
xử với nhau như thời mới quen biết, lịch sự, 
ngọt ngào, dịu dàng, nhường nhịn nhau, cho 
nên hoa hạnh phúc trong lòng họ tươi tốt, nở 
thắm bốn mùa. /. 

Tràm Cà Mau 

“Chồng là người mà bán thì không ai 
mua, cho cũng không ai thèm lấy nhưng... hở 
ra là mất liền” 

Có đúng không hả quý vị AHCC? 



 

 
Ảnh Hưởng Sử 
trong Văn và 

Nhạc 
Trần Văn Thu 

Anh Chị Em thân mến, 

Tôi xin các Anh Chị Em quên mọi ưu tư 
trong nửa giờ và xem bài giải trí của tôi để vui 
vẻ thu lại bình tĩnh mà toan tính chuyện tới. 

Trước hết tôi mời Anh Chị Em thưởng thức 
bản nhạc tuyệt tác đính kèm của Chopin của 
hai bạn đàn Anh đã gởi cho tôi trước khi tôi đi 
"tu" trên núi trong 3 tuần lễ tháng 10/2013 vừa 
qua. 

Tu bất thành chánh quả, nay tôi phải "hạ 
san" trở về thế gian để hoà mình trong xã hội. 

Vài đoạn trong bài này có thể làm phật 
lòng mấy Chị. Xin mấy Chị thứ lỗi. Nếu tôi cắt 
bỏ thì bài này mất hết ý nghĩa. Tôi có nhờ bạn 
đàn anh Công Chánh ĐHHứa của tôi truy tìm 
tài liệu trên mạng cho tôi viết vì tôi đã quên 
những gì đã biết từ năm thứ ba/thứ tư trung học 
lúc tôi 13-14 tuổi, hơn 60 năm trước.  

Nghe nhạc xong,, tôi đề nghị Anh Chị Em 
"quẳng gánh lo đi" trong 20 phút trong cuộc 
đời tranh đấu cho gia đình và xã hội, hãy quên 
thơ của Hồ Xuân Hương, Hàn Mặc Tử ... mà 
nhiều bạn bè chúng ta rất mê thích và cùng tôi 
chia sẻ ý nghĩ "giải trí tào lao" của tôi về : 

"Ảnh hưởng của Sử trên văn, thơ và nhạc 
của Pháp và Âu Châu trong thời lãng mạn thế 
kỷ 19". 

Tuy chữ "tôi" rất xấu, tồi tệ, song tôi thấy 
có khi cũng đáng kể lại. 

Tôi viết "quẳng gánh lo đi" theo lối suy 
luận của một Vị đàn anh đã quá cố của chúng 
ta có tiếng một thời: Cụ Nguyễn Hiến Lê, công 
chánh không sống ngoài Bắc mà vô Nam để 
đào nhiều kinh dẫn thuỷ nhập điền làm cho bao 
nhiêu ruộng lúa phì nhiêu. Tuy nhiên, trong 
giới điền chủ có ai biết tên Ông ? Ông không 
quan niệm cuộc sống chỉ có thế, Ông viết một 
bộ "Tủ sách học làm người", tìm cái tinh hoa 
của nhơn loại, le parfum de l´humanité, để con 
người cùng xã hội đồng phát triển. Thời ấy, 
Pháp thuộc, Ông thiên tả. Tôi nhận thấy rằng, 
trong cuối cuộc đời, Ông hoàn toàn đổi ý khi 
Ông viết tại nước Việt "Lịch Sử Nước Tàu", 
đầy đủ nhất trong các tủ sách Việt. 

Ngoài ra, tổ tiên ta cũng có dạy nền tảng xã 
hội ta dựa trên "Kinh, Nghĩa, Lễ, Nhạc". 

Bản nhạc của Chopin, Chopin 1810-1849, 
mà các Anh Chị Em vừa nghe là do một ban 
nhạc đại hoà tấu biểu diễn thật là xuất sắc, sang 
trọng, quý phái. Khởi thuỷ, Chopin viết một 
sonate cho đờn dương cầm tả "thất tình", hỷ, nộ 
ái, ố, ai, bi và xả, ganh tỵ, tôi viết theo một anh 
nhạc sĩ VN từ Pháp qua VN giải thích sau phim 
mà tôi sẽ kể trong đoạn sau. Trong sonate đó có 
một đoạn để đời và có tên "Tristesse de 
Chopin" mà ban nhạc sắp xếp lại thành đại hoà 
tấu. 

Khoảng năm 1947-50, tôi có xem 1 phim 
mà tôi quên tên và trong đó có một bài hát nhạc 
Chopin:  
 
"L'ombre s'enfuit, adieu beau rêve, où les 
baisers s'offraient comme des fleurs, 
La nuit fut brève.  
Hélas, pourquoi sitôt fermer nos coeurs, à 
l'appel du bonheur ... 
Et tu n'es plus, malgré tous nos désirs, qu'un 
souvenir, 
Si l'amour n'est que mensonge, faut-t-il donc 
que l'on se quitte 
Que m`importe à moi l'envol du temps 
Sache pourtant, que toujours quand même 
Cher amour je t'aime, éperdument, 
éperdument". 



Mà ai đó, thời bấy giờ, dịch ra tiếng Việt rất 
đúng ý nghĩa : 
 
"Ôi buồn mà chi, luyến tiếc làm chi 
Để cho sầu khổ nhắc ta những ngày vui qua 
Phước ấy xa rồi ... 
Ước gì tình ta mãi mãi không phai ..." 

Anh Chị Em nào biết bản hát đó, xin vui 
lòng chuyển cho tôi, đa tạ trước.  

 

Nghe nhạc Chopin, muốn yêu thích hơn, thì 
phải tìm đọc biết đời Chopin trong sử ký mà tôi 
đã sai mê hồi 13-14 tuổi, năm thứ 3-4 trung học 
sau khi xem phim và đọc sách. Sách thường chỉ 
viết cha Chopin là giáo sư Pháp Văn ở Ba Lan. 
Cưới cô học trò giòng quý tộc đẻ ra hai chị em 
Chopin. Ít sách khác viết thêm cha Chopin là 
người Pháp. Ở vùng Bretagne bây giờ còn 
nhiều gia đình tên Chopin. Sau đó, Ông vô 
quốc tịch Ba Lan. Chopin sang nước Áo biểu 
diễn dương cầm thì Nga Hoàng chiếm Ba Lan. 
Chopin rành tiếng Pháp nên sang “phụ quốc’’ 
Pháp tỵ nạn. Gập bạn thân Hung Gia Lợi là 
nhạc sĩ Liszt, 1811-1886, nhằm lúc Liszt muốn 
bỏ vợ là đại văn hào nam tước George Sand, để 
có vợ khác, đã có chồng, trẻ, đẹp, giàu hơn và 
cũng quý phái, rồi kéo nhau qua Thuỵ Sĩ sống. 

Tôi viết "nam tước" vì rút trong bảng so 
sánh Pháp-Việt "prince, duc, marquis, comte, 
baron = công, hầu, bá, tử, nam". 

Liszt giới thiệu hai người và Chopin trong 
lúc nghèo khổ đành nạp thân cho George Sand 
nuôi nấng và xử dụng. 

George Sand, giàu có, có gần mươi ông 
chồng và giữ nuôi tất cả con. 

Tôi xem phim và đọc sách. 

Trong một dạ tiệc, Liszt đến đờn dương cầm và 
đánh một bản mới sáng tác của Chopin, một 
cách siêu đẳng, với 10 ngón tay điêu luyện. 
Xong, có tiếng vỗ tay khen vang lên. Tuy 
nhiên, có một khách muốn Chopin đánh lại bản 
ấy theo lối du dương tình cảm sâu xa của 
Chopin. Chopin trả lời chỉ đánh bản ấy nếu đèn 
tắt đen phòng. Ai nấy đồng ý, Liszt ra ngồi ghế 
xa, Chopin đến ngồi trước đờn, George Sand 
tắt đèn. Nhạc trổi lên buồn thiết tha. Xong, ai 
nấy vỗ tay hoan hô Chopin. Nhưng, George 
Sand thắp đèn liền, mọi người chưng hửng thấy 
Liszt ngồi trước dương cầm còn Chopin ngồi 
rất xa. Tôi rất tiếc, lúc ấy xem phim mà không 
biết bản đờn đó là gì, tôi còn quá trẻ. 

 

Trước Liszt, George Sand có chồng là đại 
thi sĩ Musset. Musset để lại một bài thơ mà có 
vài câu tôi vẫn ghi mãi trong lòng đến ngày 
nay: 

«Je me dis seulement, à cette heure, en ce lieu, 
Un jour, je fus aimé, j`aimais, elle était belle. 
J’enfouis ce trésor dans mon âme immortelle,  
Et je l’emporte à Dieu.” 
 
Cho nên, đối ý lại bài thơ đó, tôi có bài thơ 
Việt: 
 
 
“Em là đoá hoa, 
Hoa biết nói, hoa biết cười, 
Mắt hoa đen thắm, dáng người khoan thai. 
Càng nhìn, càng đắm, càng sai, 



 

Càng thêm mơ mộng đêm ngày nhớ hoa.” 

Trong thời gian tôi “đi tu”, tháng 10 2013, 
vừa qua trên núi, tôi nhờ bạn đàn anh ĐHHứa 
tìm lại tủ thơ cho tôi. Tủ thơ này có thiệt 
100/100 và có thể tìm trên mạng, như trong 
một bài thơ mà một Chị Lớn trong chúng tôi 
gởi cho tôi năm 2009 có câu : 

“Văn chương thi phú còn ghi nhắc đời”. 

Sau một buổi tịệc mới gặp gỡ lần đầu tiên 
liền phải lòng nhau, George Sand chuyển cho 
Musset một lá thơ mà chỉ chuyên gia mới hiểu 
nổi, nên chúng tôi sắp xếp lại. Anh Chị Em chỉ 
cần đọc những hàng xích qua trái nghiêng và 
bỏ những hàng xích qua mặt thẳng đứng : 

“Je suis émue de vous dire que j´ai 
 bien compris l`autre soir que vous aviez 

toujours une envie folle de me faire 
 danser . Je garde le souvenir de votre 

baiser et je voudrais bien que ce soit 
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 une preuve que je puisse être aimée 
par vous. 
 Je suis prête à vous montrer mon 

 affection toute désintéressée et sans cal- 
cul, si vous voulez me voir aussi 

 vous dévoiler sans artifice mon âme 
toute nue. Venez me faire une visite. 

 Nous causerons en amis, franchement. 
Je vous prouverai que je suis la femme 

 sincère, capable de vous offrir l`affection 
la plus profonde comme la plus étroite 

 en amitié, en un mot, la meilleure preuve  
que vous puissiez rêver, puisque votre 

 âme est libre. Pensez que la solitude où 
j`ha- 

bite est bien longue, bien dure et souvent 
difficile, 

 Ainsi, en y songeant, j`ai l`âme grosse. 
Accourez donc vite et venez me la 

 faire oublier par l`amour où je veux me 
mettre”. 

Musset trả lời lại như sau, Anh Chị Em chỉ đọc 
chữ đầu của mỗi câu thơ mà thôi : 
 

“Quand je me mets à vos pieds un éternel 
hommage, 
Voulez-vous qu’un instant je change de virage? 
Vous avez capturé les sentiments d`un Coeur 
Que, pour vous adorer, forma le Créateur, 
Je vous chéris, amour, et ma plume en délire, 
Couche sur le papier ce que je n`ose dire. 
Avec soin, de mes vers, lisez les premiers mots: 
Vous saurez quel remède apporter à mes 
maux.” 

Và George Sand trả lời, xin Anh Chị Em vẫn 
đọc chữ đầu câu thơ mà thôi :  

“Cette insigne faveur que votre Coeur réclame, 
Nuit à ma renommée et répugne à mon âme”. 

 
Thời lãng mạn, Pháp/Âu Châu, có một thi 

sĩ khác đại tài mà tôi quên tên, Vigny ?, viết 
một bài xuất sắc mà thầy chúng tôi giảng dạy 
và bắt học thuộc lòng: La Chanson de Roland. 
Roland là anh hùng và là cháu của Vua Đức-
Pháp Charlemagne : 
 
“J’aime le son du cor, le soir, au fond des bois, 
Soit qu’il chante les pleurs de la biche aux 
abois, 
Ou l’adieu d’un chasseur que l`écho faible 
accueuille, 
Et que le vent du Nord porte de feuilles en 
feuilles. 
Que de fois, seul, à minuit demeuré,  
J`ai souri de l’entendre, et plus souvent pleuré, 
Car, je croyais ouir de ces bruits phophétiques, 
Qui précédaient la mort des paladins antiques. 

Bạn học lớp tôi khó trả bài theo đúng giọng 
thơ hùng hồn, và toàn là hạng tếu nên viết lại : 



“J’aime le poids de ton corps, le soir, au fond 
de mon lit, 

Soit qu’il ……..” 

Và họ ngâm lên một cách hùng hồn. Và 
chúng tôi phổ biến sang các lớp học khác cùng 
các trường trung học khác, kể cả nữ …. 

Sẵn dịp tôi nhờ các Anh Chị Em nào có biết 
bản tiếng Việt “Buồn Chopin” , tôi lại nhờ 
thêm Anh Chị Em biết thì tìm cho tôi bản 
“Ngày ấy xa nhau bên bờ …” nhạc của Johann 
Strauss cha mà tôi kể sau đây. 

Tôi xin trở về nước Áo mà Chopin đã bỏ để 
trở về “phụ quốc” Pháp, và cá nhân tôi rất 
khâm phục văn minh Autriche-Hongrie-
Tchécoslovaquie thời bấy giờ, vì chính dân 
Hongrie, Tchéquie và Slovaquie tự chọn làm 
tôi nước Áo hơn là làm tớ nước Nga. Khi 
Napoléon 1 Pháp thua giặc ở Đông Âu bỏ chạy, 
lính Pháp mất tiếp liệu biến thành du đãng 
cướp bóc. Trong một khách sạn nghèo có biểu 
diễn âm nhạc, lính Pháp giết hết mấy anh nhạc 
sĩ để cướp tiền, song họ bỏ quên lại một cây 
đờn vĩ cầm mà họ không biết là vô giá. Trong 
khách sạn, có một anh bồi trẻ dọn dẹp, anh này 
lượm vĩ cầm và tự tạo để thành một nhạc sĩ 
xuất chúng, trước khi anh học đọc chữ và 
solfège. 

Anh đó là Johann Strauss cha, 1804-1849. 
Anh có vợ lớn là cô bồi phòng khách sạn. Lần 
hồi, tiếng tăm anh lừng lẩy nhờ sáng tác valses 
vui vẻ trẻ trung hơn nhạc cổ điển Mozart. Do 
đó, Vua Áo cử anh làm đại sứ lưu động truyền 
bá âm nhạc Áo sang Tây Âu và từ đó anh có rất 
nhiều … vợ lẽ, toàn quý tộc. Trước Johann 
Strauss cha, cũng có valses trong nhạc cổ điển, 
nhưng valses của anh toàn là nhạc “hậu chiến” 
vui vẻ, yêu đời hơn là nghiêm chỉnh của nhạc 
cổ điển. 

Cũng trong thời 4 năm đầu trung học 1947-
51, tôi có xem một phim về chiến tranh Nam-
Bắc Huê Kỳ. Một cô Bắc vào Nam gập và yêu 
một anh sĩ quan miền Nam. Khi chia tay, cô về 
Bắc, anh ở lại Nam, hai người nhảy một bản 
valse vui vẻ đại hoà tấu của Johann Strauss. 

Chiến tranh Bắc-Nam bùng nổ. Êm giặc, Cô trở 
lại miền Nam để tìm người yêu thì cuộc chiến 
đã biến anh thành người thiên cổ. Cô cất lên 
tiếng hát não nùng theo nhạc mà ngày xưa hai 
người khiêu vũ trên chiếc tàu, nhưng lần này 
chỉ có một cây đờn trung cầm, violoncelle : 

 
Johann Strauss 
“One day, when we were young 
One wonderful morning in may, 
You told me, you loved me  
When we were young, one day 
…. 
And helped me closed to your heart, 
You cried then, you laughed then, 
And came the time to part. 
When sons of Spring were sung 
And music was ever so gay 
… 
Remember, you loved me, 
When we were young, one day” 

Có người dịch, vừa đúng ý nghĩa của bài 
hát lẫn ý nghĩa của cuốn phim : 

“Ngày ấy chia tay bên bờ 
Con thuyền đưa em về chốn xa xăm, 
Còn nhớ khi xưa, đôi ta thề, nguyền  
Cùng chung mãi sống bên nhau.  

Đờn vĩ cầm, violon và alto, tượng trưng cho 
thông minh của trí óc, đờn trung cầm, 
violoncelle, tượng trưng cho tình thương của 



 

trái tim và đờn đại cầm, contre basse, tượng 
trưng cho tâm hồn. 

Rất tiếc, tôi đã quên bài hát quý giá này, 
Anh Chị Em nào có biết thì vui lòng chuyển 
đến tôi. 

Khi tôi bắt đầu hành nghề nuôi sống năm 
1963, thì bài dịch này biến mất và một bài hát 
khác “tuổi trẻ thanh xuân” của nhạc sĩ Phạm 
Duy ra đời, hoàn toàn sai ý nghĩa bài hát gốc 
lẫn ý nghĩa cuốn phim quý giá và không ai 
nhắc lại cuốn phim chiến tranh Bắc-Nam Huê 
Kỳ này. 

Trong những năm 1947-50, tôi vừa ở tiểu 
học tỉnh ra trung học SàiGòn và tôi được học 
hỏi nhiều việc đời, lúc đó văn hoá Pháp còn rất 
mạnh. Sau đó, văn hoá này không còn sung túc 
nữa. Vả lại, vì học hành gập khó khăn, tôi bỏ 
hết chuyện vui để “rượt đuổi theo” thi cử. Tôi 
kể chuyện xưa hơn 60 năm, có nhiều điểm sai 
lầm, xin Anh Chị Em thứ lỗi. 

Bài học quý giá cuối cùng mà tôi rút được 
của Vị đàn anh quá cố trong Công Chánh 
chúng tôi Nguyễn Hiến Lê trong tủ sách “Học 
làm người” : “Tình Thương” là xi măng gắng 
kết xã hội, trong đó tình thương đầu là “nam-
nữ”. 

Tôi viết để Anh Chị Em cùng với tôi thấy 
ảnh hưởng của Sử trên văn thơ và Nhạc, và tôi 
hồi nhớ tiếc lại “ôi thời oanh liệt nay còn đâu 
nữa”. Thời ấy, học trò chúng tôi đứng hạng 3 
sau nhứt quỷ nhì ma thứ ba là …Thơ đã cạn, tôi 
mời Anh Chị Em trở lại cuộc sống cực khổ 
hàng ngày. 

Trần Văn Thu  

 
VÀO ĐỘNG HOA VÀNG NHẶT 
THƠ 
Thơ: Phạm Thiên Thư 
Chọn lựa & lắp ghép:Lê Phương Nguyên 
 
Tường xưa có kẻ lên lầu, 
Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa…. 
Đường dài xao xác chim ca, 
Sương khuya: Pháp Bảo,Trăng tà: Vô Môn. 
 
Đợi ai trăng giải, hoa buồn, 
Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi; 
Theo chân chim gặp mây trời, 
Gối trăng đánh giấc bên đồi Dạ Lan. 
 
Mùa xuân nhặt lá trên ngàn, 
Áo em bay dải tơ vàng thiết tha, 
Vườn chùa có nụ hàm ca 
Nhã Lan loáng thoáng tiếng gà sớm mai. 
 
Tình cờ như núi gặp mây, 
Nhớ người tiền kiếp cỏ cây hương trời… 
Thôi thì em chẳng yêu tôi, 
“Thôi thì xuống tóc lên đồi tìm Sư”…. 
 

 
 
Ghi chú: Tôi đọc ĐỘNG HOA VÀNG của anh 
Phạm Thiên Thư, tôi có ý nghĩ lấy những câu 
thơ trong tập này lấp ghép thành 1 bài thơ 
ngắn…cũng có ý nghĩa riêng của nó. như là 
một cách thưởng thức thơ.  
Lưu ý: Câu cuối cùng tôi “đánh du kích” đưa 
vào chứ không phải thơ của anh Thư. 
" Dẫu đời có mấy đa đoan, 
Thì ta vào ĐỘNG HOA VÀNG nhặt thơ…" 
LPN 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1073222139457760&set=pcb.1073224562790851&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1073222139457760&set=pcb.1073224562790851&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1073222139457760&set=pcb.1073224562790851&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1073222139457760&set=pcb.1073224562790851&type=3�


 

Tưởng Nhớ Các Ái Hữu 
Quá Cố  

Nguyễn văn Mơ 
  Ngày lễ Vu Lan năm nay (2016), ngoài việc 
đi chùa cầu siêu ông bà cha mẹ và thân quyến 
trong gia đình, tôi còn dành đôi chút thì giờ để 
tưởng nhớ các ái hữu đã quá cố kể từ sau ngày 
30 tháng tư năm 1975 cho đến bây giờ. Một số 
đã lần lượt ra đi vì bệnh tật hay già cả, một số 
bị tai nạn, đau xót và oan ức nhất là các ái hữu 
đã bỏ mình trong trại “học tập cải tạo” hay 
ngoài biển cả trong khi cố tìm cách vượt biên. 

Số ái hữu quá cố nay đã quá nhiều, tôi 
không làm sao nhớ hết. Vì vậy tôi phải tham 
khảo các mục tin buồn đăng trong LTAHCC từ 
trước đến nay và dò hỏi thêm các bạn khác, 
xong rồi sắp xếp và đúc kết lại cho có hệ thống 
trong các mục như sau để quý ái hữu dễ tìm 
kiếm : 
- AHCC đã bỏ mình ngoài biển hoặc trong trại 
tù . 
- Các giáo sư trường Cao Đẳng Công Chánh đã 
mất. 
- Các viên chức cao cấp thuộc Bộ  Công Chánh 
đã mất. 
- Các bạn đồng khóa 4 KSCC năm 1956 đã mất 
( tôi xin phép nói dài giòng đôi chút về các bạn 
đồng khóa với tôi ) . 
- Các AHCC khác đã mất. 
1/ AHCC đã bỏ mình ngoài biển hoặc trong 
trại tù :   
-  Kỹ sư Trần ngọc Oành, tánh tình vui vẻ, 
phóng khoáng và tài hoa, đã từng làm Tổng 
Trưởng Công Chánh và nghị sĩ VNCH. Trước 
kia, thầy dạy môn Résistance des matériaux ở 
trường Cao Đẳng Công Chánh. Thầy theo đạo 
Thiên Chúa và rất sùng đạo. Có lần thầy cô mời 
anh em khóa chúng tôi đi dự thánh lễ tại nhà 
thờ Giòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, 
Sàigòn. Thầy mất đi để lại bao nhiêu thương 
tiếc cho mọi người trong gia đình Công Chánh. 
- A.H. Nguyễn xuân Phương, kỹ sư thuộc Khu 
Công Chánh Nha Trang (mất nguyên cả gia 
đình) 
 - A.H. Đoàn xuân Đình, Trưởng Ty Công 
Chánh Cam Ranh, Khu Công Chánh Nha Trang 
 (mất cả hai vợ chồng) 

 - A.H. Mai văn Phổ cũng thuộc Khu Công 
Chánh Nha Trang.  

Trước kia, tôi đã từng  phục vụ ở Khu Công 
Chánh Nha Trang, nên tôi đều quen biết các 
bạn trên đây. Lúc đó, anh Phổ làm phụ tá cho 
tôi đặc trách công trường QL 21. 
- A.H. Trần như Thông, kỹ sư Công Chánh 
thuộc Khu Công Chánh Đà Nẵng, di tản vô 
Sàigòn, sau 30/04/75 không trở về chốn cũ, ở 
lại vượt biên và mất luôn cả gia đình. 
- A.H. Phan tuấn Kiệt, mất trong trại tù. Anh 
Kiệt đi tu nghiệp ở Mỹ cùng một lần với tôi 
năm 1960. 
- A.H. Huỳnh tấn Khiêm: Người hiền lành, 
điềm đạm, ai cũng mến. Sau 30/04/75, anh đi 
 “ học tập cải tạo” với tôi cùng các anh em Kiều 
Lộ khác, khi trở về cùng làm ở cơ quan cũ  
(Tổng Cuộc Kiều Lộ về sau VC đổi thành Cục 
Cầu Đường Bộ miền Nam), cùng ăn chung một 
mâm, nằm chung một chiếu, một giường trong 
những ngày đi lao động trồng khoai trồng sắn 
để cải thiện đời sống. Anh Khiêm ơi! Nay ở 
bên kia thế giới, anh có còn nhớ đến những kỷ 
niệm đau buồn này không? Thế rồi anh lẳng 
lặng ra đi, một thời gian sau, tôi mới biết anh 
đã mất tích. Qua đây, tôi nghe nói chị Khiêm 
cùng hai con gái đang ở Houston, Texas, nhưng 
tôi không có dịp thăm chị. Vậy nhân tiện đây, 
tôi xin thành thật chia buồn cùng chị và cầu 
nguyện linh hồn anh an lành bên nước Chúa. 
- A.H. Đinh quangNgọc thuộc Sở Công tác, 
Tổng cuộc Kiều lộ bị mất tích. 
- A.H. Nguyễn văn Găng thuộc Nha Cấp Thủy 
đi “học tập cải tạo” về, thân tàn ma dại, không 
bao lâu thì mất, để lại vợ và một bầy con thơ 
sống rất vất vả. 
 2/ Các giáo sư trường Cao Đẳng Công 
Chánh (trong thời kỳ khóa 4 KSCC năm 
1956) đã mất: 
- Kỹ sư Vaudiau : dạy môn Routes et Ponts và 
Mécanique des sols, đã mất bên Pháp. Thầy 
dạy rất tận tâm và giảng giải cặn kẻ rõ ràng, 
bụng phệ và lùn, lúc nào cũng mặc quần short 
và khi đi thì nện gót giày da lộp cộp nhịp 
nhàng. Tôi còn nhớ có một lần anh em chúng 
tôi rủ nhau đến thăm thầy tại văn phòng trong 
vòng thành Bộ Công Chánh. Thầy lấy thuốc lá 
ra mời hút. Chỉ có hai bạn biết hút là anh Chu 
bá Tường và một người nữa tôi quên tên. Sau 
khi quẹt diêm châm thuốc cho hai trò và cho 



chính mình, thầy mới sực nhớ đã châm lửa cho 
ba người là điều tối kỵ. Vì vậy, để trừ khử xui 
xẻo, thầy vội vàng vừa gõ mấy ngón tay xuống 
mặt bàn bằng gỗ vừa nói 
“toucher du bois”. 
- Thầy Trần văn Bạch : kỹ sư Ponts et 
Chaussées dạy môn Hydraulique, xuề xòa và 
phúc hậu, đã làm Bộ Trưởng Công Chánh và là 
vị Giám đốc đầu tiên của trường E.S.T.P. 
(Ecole supérieure des Travaux Publics về sau 
gọi là trường Cao Đẳng Công Chánh) sau khi 
Pháp giao trả chủ quyền cho chính phủ Quốc 
gia Việt Nam. Lúc nào thầy cũng vừa dạy vừa 
phì phà điếu thuốc Bastos. Ngoài giờ giảng 
dạy, đôi khi thầy trò chuyện năm ba câu tiếng 
Việt với anh em chúng tôi, gọi chúng tôi bằng 
“các em” và xưng “qua” (tiếng miền Nam). 
Thầy có soạn thảo một cuốn tự điển Pháp-Việt, 
nên thỉnh thoảng hỏi ý kiến chúng tôi. Tôi 
không rõ công trình này đã hoàn tất hay vẫn 
đang còn dở dang. Thầy đã qua đời ở Việt Nam 
chỉ vài tháng sau ngày 30/4/75. 
- Thầy Trần văn Sách, kỹ sư Cao đẳng Điện 
học và cử nhân khoa học, dạy môn Géométrie 
descriptive và Electricité industrielle. Thầy vừa 
dạy vừa làm Giám đốc trường Cao đẳng Công 
Chánh thay thế thầy Bạch. Thầy ít nói, nghiêm 
khắc và thường hay la rầy học trò “paresseux 
de premier hay second ordre”, nên ai cũng sợ. 
Thầy mất ở bên Pháp. 
 - Kiến trúc sư Trần văn Tải (em thầy Sách), 
Giám đốc trường Kiến trúc ở Sàigòn, dạy môn 
Bâtiments civils. Trái với thầy Sách, thầy Tải 
tánh tình vui vẻ và cởi mở, ăn nói nhỏ nhẹ. 
Thầy cũng mất ở Pháp vì tai nạn lưu thông. 
 -Thầy Trần ngọc Oành: như đã nêu ở mục (1). 
- Thầy Nguyễn văn Chiểu, kỹ sư Ponts et 
Chaussées, dạy môn Béton armé. Thầy hiền 
lành ít nói và đã mất ngày 20/9/2006 ở Pháp, 
hưởng thọ 80 tuổi. 
- Thầy Phạm minh Dưỡng, kỹ sư Ponts et 
Chaussées, nguyên Giám đốc Nha Hỏa xa, dạy 
môn Chemin de fer. Thầy tuổi trẻ, tài cao và đã 
mất ngày 03/03/2016 ở Pháp, hưởng thọ 91 
tuổi. 
- Thầy Tạ Huyến, Kỹ sư Công Chánh dạy môn 
Dessin technique và Avant-métré, cựu Giám 
đốc Nha Căn cứ hàng không. Trước ngày 
30/4/75 thầy đã về hưu và lập công ty Cidec để 
cạnh tranh với các hãng thầu ngoại quốc trong 

các công tác đấu thầu quốc tế. Thầy đã mất 
ngày 15/01/2003 tại California, USA, hưởng 
thọ 86 tuổi. 
- Thầy Nguyễn cao Khoan, kỹ sư Kiều lộ, dạy 
Algèbre, đã mất ngày 30/08/1999 tại Pháp 
hưởng thọ 91 tuổi. 
- Thầy Hồ nhật Quảng, kỹ sư Điện dạy 
Géométrie, đã mất bên Pháp. 
- Ngoài ra, còn có thầy Lê sĩ Ngạc, kỹ sư Ponts 
et Chaussées làm Giám đốc trường Cao Đẳng 
Công Chánh sau khi chúng tôi đã ra trường, 
nên tôi không được biết thầy dạy môn gì. Theo 
tài liệu trong cuốn Kỷ yếu trường Cao Đẳng 
Công chánh,thì thầy dạy môn Vật liệu và 
phương pháp xây cất. Thầy mất ngày 
10/07/2003 tại Virginia, USA hưởng thọ 93 
tuổi.  
3/ Các viên chức cao cấp thuộc Bộ Công 
Chánh đã mất : 
- Kỹ sư Trần văn Bạch, cựu Bộ trưởng Công 
Chánh : như đã nêu ở mục (2). 
- Kỹ sư Trần ngọc Oành, cựu Tổng trưởng 
Công Chánh : như đã nêu ở mục (1) và (2). 
- Kỹ sư Trần lê Quang, cựu Bộ trưởng Công 
Chánh, mất ngày 11/10/2015 tại California, 
USA hưởng thọ 98 tuổi. Lúc sinh thời, ông có 
viết nhiều đề tài kỹ thuật và nghiên cứu đăng 
trong LTAHCC. 
- Kỹ sư Bùi hữu Tuấn là vị Giám đốc đầu tiên 
của Nha Kiều lộ mới thành lập, và sau đó làm 
Tổng trưởng Công Chánh. Ông mất ngày 
02/11/2011 tại Paris, Pháp. hưởng thọ 82 tuổi. 
- Kỹ sư Dương kích Nhưỡng, cựu Tổng trưởng 
Công Chánh. Ông mất ngày 09/05/2014 tại 
California, USA hưởng thọ 85 tuổi. 
- Kỹ sư Phạm hữu Vỉnh, Tổng thư ký Bộ Công 
Chánh, người hiền lành, đối xử tử tế với cấp 
dưới, nên ai cũng mến. Ông mất ngày 
29/10/2015 tại Montreal, Canada, hưởng thọ 89 
tuổi 
   - Kỹ sư Nguyễn Dần,  bậc lão thành, cựu 
Tổng giám đốc Tổng Nha Công Chánh, mất 
ngày 21/01/1982 tại Tây Đức, hưởng thọ 80 
tuổi. 
   - Kỹ sư Nguyễn văn Dinh, cựu Tổng giám 
đốc Công Chánh thay thế cụ Dần, mất lúc nào 
và ở đâu,  tôi không rõ, có lẽ ở Pháp . 
   - Kỹ sư Võ đình Hạnh, nguyên Giám đốc Nha 
Cấp thủy, mất ngày 12/10/2005 tại Pháp, hưởng 
thọ 70 tuổi. 



 

   - Kỹ sư Phạm minh Dưỡng, cựu Giám đốc 
Nha Hỏa xa, như đã nêu ở mục (2). 
   - Kỹ sư Nguyễn ngọc Lâm, cựu Giám đốc 
Nha Hỏa xa, mất ngày 28/08/2002 ở Montreal, 
Canada, hưởng thọ 94 tuổi. 
4/ Các bạn đồng khóa (Khóa 4 KSCC năm 
1956) đã mất : 
  - Bạn Hà văn Mai, rất vui tính, hay kể chuyện 
tiếu lâm và thích chơi thể thao, nhất là quần 
vợt, thế mà nay đã ra người thiên cổ. Anh mất 
ngày 28/10/1981 vì bệnh tim tại Sàigòn. 
   - Bạn Lê minh Trí (Kiều Lộ): Cựu Trưởng Ty 
Công Chánh Định Tường, người cao ráo và 
hoạt bát, đã mất ngày 22/03/2014 tại California, 
USA, hưởng thọ 84 tuổi. 
   - Chị Lê minh Trí: đã mất ngày 12/02/1999 vì 
bị bệnh ( mất trước anh Trí ).    
   - Chị Đổ hữu Hứa ( Anh Hứa: Kiến Thiết ) : 
Anh Hứa vừa là bạn đồng khóa vừa là người 
đồng hương với tôi. Chị Hứa mất ngày 
14/10/2000 tại Paris, Pháp vì bạo bệnh, hưởng 
thọ 57 tuổi. 
   - Bạn Lê cảnh Túc (Kiều Lộ): Lúc đi học rất 
xuất sắc và ra đời cũng thành công. Chức vụ 
cuối cùng của anh trước 30/04/75 là Giám đốc 
Nha Kế hoạch, Bộ Công Chánh. Anh mất ngày 
16/04/2002 tại Sydney,Australia vì bệnh ung 
thư gan, hưởng thọ 69 tuổi, để lại chị Túc và cô 
con gái duy nhất là cháu Thư. 
   - Anh Nguyễn sĩ Tín : ra trường phục vụ ở Bộ 
Y tế, chuyên về thiết lập dự án và xây cất bệnh 
viện và bệnh xá. Sau khi di tản năm 1975, anh 
qua Phi châu tiếp tục ngành này cho đến khi về 
hưu. Anh cũng có máu văn nghệ, nên thường 
hay đóng góp bài vở cho LTAHCC. Anh mất 
ngày 07/02/2004 ở Virginia, USA, hưởng thọ 
79 tuổi. 
   - Chị Nguyễn sĩ Tín : Tiếp theo anh Tín, chị 
Tín đã mất ngày 14/11/2006 
- Chị Nguyễn thế Diễn (Anh Diễn: Kiến Thiết): 
Cả hai anh chị đều ăn ở hiền lành và nhất là quá 
nghiêm chỉnh. Chúng tôi thường gọi anh là ông 
thầy tu hoặc hòa thượng. Chị Diễn là chị ruột 
A.H. Dương hảo Hớn và đã mất trong tháng 
01/2007 tại Sàigòn. 
- Bạn Vũ xuân Thái (Thủy Nông): đã mất ngày 
19/11/2008 tại Sàigòn, hưởng thọ 86 tuổi. 
- Bạn Nguyễn hữu Thân (Kiều Lộ): đã mất 
ngày 13/09/2014 tại Sàigòn, hưởng thọ 87 tuổi. 

- Chị Nguyễn hữu Thân: đã mất ngày 06/02/13, 
hưởng thọ 79 tuổi (mất trước anh Thân). 
5/ Các AHCC khác đã mất: 

Các AHCC khác đã mất qúa nhiều và gồm 
đủ các ngành: kiều lộ, kiến thiết, hỏa xa, điền 
địa, thủy nông, căn cứ hàng không v.v…Vì 
vậy, tôi lập bảng danh sách sau đây (không ghi 
ngày và nơi mất) sắp theo vần ABC để quý ái 
hữu dễ tìm và tra cứu : 

a) Ở Việt Nam : 
Nguyễn hữu Ấp, Phùng đức Bằng, Phạm minh 
Cảnh, Võ quang Đoán, Châu thành Đức, Lê  
đình Hân, Nguyễn Hạnh, Dương hảo Hớn, Tạ 
văn Hồng, Nguyễn văn Huê, Lê minh Huy, 
Nguyễn Kế, Lê văn Liêm, Lê bá Lộc, Nguyễn 
đình Luận, Phạm thái Nguyên, Lê phước Nhàn, 
Nguyễn duy Phương, Nguyễn hữu Phương, Chị 
Trần văn Quình, Trịnh ngọc Răng, Trương võ 
Tấn, Anh Chị Lê chí Thăng, Trịnh thủy Thảo, 
Trần phước Thọ, Nguyễn khánh Thuận, Hồng 
duy Toàn, Lê văn Tốt, Hà đức Trường, Nguyễn 
văn Tui, Hà văn Út. 

b)  Ở hải ngoại : 
Nguyễn trắc Ánh, Phạm văn Ba, Nguyễn minh 
Bách, Chị Nguyễn Bách, Ông Bà Đinh gia Bái, 
Vũ bá Bảng, Nguyễn văn Bảnh, Anh Chị 
Trương như Bích, Nguyễn văn Ca, Bùi văn 
Căn, Ông Bà Hoàng đình Căng, Nghiêm phú 
Cần, Ông Bà Hồ đắc Cáo, Lê minh Chánh (1), 
Cao minh Châu, Bạch văn Chụ, Lương văn 
Cuối, Anh Chị Nguyễn văn Cừ, Nguyễn ngọc 
Cương, Ông Bà Đào trọng Cương (2), Dương 
thanh Đàm, Khúc Đản, Nguyễn sanh Dạn,  Vũ 
thiện Đản, Nguyễn thành Danh, Vĩnh Đào, Anh 
Chị Nguyễn quang Di, Anh Chị Trần như Diệu 
(3,4), Vũ bá Đính, Nguyễn văn Định, Võ quang 
Đoán, Chị Tôn thất Đổng, Nguyễn ngọc Du, 
Nguyễn quảng Đức (5), Hồ tấn Đức (6), Chị 
Vũ Giản, Phạm huy Giang, Trần chấn Giang, 
Hoàng như Giao (7), Bạch văn Hà, Nguyễn thái 
Hai, Nguyễn văn Hải, Chị Nguyễn văn Hảo, Võ 
văn Hiển, Chị Bữu Hiệp, Ngô văn Hiệp, Lê 
trung Hiếu, Nguyễn xuân Hiếu, Vương chí Hổ, 
Nguyễn mạnh Hoàn, Trần văn Hoành, Hà công 
Hòe, Trần sĩ Huân, Trương đình Huân (8), 
Nguyễn hữu Quốc Hưng, Trần đức Huy, 
Trương thành Khán, Trần nhị Khánh, Nguyễn 
xuân Khương, Huỳnh thị Kiều Nga, Nguyễn 
ngọc Kỳ, Anh Chị Lê văn Lắm, Nguyễn ngọc 
Lâm, Nguyễn văn Lâm (9), Phan văn Lâm, Hồ 



đăng Lễ (10), Võ quan Loan, Lữ văn Long,     
Nguyễn kim Long, Hoàng đạo Lượng, Lê thị 
Mai, Hoàng minh Mẫn, Ông Bà Mã Minh, Ông 
Bà Nguyễn văn Minh, Trần hớn Minh, Lê trọng 
Minh, Trương quang Minh, Trần đức Mười, 
Phan quang Nam, Đồng sĩ Nga, Anh Chị 
Nguyễn văn Ngân, Phan Ngật (11), Ngô viết 
Ngoạn, Cụ Bà Phan Ngữ (12), Phan thanh 
Nguyên, Trương đức Nguyên, Trương như 
Nguyên (13), Thái Như, Đặng vũ Nhuế, Lê 
Nguyệt Oanh, Bà Lê sĩ Phu, Ngô nguyên Phúc, 
Đổ đình Phục, Hoàng đình Phùng, Châu thành 
Phước, Đào kim Quan, Tô đăng Quế, Chị 
Nguyễn văn Quý, Lê Sáu, Phan văn Sinh, Ngô 
tấn Sử, Cao tấn Tài, Hoàng đức Tài (14), 
Huỳnh tấn Tâm, Hồ nhật Tân, Hoàng đình Tế, 
Trần đình Thăng (15), Phạm hữu Thế, Trương 
công Thiện, Trần phú Thọ, Nguyễn hữu Thoại, 
Lê văn Thông (16), Chị Trần văn Thụ, Nguyễn 
văn Thưởng, Lâm đức Thượng, Lê Tiềm, Bà Lê 
quang Tiềm, Phạm kim Tiên (17), Trác quang 
Tiên, Bùi hữu Tiển (18), Nguyễn ngọc Tiếp, 
Tôn thất Toại (19), Ngô khắc Trâm, Chị Lê 
thành Trang, Trần ngọc Trình, Trần văn Trọng, 
Lê trung Trực, Lưu thành Trung, Phạm nam 
Trường, Tạ quang Tú, Trần đại Từ, Chị Đồng 
sĩ Tụng (20), Tôn thất Tùng, Nguyễn tư Tùng, 
Trần văn Tươi (21), Ông Bà Lâm Mỹ Bạch 
Tuyết, Nguyễn văn Tý , Nguyễn ngọc Út, 
Nguyễn danh Vang. 
 
 Ghi chú: 

1) AH Lê minh Chánh: Tôi có dịp chơi xì 
phé với anh mỗi lần anh đi thanh tra công 
tác ở Huế do anh Ngô Nẩm(KT) tổ chức. 

2) AH Đào trọng Cương: Tôi cũng có dịp 
chơi xì phé với bác mỗi lần bác đi thanh 
tra ở Nha Trang do anh Nguyễn đình 
Luận (KT) tổ chức. 

3) AH Trần như Diệu: Bậc đàn anh, cựu 
Trưởng Khu Công Chánh Huế, thông 
minh và nhanh nhẹn. Khi gặp gì khó khăn, 
chúng tôi đều nhờ anh chỉ giáo. Rất tiếc 
anh gặp quá nhiều chông gai trắc trở 
trong thời gian anh làm Trưởng Khu và 
thời gian tỵ nạn. 

4) Chị Diệu : hiền lành, phúc hậu, là người 
đàn bà  nội trợ đảm đang, lo chăm sóc 
chồng con chu đáo. Tôi còn nhớ mỗi khi 
anh em chúng tôi tụ tập vui chơi ở nhà 

anh Diệu, chị cho ăn rất ngon, nhất là 
món bún bò Huế. 

5) AH Nguyễn quảng Đức: Cùng khóa 
CSCC 1952-55 với tôi, tốt nghiệp kỹ sư 
khóa 6 KSCC năm 1958 và làm bên Điện 
lực. Anh bị tai biến mạch máu não, được 
chữa trị một thời gian rồi mất.  

6) AH Hồ tấn Đức: cựu Trưởng Ty Công 
Chánh Quảng Ngãi, cùng đi “học tập cải 
tạo” với tôi và các anh em kiều lộ khác ở 
Long Thành, Bà Rịa. 

7) AH Hoàng như Giao: làm bên Thủy Nông 
là bạn thân, trước kia phụ rể cho tôi trong 
lễ thành hôn năm 1959 ở Huế. 

8) AH Trương đình Huân: Nguyên Quản 
Đốc công trường Quốc Lộ 14. Tôi thường 
hay viếng thăm công trường của anh.  

9) AH Nguyễn văn Lâm: cùng khóa CSCC 
1952-55 với tôi, bạn đồng hương và cũng 
là bạn thân..  

10) AH Hồ đăng Lễ: Cựu Trưởng Ty Công 
Chánh Thừa Thiên (thay thế tôi, nhờ đó 
mà tôi thoát khỏi vụ Tết Mậu Thân ở 
Huế). Sau 30/4/75, anh cùng đi “học tập 
cải tạo” với tôi, về cùng làm một chỗ, khổ 
cực có nhau.  

11) AH Phan Ngật: cùng khóa CSCC 1952-55 
với tôi, tốt nghiệp kỹ sư khóa 5 KSCC 
năm 1957,  là bạn đồng hương và cũng là 
bạn thân của tôi. 

12) AH Phan Ngữ: Bác Ngữ là bậc lão thành. 
Hai bác là ông bà nhạc của bạn đồng 
khóa 4 KSCC năm 1956 với tôi là Mai 
văn Ký. 

13) AH Trương như Nguyên : Cựu Trưởng Ty 
Công Chánh Thừa Thiên (trước tôi), về 
sau đổi vô làm ở Nha Thương cảng Đà 
Nẵng. 

14) AH Hoàng đức Tài: Trước năm 75, thỉnh 
thoảng tôi đến nhà anh Tài xoa mạt chược 
ở trong cư xá Sàigòn Thủy Cục, Chợ lớn 
cùng với anh Nguyễn quốc Đống (STC) và 
anh Trần đức Bảo (cũng STC). 

15) AH Trần đình Thăng: cựu Trưởng Ty 
Công Chánh Tây Ninh, cùng đi dự 
Seminar về kiều lộ với tôi ở Kuala 
Lumpur, Malaysia năm 1971. 

16) AH Lê văn Thông: Cựu Trưởng Ty Dụng 
Cụ Khu Công Chánh Nha Trang, cùng 
khóa CSCC 1952-55 với tôi. 



 

17) AH Phạm kim Tiên: Anh Tiên ra trường 
phục vụ ở Nha Kiều Lộ một thời gian, rồi 
đi Pháp cùng với vợ là chị Nguyễn thị 
Hồng, cán sự Công Chánh. 

18) AH Bùi hữu Tiễn: Cựu Tổng Giám đốc 
Điền Địa. Anh là người đồng hương và 
cũng là bạn thân của tôi. Anh đã bị bệnh 
nằm liệt giường cả gần chục năm nay 
trước khi mất. 

19) AH Tôn thất Toại: người hiền lành, ai 
cũng mến. Năm 1975, anh chạy giặc từ 
Đà Nẵng vô Sàigòn, khi đến Nha Trang 
anh bị ngất xỉu, tưởng như đã chết. Không 
ngờ anh tỉnh lại và cố lết bằng đường bộ 
về đến Sàigòn đoàn tụ với gia đình (chị và 
các cháu đã di tản trước). Sau 30/4/75, 
anh cũng đi “học tập cải tạo” cùng một tổ 
với tôi. 

20) Chị Đồng sĩ Tụng: tất cả anh em đã từng 
phục vụ ở Khu Công Chánh Huế ( về sau 
dời vô Đà Nẵng) đều thương tiếc. 

21) AH Trần văn Tươi: tuổi trẻ tài cao, đường 
công danh đi lên như diều gặp gió. Từ 
trưởng ty lên chánh sự vụ, rồi phụ tá tổng 
cuộc trưởng phụ trách khối hành chánh 
chỉ trong vòng mấy năm. Mặc dầu vậy, 
tánh tình anh vẫn hiền hòa,khiêm nhường 
và cư xử rất khéo với mọi người, nên ai 
cũng quý mến. Không ngờ chữ tài và chữ 
tai một vần, thật xót xa và luyến tiếc. 

Số A.H. quá vãng nay đã quá nhiều, nên tôi 
tin chắc rằng trong khi cập nhật hóa, thế nào tôi 
cũng còn ghi thiếu sót một vài A.H., mong 
hương linh các vị này thông cảm và niệm tình 
tha thứ. 

Trước khi chấm dứt, tôi xin có vài phút mặc 
niệm và cầu nguyện hương linh các ái hữu quá 
cố được an lành ở miền cực lạc hoặc bên nước 
Chúa. 

 
 

Sưu tầm về Kangaroo Cây 
(Lumholtz Tree Kangaroo) 

“Kangaroo Cây” là loài Kangaroo nhỏ con có 
tai tròn nhỏ và sống trên cây và chỉ có ở 
Queensland mà thôi. Loại thú này sống về đêm, 
phần lớn thời gian là chúng ở trên cây và có khi 
mạo hiểm xuống đất để đi tìm cây khác để 
sống. Chúng có thể nhẩy từ cây này sang cây 
khác cách xa nhau tới 15 mét. Chúng ăn lá cây, 
trái cây và những loại tương tự. Chúng bám vào 
cây rất tốt vì nhờ có các gối đệm ở chân của 
chúng 

 

 
 



 

Những vui buồn 
trong đời công 

chức của tôi 
Đỗ Hữu Hứa 

 
Lời Giới Thiệu: Lá Thư Ái Hữu Công Chánh có 
mục đích gởi đến toàn thể anh chị em Ái Hữu 
khắp nơi những tin tức vui buồn, và sinh hoạt 
tại các vùng khác nhau trên những quê hương 
mới. Để bớt khô khan, Lá Thư AHCC còn đăng 
thêm những bài viết về đủ các loại đề tài khác 
nhau. Nhưng đề tài gần gũi nhất với lá thư, là 
nhắc lại những kỷ niệm vui buồn trong quá 
khứ, trong khi hành nghề, như những lời hàn 
huyên tâm sự khi chúng ta gặp nhau bên chén 
trà. Bài này, Ái Hữu Đỗ Hữu Hứa viết về kỷ 
niệm ngày xưa, rất hợp với nội dung Lá Thư. 
BPT hy vọng bài này sẽ mở đầu cho những bài 
tương tự của các Ái Hữu khác trong tương lai. 
Có vài Ái Hữu ngại viết về chuyện cái ‘tôi’, vì 
sợ bị hiểu lầm là khoe khoang. Nhưng nếu ngại 
như vậy, thì những kỷ niệm đáng ghi nhớ sẽ bị 
chôn vùi và không ai biết, uổng lắm. 
BPT kêu gọi các AH khác, viết những kỷ niệm 
vui buồn trong đời của một người hành nghề 
Công Chánh, cho những Lá Thư sắp tới. Hay ít 
nhất, mỗi người, viết những lá thư chung, thăm 
các bạn đồng nghiệp mà từ lâu chưa gặp, hoặc 
có thường gặp, nhưng chưa có dịp tâm sự giải 
bày. Nếu có được nhiều lá thư như vậy, thì 
những LTAHCC sắp tới, sẽ có nội dung đúng 
với ý nghĩa mong muốn của Lá Thư Ái Hữu 
Công Chánh. 

 
Năm nay tôi đã ngoài bát tuần, thuộc vào 

hàng thất thập cổ lai hi, hàng mà mình có làm 
gì sai trái, không hay không phải đều đươc mọi 
người tha thứ!....Nhờ vào đó tôi mới có can 
đảm viết lên những kỷ niệm sau đây và thêm 
vào nữa là các bạn bè thân thương đã khuyến 
khích và kêu gọi tôi đóng góp bài cho Lá Thư 
Công Chánh và nhất là để tri ân những vị thầy, 
những cấp chỉ huy ...đã ưu ái, tận tình giúp đỡ, 
hướng dẫn tôi trong những năm tháng làm việc. 

 

Tôi thuộc khóa 4 kỹ sư Công Chánh (1952-
1956, ra trường tôi được bổ về Tập sự tại Nha 
Tổng Giám Đốc Thiết kế Đô Thị và Công ốc, 
KTS.Nguyễn Duy Đức là Tổng Giám Đốc, 
''sếp'' trực tiếp của tôi là KS.Hồ Văn Chấn, Phó 
Giám Đốc. Tổng Nha Kiến Thiết bấy giờ trực 
thuôc bộ Kiến thiết và Thiết kế Đô thị, bộ này 
vừa mới  được thành lập từ năm 1956, ô. KTS 
Hoàng Hùng làm Bộ trưởng .  
 

Công Tác đáng nhớ đầu tiên trong cuộc đời 
tôi: 
 

Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM 
muốn xây một Trung Tâm Điện Ảnh 
Đầu Tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi 
tập sự với Ô. Chấn được ít tháng thì vào một 
ngày đẹp trời đầu năm 1957, Ô. Chấn gọi tôi 
vào văn phòng, đưa ra một tập hồ sơ và bảo: 

 
-Ngày mai,anh sẽ gặp Ô. NOTBI,đại diện 

Mỹ để biết những công tác bổ túc phải làm, 
mục đích là biến đổi một trụ sở đang xây cất ở 
đường Thi Sách của Bộ Thông Tin dùng làm 
văn phòng thành một Trung Tâm Điện Ảnh, 
hiện nay phái đoàn Mỹ đang ráo riết xúc tiến 
công trình để hoàn thành trong vòng 5 tháng 
theo lệnh của Tổng Thống. Thấy tôi ngẩn ngơ, 
lo âu,ông trấn an: 

 
-Có ô.Đức và tôi giúp đỡ, không việc gì 

phải lo lắng cả. Tôi yên tâm phần nào. Sau 
những cuộc tiếp xúc với Ô.NOTBI và 2 KS. 
Mỹ về Nước và Điện thì các vấn đề phải thực 
hiện là: 

 
a) Phải có nước liên tục 24/24, nước phải 

thật trong sạch,nhu cầu nước ban đầu là 
2 -2,5m3 trong ngày, tương lai sẽ nhiều 
hơn. 

b) Phải có điên liên tục 24/24 (nếu nước 
hoặc điện bị cắt bất thình lình thì phim 
đang rửa sẽ hỏng hết). 

c) Phải có hệ thống thu lôi để ngừa sấm 
sét  

 
Tôi đã giải quyết từng việc theo trình tự 

như sau: 



1. Về nước: Sau khi suy nghĩ và nghiên 
cứu tôi nhận thấy rằng:nước đô thành 
rất tốt, được khử trùng, uống được 
nhưng trong nước có những rỉ sét đen 
đỏ, nếu nhỏ nước lên tờ giấy thấm, sau 
khi nước bốc hơi đi, trên tờ giấy thấm là 
những rỉ sét màu đen nhờ nhờ lờn lợt, 
những vết này sẽ làm phim bị hoen ố, 
cần phải lọc bỏ... Tôi đã trình phương 
án như sau: 

 
Để loại bỏ rỉ sét trong nước cần phải lọc 

nước qua cát và sỏi rửa thật sạch: xây một bể 
dài 6m, ộng 4m, cao 1m,80, bể âm xuống mặt 
đất, chỉ âm được 50cm thôi vì nơi đây đào 
xuống 60cm là gặp nước ngầm, bể có 3 vách 
ngăn theo bề dài để có 4 bể nhỏ: bể 1: lọc, bể 2: 
lắng ,bể 3: lọc, bể 4: chứa, bể chứa là lớn nhất, 
dài 2m; còn 3 bể kia bằng nhau cỡ 1.20m. Lớp 
cát sạn trắng trong hai bể lọc dày độ 50cm. 
Nước sau khi lọc xong sẽ được bơm lên tháp 
nước và nước này cung cấp cho Trung Tâm 
Điện Ảnh, 1 tháp nước sẽ được xây cạnh bể 
lọc. 

Trang bị 2 máy bơm phòng khi máy bị 
hỏng. Phương án này được chấp nhận ngay. Để 
tranh thủ thời gian, Ô. Chấn chỉ thị tôi thiết kế 
bể lọc và chứa nước và tháp nước. Sau khi xem 
xét các bản đồ bêtông cốt sắt các công trình 
này, Ô. Chấn đã cho thực hành ngay .  
 

2. Về điện: Để có điện liên tục phải có 
máy phát điện. 

 
Cuối tháng 1/1957 ô.NOTBI đem đến công 

trường 1 máy phát điện, nhớ lời thày dạy tôi đã 
thực hành như sau: 

 
Vì máy phát điện làm rung chuyển nhà cửa 

chung quanh,tôi đã đặt máy ở 1 phòng cuối 
cùng của trụ sở. .Bệ đặt máy phải có trọng 
lượng lớn hơn trọng lượng của máy, ở những 
điểm tựa của máy phải tăng cường sắt cho dồi 
dào, tôi đã cho đào đất nơi đặt máy, đóng cọc 
bê tông để chịu bệ, lấp cát trước khi lát gạch 
sàn nhà, thế là máy đã được biệt lập với tòa 
nhà. 

 

Trong thời gian này tôi thường bàn thảo với 
anh bạn tôi là anh Nguyễn Tấn Thọ, anh đã cho 
tôi rất nhiều ý kiến hay. 
Mỗi khi làm xong 1 công tác nào như máy phát 
điện,máy bơm ,hệ thống thu lôi tôi đều cho 
chạy thử dưới sự chứng kiến của Ô. NOTBI và 
đại diện TT.Điện Ảnh. 
Một ngày nọ Ô. NOTBI gặp tôi và cho biết 
nước có nồng độ pH=6.3, rất tốt, không để lại 1 
vết bẩn nào trên phim, tôi chỉ cho ông xem 
những vết rỉ sét bám vào sỏi và nhắc ông là nên 
cho rửa sỏi ít nhất 2 lần 1 năm. 
 

Ngày khánh thành TTĐA. Ô. Bộ Trưởng 
Trần Chánh Thành được Ô. NOTBI và Ô.Giám 
Đốc.hướng dẫn đi xem khắp nơi từ các phòng 
làm việc được trang bị máy móc tối tân đến 
những phòng đặt máy phát điện, bể lọc nước, 
nhà máy bơm.....Khi vào đến phòng chiếu phim 
thì trên màn ảnh là hình ảnh cuộc viếng thăm 
của ô.Bộ Trưởng từ khi Ô. buớc vô cổng cho 
đên cuối. Mọi người vô cùng kinh ngạc, thích 
thú và tiếng vỗ tay vang rền không dứt, họ 
hoan hô kỹ thuật quay phim, rửa phim nhanh 
chóng ngoài sự tưởng tượng. Ô. Bộ Trưởng hân 
hoan ra về và riêng tôi lòng mừng khấp khởi 
với sự thành công của tác phẩm đầu tay. 

 
Khi  nghe tôi báo cáo việc khánh thành, ô. 

Đức đã cười nói: Trường Công Chánh đã đào 
tạo nhân sự thật công hiệu.  
 

Tôi được sót tên trong sổ Nam Tào 
 

Thoát chết lần 1: Mìn 
 

Trong lòng 2 bàn tay tôi có 2 đường chỉ tay 
đặc biệt ít người có, đó là đường may mắn, 2 
đường thật đậm, thật rõ ràng, nếu nói theo 
tướng số thì những thành công mỹ mãn trong 
học hành thi cử cũng như trong công việc làm 
ăn của tôi đều nhờ 2 đường chỉ tay này, đây là 
những Hồng Phúc mà ông bà cha mẹ để lại cho 
tôi: 

 
Vào năm 1965, Ty Kiến Thiết tỉnh Định 

Tường phụ trách xây cất Trung tâm Phát 
Tuyến cho vùng 4 chiến thuật, trụ sở được bảo 



 

vệ cẩn mật với 4 hàng rào kẽm gai và 2 lô cốt 
kiên cố trên đường trước cổng ra vào.  

 
Một hôm Tòa Tỉnh trưởng báo cho biết là vừa 
gỡ được 1 quả mìn trên đường vào trụ sở, tôi 
giật mình vì chỉ trước đó khoảng 1 giờ tôi đã 
đi vào thăm công trường, vội vàng cùng anh 
tài xế ra xe, chúng tôi trở lại con đường lúc 
nãy. Trời đã cứu 2 thầy trò tôi: dấu bánh xe 
Landrover của chúng tôi vẫn còn in vết chỉ 
cách lỗ mìn 15cm!!!...Hú hồn! Mô Phật! Lạy 
chúa tôi ! 
 

Thoát chết lần 2: Máy bay rơi: 

 
Năm 1971 có chyến đi ''Thanh tra công tác 

bình định và phát triển'' do 1 vị Trung Tướng 
cầm đầu, như thường lệ thì khi ông Tổng giám 
đốc Nha Kiến Thiết không đi thì người đi thay 
ông là tôi, nhưng đúng vào thời điểm đó tôi bị 
đau nặng và phải mổ không đi được, người 
được đề cử đi thay tôi đó là là ông Huỳnh-
Văn-Nhu Trưởng khu kiến thiết vùng 2. 
 

Không may, hôm ấy thời tiết xấu máy bay 
bị rơi, trong số người tử nạn có các vị như: Ô. 

Trung Tướng, phi công, người đại diện 
USAID (em ruột của dượng tôi). Ông Huỳnh-
văn-Nhu là những người ngồi ở đuôi máy bay 
không bị thương tích gì cả vì khi rơi máy bay 
chúc đầu xuống, những vị ngồi gần ô. Tướng 
phần ở đầu máy bay đều bị tử nạn, nếu lần đó 
tôi mạnh khỏe, tôi được theo phái đoàn thì chỗ 
của tôi là ở phần đầu máy bay! Hú Hồn !Lạy 
Phật ! 
 

Thoát chết lần 3: Bạch diện thư sinh: 
 
Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm ra lệnh bãi bỏ 

Bộ Kiến Thiết và Thiết Kế Đô Thị thay vào đó 
là Tổng Nha Kiến Thiết và Thiết Kế Đô Thị 
trực thuộc Phủ Tổng Thống, ô. Kỹ sư Trần-
Văn-Nam làm Tổng Giám Đốc và ô.KTS 
Nguyễn duy Đức làm phụ tá. 

 
Một hôm ô. Nam điện thoại cho ô. Đức yêu 

cầu cử gấp 1 kỹ sư trẻ lên gặp ông để nhận 
công tác KHẨN, hai vị sếp của tôi là ô.Chấn 
và Ô. Đức hội ý và chỉ định tôi lên gặp ô. 
Nam. Ô. Nam đưa ra 1 bản đồ và phán: Tổng 
Thống ra lệnh lập 1 tỉnh lỵ mới tên Phước 
Thành ở chỗ này (tay ông chỉ vào 1 vòng tròn 
màu đỏ trên bản đồ), hôm qua, Đại tá Nguyễn 
Hữu Có và tôi đã thị sát vùng này bằng trực 
thăng, việc đầu tiên là anh đến đây đo đạc và 
lập bản đồ cao độ cần thiết cho việc thiết kế 
bản đồ chỉnh trang xây dựng công ốc, thương 
mãi và khu gia cư sau này, về nhân sự và 
những việc khác ô. Đức sẽ lo cho anh, nhớ 
đem theo lương thực khô như gạo, cá khô, 
mắm để ăn khi làm việc. Ra về lòng âu lo vô 
cùng. Sau khi nghe tôi kể ô.Đức và ô. Chấn 
cũng ái ngại cho tôi. Khi đó ô. Phạm-Minh-
Cảnh, Chánh Sự Vụ Sở Kỹ Thuật kiêm 
Trưởng Ty Tân Tạo đưa ý kiến là đề cử anh 
Nguyễn-Hữu-Tỵ, một Đốc công ''giàu kinh 
nghiệm chiến trường và dày dạn phong sương'' 
làm phụ tá cho tôi, tôi mừng vô kể.... Ba hôm 
sau chúng tôi lên đường. Đoàn có tất cả 15 
người gồm anh Tỵ, 12 trắc họa viên, tài xế 
cam nhông và tôi, các anh đều trên 35 tuổi, 
anh Tỵ lớn nhất 40 tuổi, các anh đều có vợ con 
đề huề.... 

Máy móc, dụng cụ cần thiết, xăng nhớt, 
gạo, mắm, muối, nồi niêu, soong chảo.... mọi 



thứ anh Tỵ đều lo chu đáo, chúng tôi khởi 
hành từ 8 giờ sáng mãi 5 giờ chiều mới tới nơi, 
khi rời quốc lộ xe chạy trên con đường mòn đi 
sâu vào trong rừng thưa hàng mấy chục cây số, 
không 1 bóng người, không một hàng quán... 
toàn là rừng cây thưa thớt, cỏ tranh vàng úa 
dưới ánh mặt trời gay gắt, đi quanh quẩn thêm 
khoảng nửa giờ nữa thì thấy gần khe suối có 2 
căn nhà bỏ hoang, không cửa nẻo, gió mưa ra 
vào thoải mái...Vô cùng mừng rỡ, anh em nhào 
vào... người nấu cơm, kẻ nướng cá khô... ăn 
uống xong là căng ghế bố và không quên dặn 
nhau giăng mùng vì muỗi vo ve, ồn ào như 
ong vỡ tổ sẽ ăn thịt mất..... Sáng hôm sau thức 
dậy, ăn uống qua loa, anh Tỵ phân công cho 
các anh em, sau đó anh và tôi đi thám sát 1 
vòng, vẽ bản sơ đồ ghi rõ các điểm, đặc biệt ở 
những vùng cao và ven bờ suối để cắm mốc 
các điểm để lấy cao độ và đặt máy nhắm . 
 

Trưa ngày thứ 2 có 1 vị linh mục ở quận lỵ 
cách xa đây khoảng 2-3 km đến và ân cần mời 
tôi lên trú ngụ tại nhà ông vì ông bảo nơi đây 
thiếu an ninh và tiện nghi tối thiểu nhưng tôi từ 
chối xin được ở lại chung sinh hoạt với anh em 
để cùng làm việc và không quên thành kính 
cám ơn lòng tốt của ông.  

 
Qua ngày thứ 3,trong khi đi hướng dẫn và 

kiểm soát anh em nhắm máy ghi số đo đạc thì 
có 1 anh lính cỡ 17, 18 tuổi vác súng trường kè 
kè theo tôi, tôi hỏi thì anh trả lời là ô.Quận 
trưởng sai đến để bảo vệ ô. kỹ sư, tôi thót dạ vì 
tôi ăn mặc y như các anh em khác mà anh lính 
trẻ này lại nhận ra tôi! Phải chăng vì cái vẻ 
“bạch diện thư sinh của tôi?”, tôi nói anh đứng 
xa chúng tôi độ 100m, núp trong bụi, thấy gì 
bất thường thì ra hiệu cho chúng tôi biết. Công 

tác tiến triển tốt đẹp, đến ngày thứ 10 thì công 
việc đã đạt được 1/3, ai nấy đều cố gắng, quyết 
tâm làm, mong sớm hoàn tất để được về với 
gia đình, tối hôm ấy, tôi bị sốt dữ dội, cả đêm 
không ngủ, anh Tỵ khuyên tôi ở nhà nghỉ 
nhưng tôi vẫn cố gắng ra công truờng, sốt càng 
lúc càng cao, tôi mê man suốt 3 ngày, 3 
đêm...... Anh Tỵ sợ tôi đi gặp Diêm vương 
khiếu nại gì đó nên anh thu xếp đồ đạc, bế tôi 
lên xe chạy về Saigon, nửa đêm về đến nhà ô. 
Đức, anh đập nhẹ vai tôi, tôi nghe văng vẳng: 
“Cụ Tổng giám đốc, tôi xin giao ô. Hứa lại cho 
cụ, ổng sốt miên man 3 ngày nay rồi, xin cụ lo 
cho ổng, tôi sợ ổng chết...”, ông Chấn ở nhà 
bên cạnh chạy qua và lập tức ông cùng tài xế 
chở tôi đến dưỡng đường Lê-Văn-Miêng góc 
đường Lê-Văn-Duyệt và Hồng Thập Tự, bác sĩ 
đến ngay và ông lụi cho tôi liền tù tì 4 mũi 
thuốc vào mông, ông bảo tôi bị nhiễm trùng 
nhiều thứ và phải đánh phủ đầu để ngăn những 
bệnh khác....Ba ngày sau cơn sốt dần dần hạ và 
đến ngày thứ năm thì tôi được chuyển vào nhà 
thương Chợ Rẫy, nằm ở đây hơn 1 tuần thì 
được xuất viện, đúng là Công Tử nhưng Con 
Nhà Nghèo mà lại Bạch Diện Thư Sinh !!!!! 

 
Thoát chết khi còn là nhi đồng : Tắm sông 
 
Đúng ra câu chuyện này phải được viết đầu 

tiên nhưng lúc đó tôi mới 6 tuổi, không biết 
vào thời điểm này trong lòng bàn tay tôi đã 
xuất hiện 2 đường may mắn chưa, hay chỉ là 
sự ngẫu nhiên. 

 
Lúc đó tôi được 6 tuổi, tôi theo mẹ tôi từ 

Đồng Hới về thăm ông bà ngoại tôi ở Huế. 
Buổi trưa hôm ấy cậu tôi rủ tôi đi tắm sông, tôi 
mừng rỡ lon ton chạy theo, đến nơi tôi vôi 
vàng cởi quần áo và nhảy tòm xuống sông dù 
tôi chưa biết lội và chưa hề được tắm sông lần 
nào, trong khi ấy thì cậu tôi tưởng tôi biết lội 
và tôi đang ngụp lặn, nhưng mãi không thấy 
tôi trồi đầu lên, ông hoảng hốt không kịp cột 
dây xì-líp vội vàng nhảy ùm xuống kéo đầu tôi 
lên, khi ấy tôi đã uống nước sông no nê, mặt 
mày tím tái, tay chân run lẩy bẩy......chỉ trễ vài 
giây nữa là tôi chầu Diêm Chúa rồi.  



 

 
 

Sau này khi lớn lên,tôi có dịp trở lại bến 
sông, tôi lấy cây đo nơi ấy thì sâu là 1m mà tôi 
chỉ cao 80cm,và có thể vào thời điểm tôi 6 tuổi 
có thể sâu hơn.  

 
Ở tuổi này tôi có thể khẳng định rằng con 

người ta sống chết có số và con cái được thừa 
hưởng những Hồng Phúc của ông bà cha mẹ 
và cả những nhân quả mà chính mình tạo ra.  

 
Năm 32 tuổi, tôi làm việc ở Định Tường,  

anh bạn tôi có nhờ một ông thầy tướng số lấy 
cho tôi lá số tử vi, nhưng lúc đó còn trẻ tôi 
không tin và xếp bỏ vào ngăn kéo....... Sau  vụ 
máy bay rớt tôi mới mở ra xem thỉ thấy có  
điểm như sau: Khi tôi gặp những gì nguy hiểm 
đều có quí nhân phù trợ. Và 1 điểm nữa thì sau 
năm 75 mới thấy là đúng: 

 
-Năm 42 tuổi sẽ mất quyền, mất chức, mất 

hết tài sản và có thể bị tù đày. Tôi sanh năm 
1933, đến năm 1975 là đúng 42 tuổi.  

 
Như vậy là trong sổ Nam Tào đã sót tên tôi, 

Ông Bành Tổ xưa kia sống đến bao nhiêu tuổi 
nhỉ? Còn tôi thì sao đây ? Hi....hi...hì...hì.... 
 

(còn tiếp) 

Thơ của Thân Hữu Nguyễn đình Cung 
 
Quý Anh Ái-Hữu Công-Chánh thân mến, 
 
Tôi vừa nhận được Email của Anh Hứa gửi 

cho viết lại vài ký-ức trong quãng đời một Kỹ-
sư Công-Chánh phục vụ cho đất nước trước 30-
4-1975. Bài viết này Anh Hứa cũng đồng gửi 
đến Quý Anh. 

 
Tôi với Anh Hứa là bạn học cùng lớp rất 

thân tại Trường Khải-Định Huế (tên Trường từ 
khi thành lập đời Thành-Thái là Trường Quốc-
Hoc, sau khi Hoàng Đế Bảo-Đại lên ngôi năm 
1932, dùng đế-hiệu vua cha đổi lại là Trường 
Khải-Đinh, mãi đến năm 1956 mới gọi lại là 
Quốc-Học). Anh Hứa và tôi cùng đậu Tú-Tài 2 
năm 1952 rồi vào Saigon học tiếp đại-học, Anh 
Hứa học Công Chánh còn tôi theo Kiến-Trúc. 

 
Tôi cũng có cái duyên được góp mặt liên 

tiếp mấy năm vừa qua trên Lá Thư Công-
Chánh với vài bài thơ nhỏ gửi Anh Hứa và 
mừng quý Bạn Công Chánh trong những dịp 
đầu năm khi phát hành LTCC. 

 
Cái gắn bó của Công-Chánh và Kiến-Trúc 

là 2 ngành kỹ thuật luôn sát cánh với nhau 
đồng hành trên một con đường : đâu có Công-
Chánh là ở đó có Kiến-Trúc, và ngược lại. Đây 
cũng là lý do hôm nay tôi được tâm-sự cùng 
Quý Anh sau khi đọc bài viết của Anh Hứa. 

 
Đương nhiên, tôi cũng có nhiều bạn trong 

đại gia-đình Công Chánh, là bạn cùng lớp hồi 
đó, hoặc những thế hệ Khải-Định kế tiếp kể từ 
năm 1952. Nay một số không ít các bạn đó đã 
không còn nữa, nhất là ở lứa tuổi trên tám mươi 
gần chín chục như thế hệ chúng tôi. Riêng lứa 
1952 chúng tôi ở VN chỉ còn Anh KS/CC 
Nguyễn Sĩ Cẩm hiện ở Cần-Thơ VN, bên Pháp 
còn mỗi bạn KS/CC Đỗ-hữu Hưa mà thôi ! 

 
Xin trở lại bài viết của Anh Hứa. 
Đọc bài viết này, Quý Anh chắc hiểu cho 

tâm trạng của Anh Hứa. Hầu như phần đông 
chúng ta, trong giới kỹ thuật trước 1975 cũng 
chung tâm trạng này. 

Sau 30-4-1975, từ hải ngoại, hình thành 
những Hội Ái-Hữu của những người con VN 



xa xứ. Trong số đó, Ái Hữu Công Chánh là 
một, mà mọi thành viên nay đều ở tuổi cổ-lai hi 
trở lên, là "những người già". Mà người già, thì 
hay nhìn lại quá khứ, sống với quá khứ. Dù huy 
hoàng hay buồn đau, quá khứ này chúng ta đều 
trân trọng, gìn-giữ. Có dịp gặp lại nhau, chúng 
ta mừng vui như được cùng sống lại thời tuổi 
trẻ thân thương. Ai cũng có chuyện để nói, để 
kể cho nhau nghe một thời bạn bè đầy ắp 
những kỷ niệm khó quên được phục vụ cho đất 
nước trong lãnh vực chuyên môn của mình. 

 
Mỗi người trong chúng ta, có lẽ ai cũng 

cùng chung một nỗi niềm tâm sự như thế. "Nỗi 
niềm biết tỏ cùng ai" ... Những lúc tình cờ gặp 
lại nhau, những buổi họp mặt bè bạn đồng 
môn, những trao đổi qua thư từ ... hễ khi có dịp 
là lại cùng nhau nhắc tới những ngày xưa ... 
Không hiếm là có bạn kín đáo viết lại cuộc đời 
mình qua những trang hồi-ký, hoặc chỉ để cho 
chính mình đọc lại thôi, hoặc cùng số ít bạn bè 
thân thiết trao đổi cùng nhau ( như trường hợp 
này). 

 
Lại cũng có một số hồi ký nào đó được phổ 

biến rộng rãi hơn. Bởi vậy, được đọc bài viết 
của Bạn Đỗ-hữu Hứa, tôi thật sự xúc động và 
trân trọng. .Cũng bởi những cảm xúc nói trên, 
tôi mạo muội được gửi đến Quý Anh những 
dòng này để nói lên sự đồng cảm với Anh Hứa, 
mong Quý Anh tha thứ và không chấp trách sự 
đường đột này. 

 
Xin thân ái chúc Lá Thư Ái Hữu Công 

Chánh luôn là cầu nối bạn bè Công Chánh, 
Chúc Quý Anh nhiều sức khoẻ. 

 
NGUYỄN-ĐÌNH CUNG. 

 
Riêng với Bạn Đỗ-hữu Hứa : 

 
Cám ơn Bạn, cám ơn Bạn vô cùng. 
Bạn đã cho tôi được sống những ngày xa 

xưa luôn bên nhau suốt một thời Trung Học, 
cho đến hôm nay. Vẫn còn đó, chúng ta không 
thể nào quên một thời bé bỏng được nuôi 
dưỡng và lớn lên giữa khúc ruột miền Trung 
"đất cày lên sỏi đá" thiếu thốn đủ mọi mặt, 
tiếng súng cuộc nội-chiến tương tàn không 

ngớt đe doạ mạng sống con người bất cứ lúc 
nào. 

 
Giờ đây, con đường chúng ta phải đi đã gần 

đến điểm cuối, thời gian trước mặt cũng không 
còn nhiều nữa ! Tất cả rồi sẽ biến mất. Chỉ mãi 
mãi còn lại tình bạn giữa chúng ta ! 

 
Thân ái. CUNG  

• BPT:  
 

BPT rất cám ơn anh đã chia xẻ với những 
lời tâm sự nhiệt tình như vậy. Công chánh Kiến 
trúc mãi mãi là bạn đồng hành trên cả lý thuyết 
lẫn thực hành cũng như đời sống của những 
người theo hai ngành nghề này và hai anh lại là 
bạn chí thân từ thuở nhỏ lại càng quý hơn nữa. 
Không phải cái tình cảm của hai anh với nhau 
như thế dễ có được trong đời sống hằng ngày. 
Biết bao nhiêu người đã mong muốn có được 
một tình bạn lâu dài như tình bạn của hai anh 
đối với nhau mà không có được. Trường hợp 
hai anh là điều hy hữu rồi đó. BPT cũng xin 
chúc mừng anh tình bạn lâu dài và hiếm có của 
hai anh. 

 
 Nếu trong tương lai anh có viết bài gì cũng 

xin tiếp tục gởi thẳng cho BPTLTCC để đăng 
trong Lá thư như một thân hữu.  

 
BPT sẵn sàng đón nhận những bài viết của 

anh và rất hy vọng sẽ nhận được nhiều trong 
tương lai đấy nghe anh. 
 

BPT xin kính chúc anh cùng gia đình được 
mọi sự tốt đẹp và sức khỏe dồi dào.  



 

Thăm Nước Úc Năm 2016 
Trịnh Hữu Dục 

Trần Trung Trực 
 

 
Đây là tấm hình chúng tôi chụp chung với phái đoàn trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm  

trước quốc hội Úc 
 
Nhân dịp có Đại Hội của Cựu Học Sinh Phan 
Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm tổ chức tại Úc, 
chúng tôi một nhóm ba cặp Trực Thụ và Dục 
bàn nhau cùng tham dự. Anh Trực có nhiều 
kinh nghiệm du lịch nhiều nơi đã lo liên lạc với 
ban Tổ Chức, làm thủ tục ghi danh, và mua vé 
máy bay, xin visa nhập cảnh cho cả nhóm, rất 
nhẹ nhàng và mau lẹ. Cám ơn anh Trực. 
 
Theo Chương Trình, đại hội sẽ mở tại Brisbane 
3 ngày, sau đó bay thăm Cairs, một tỉnh ở 
Đông Bắc Úc, tiếp đó bay về Sydney, và cuối 
cùng đi bus về Canbera, rồi Melbourne và bế 
mạc tại đây.  
 
Nhóm 6 người chúng tôi là khách tham dự đã 
được các anh chị trong ban Tổ chức tiếp đãi rất 
vui vẻ và nồng hậu. Quý anh Trạng, Huỳnh 
Anh, Việt, Lộc, Phước,… đã bỏ nhiều công sức 

để lo cho đại hội và chuyến du lịch xuyên bang 
được thành công tốt đẹp. Trên các chuyến xe 
đường bộ, qúy thầy, qúy anh chị hát, hò và ca 
vọng cổ thật là hay. Các âm hưởng, lời ca của 
anh Trạng, anh Hai, thầy Thư, thầy Dinh, chị 
Ngọc Mai làm chúng tôi nhớ mãi !!! Xin cám 
ơn tất cả. 
 
Theo đoàn để đi thăm nước Úc cho biết sự tình, 
nhưng chúng tôi vẫn muốn có dịp được gặp các 
anh em bạn bè Ái Hữu Công Chánh tại Úc để 
thăm hỏi chuyện trò. Do đó anh Trực đã liên 
lạc với các anh Mạnh, Thông, Tùng để có thể 
họp mặt cùng nhau. Trong bài viết này, tôi xin 
kể lại một vài cái vui bất chợt đã xẩy tới trong 
những ngày du lịch ở phía Nam quả địa cầu 
này.  
 



Trước nhất là cuộc gặp gỡ các anh Bùi trọng 
Cường, Lê văn Vui và Lâm Bình Bắc. 
 
Khi mới tới Brisbane, ban tổ chức đã cho hay 
là có anh Bác sĩ Cường và các anh em Công 
Chánh sẽ tới thăm, khiến chúng tôi thấy rất 
ngạc nhiên và chờ đợi. Đúng hẹn buổi chiều 
các anh chị BS Cường, Bắc, và Vui đã đưa xe 
tới đón chúng tôi đi ăn và đi du ngoạn.  
 

 
Chị Bắc, anh chị Thụ, anh Bắc, Dục, Vui, chị 

Dục và Trực 
Tại buổi tiệc rất thịnh soạn, anh Cường đã tóm 
tắt tin tức các sinh hoạt của Cộng đồng VN tại 
Úc và Brisbane rất rõ ràng. Anh trước kia đã tốt 
nghiệp Công Chánh và đã ra làm việc ở Điện 
Lực, nhưng sau anh chuyển qua học thành bác 
sĩ Y Khoa. Tháng 4-75 anh di tản sang Úc và 
sau 1 năm chuyển tiếp, anh đã được phép mở 
phòng mạch cùng chị cũng là  bác sĩ Y Khoa, 
hành nghề tại Brisbane. Nơi đây anh vừa lo 
công việc gia đình, vừa lo tổ chức, sinh hoạt 
cộng đồng, xây cất Tượng Đài Thuyền Nhân, 
đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ VNCH. Anh từng là 
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại Brisbane 
và Úc.  

Tối hôm đó hai anh chi Cường và Bắc đã 
đưa chúng tôi thăm nhiều nơi như Cầu Treo, 
Tượng Đài Thuyền Nhân, Đài Chiến Sĩ, Chùa 
VN, Chợ cũ người Việt vv.., mãi khuya mới về. 
Hôm sau anh chị Bắc phải ra phi trường sớm để 
về Việt Nam thăm gia đình 

 
Từ trái sang phải là anh Cường, Trực, Vui, chị 
Bắc, Cường, Trực, Dục, anh chị Thụ, anh Bắc 

và Dục 
 

 
Tượng Đài Thuyền Nhân 

 
Đài Chiến Sĩ 

 



 

Cám ơn các anh chị Vui, Cường, Bắc thật 
nhiều. 
 
Hôm sau, tại Đại hội của PTG-ĐTĐ chúng tôi 
lại được xếp ngồi chung bàn với anh Cường và 
anh chị Nguyễn ngọc Phương. Anh chị còn trẻ, 
rất đẹp đôi và vui vẻ. Qua chuyện trò giới 
thiệu,  chúng tôi nhận ra là anh Phương cũng là 
“dân Phú Thọ” với nhau. Anh tốt nghiệp Kỹ sư 
Công Nghệ năm 1968, cùng khóa với anh 
Phạm Quốc Cường, khi xưa trước 1975 cũng là 
Nhân viên Giảng huấn tại trường Kỹ sư Công 
Nghệ. Anh chị cũng là  thành viên của PTG-
ĐTĐ chung vui trong suốt cuộc hành trình.  
 

 
Anh Thái và anh Dục 

Chiều ngày kế tiếp, sau màn coi múa quạt, tôi 
lại một lần nữa ngạc nhiên nhận ra người đang 
ngồi cạnh là anh Nguyễn Phúc Thái, Kỹ sư Địa 
Chánh 1963, năm xưa cùng khóa với anh Phạm 
văn Đại và Lê văn Danh. Anh Thái và vợ là chị 
Thủy cùng trong ban tổ chức PTG-ĐTĐ đã 
giúp chúng tôi rất nhiều trong mấy ngày qua 
mà chúng tôi không nhận ra nhau. Anh Thái 
nay là thi sĩ có thơ phổ nhạc. CD thơ nhạc Hà 
Nội Năm Xưa, và Đêm Bồng Sơn của anh rất 
hay. Anh chị Thái Thủy cũng đi cùng chúng tôi 
trong suốt chuyến đi chơi này. 
 
Sau 4 ngày vui chơi ở Brisbane, chúng tôi lấy 
máy bay đi Cairns thăm sở thú với những 
kangaroo, koala hay “cù lần”, đà điểu Úc vv… 
Sau đó bay về Sydney viếng Nhà Hát Con Sò, 
Victoria Harbour, Tòa Nhà  Quốc Hội, vv…, 
với hy vọng gặp mặt cùng anh Lê Nguyên 
Tùng (em anh Lê nguyên Thông) tại thủ đô 
Canberra nơi anh đang làm việc, nhưng vì 
chương trình và thời gian quá chật hẹp, chúng 
tôi đành hủy bỏ cái hẹn này với nhiều tiếc nuối.  

 
Ba chị Thụ, Trực và Dục 

 

 
Anh chị Trực, Dục, Thụ và Phương 

Ngày về Melbourne, chúng tôi thăm Victoria 
Market, Công Viên Kangaroo, Phillip Island. 
Trong bữa tiệc buổi tối do anh Lâm Hữu Lộc 
của PTG-ĐTĐ tiếp đãi, chúng tôi ngạc nhiên 
gặp anh Lê nguyên Thông, KSCCĐC 72 cũng 
hiện diện. Anh Thông có bạn học năm xưa 
cũng tham dự buổi tiệc này nên anh cũng tới 
đây để gặp mặt. Anh cho hay rất bận rộn vì 
đang xây nhà, mà còn lo làm Lá Thư Công 
Chánh nên mệt quá. 
 

 
Chị Trực và kangaroo 

 



 
Chị Trực đứng bên cạnh ao cá trong chùa 

 

 
Ông bà Trạng, chị Trực, Dục, Mai và Thụ chụp 

trước khi đáp tầu đi xem san hô và cá 
Hôm sau, ngày 7-4-2016, anh chị  Trực có  hẹn 
tới thăm anh chị Huỳnh Thu Nguyên, chúng tôi  
được anh Phạm Ngọc Lâm, KSCCĐC 74, nghỉ 
làm việc cả ngày có nhã ý đưa anh chị Thụ và 
vợ chồng tôi đi thăm phố xá, Đài Tưởng Niệm 
Chiến sĩ Việt Úc tại Melbourne, sau đó đưa về 
nhà hàng Hạ Long Bay họp mặt cùng các anh 
em Công Chánh nơi đây. 
 

 
Chị Dục và anh Lâm chụp trước đài Quốc Tế 

Viện Trợ 

Đây là buổi gặp mặt đông đúc nhất tại Úc gồm 
các anh Nguyễn Ngọc Thịnh, xếp cũ của tôi, 
anh Ưng Sơ, Trần Văn Anh, Bùi Kim Bảng, Vũ 
Phúc Thái, Trình Hữu Dục, Nguyễn Kiêm Chi, 
Huỳnh Thu Nguyên, Trần Trung Trực, Nguyễn 
thanh Mai, Trần quang Hùng, Nuyễn Ngọc 
Thụ, Lê Nguyên Thông, Phạm Ngọc Lâm, Lê 
Anh Hoàng, Phan Khắc Thành, Đoàn Đình 
Mạnh và các chị Nguyên, Thái, Thành, Thông, 
Lâm, Trực,  Thụ, và Dục.  
 

 
Thầy Thịnh, anh Trực và anh Dục 

Anh Thịnh có tới 30 năm nay tôi mới được gặp 
lại, lần đầu là năm 1994 khi anh ghé thăm 
Sacramento. Quý anh Sơ, Anh, Bảng, tôi lần 
đầu tiên được gặp, dù nghe danh các anh đã 
lâu. Các anh Thái, anh Chi và tôi vốn cùng là 
dân Địa Chánh với nhau, nên rất mong tin 
nhau, nay gặp lại được thì thật là vui vô cùng. 
Anh Nguyên, bạn thân của anh Trực, anh Mai, 
anh Hùng hôm nay tôi mới được gặp. Anh 
Thông anh Lâm đã gặp và  chuyện trò  như nói 
ở trên. Anh Hoàng và anh Thành thì hơi đặc 
biệt vì anh Hoàng  năm 1978 lúc tôi vượt biên, 
anh còn ở lại VN dạy học; hôm nay gặp anh 
đây thật cũng bất ngờ. Anh đang ở lại Úc với 
người con sắp ra trường. Gặp lại nhau, chúng 
tôi vô cùng vui vẻ; anh dường như quên ăn để 
ngồi kể lại bao chuyện năm xưa đã xẩy ra trong 
Trường. Anh Thành thì lại hy hữu hơn nữa, vì 
chúng tôi năm 1956 (60 năm) đều là học sinh 
lớp Đệ Nhị trường Văn Lang tại Saigon. Hôm 
nay gặp lại, anh Thành cứ tiếc nối thời gian quá 
ngắn để chuyện trò nhiều hơn, nay đâu có còn 
mấy dịp gặp nhau. Gặp lại nhau, chúng Cuối 
cùng là anh Mạnh, điều hợp viên của 
Melbourne, đã lo liên lạc với các anh em  để tổ 



 

chức buổi họp mặt này. Xin cám ơn tất cả các 
anh chị trong buổi hội ngộ này. 
 

 
AH Thao, Lâm, GS Thịnh, AH Sơ, Mai, Anh, 
Hoàng, Chi, Trực, Bảng, Dục, Thành, Mạnh, 

Thái, Thụ, Thông, Hùng 
(AH Nguyên chụp hình nên không có trong 

hình này) 

 
Chị Trực, Thụ, Dục, Lâm, Thông, Thành, Thái 

và Nguyên 
Hôm nay tôi xin thay mặt các anh chị Trực, 
Thụ và nhà tôi, Cám Ơn qúy anh chi trong Ban 
Tổ chức và tham dự viên Hội Cựu Học Sinh 
PTG- ĐTĐ, cùng quý anh chị Aí Hữu và Thân 
Hữu Công Chánh và Địa Chánh tại Brisbane, 
Sydney, Canberra, Melbourne đã vui vẻ, hào 
hiệp tiếp đón và đãi ngộ chúng tôi trong những 
ngày vui chơi, họp mặt tại khắp nơi trên nước 
Úc, nhất là tại Brisbane và Melbourne này. 
 
Chúng tôi có rất nhiều hình chụp kỷ niệm. Nếu 
quí vị thích xem, xin click vào hàng chữ sau: 
Tập album đi Thăm Quan Úc Đại Lợi số 1 
Tập album đi Thăm Quan Úc Đại Lợi số 2 
 

 
 
 

Các con thú đ ặ c bi ệ t c ủ a Úc 
có gì đ ặ c bi ệ t ? 

 
Những động vật có túi đựng con ở bụng như 
những con Koala, kangaroo chỉ có ở Úc mà 
thôi...  

  
Các loài động vật có vú nhưng lại đẻ ra trứng 
chứ không sanh ra con, đó là hai loại thú 
Platypus và Echidna.  
 
Hai con vật này có vú và sữa cho con bú.  

 

 
 
Echidna con khi sanh ra không thấy đường và 
phải nằm trong túi của mẹ nó để bú trong suốt 
8-12 tuần lễ đầu cho tới khi mọc lông cứng mới 
bị tống ra ngoài. Tuy thế chúng vẫn ở trong 
hang và mẹ nó vẫn trở về để cho con bú sữa 
trong suốt 6 tháng kế đó.  
 

https://photos.google.com/share/AF1QipOSZHWJMJmFNjYZkDm-yW9llM7UBq0OklpIzgDwhEc0nsflvsLrmRjENc5lf8LYDw?key=SEtzWnF5eWdFTlMwbWVpYnFOaTdYV29kUmZtMFhR
https://photos.google.com/share/AF1QipPY7mDHS5c63d5TDhBH4k1AyjAsvEwGR6QdmdZ9NILM1swOkTLoQSNGEojlRn2zjg?key=ZUZwbmlUU3RaWXRkTzlsNXFtczB1QzVMWng5ZUxB


Hẹn hò ở Sài Gòn Bistro 
Nguyễn Văn Thái 

Thưa đây không phải là hẹn hò của trai 
tài gái sắc tuổi đôi mươi như cách đây 50, 60 
năm về trước của các anh chị, mà là buổi hẹn 
hò của các lão niên ái hữu công chánh ở Nam 
California Hoa Kỳ đón tiếp vợ chồng ái hữu 
Đoàn Đình Mạnh từ Úc qua viếng thăm các ái 
hữu trong Ban Phụ Trách Lá Thư và vui chơi ở 
khu Little Sài Gòn.  Thay mặt các bạn t rong 
BPT Lá Thư 
AHCC cũ tại  
Nam 
California, 
anh Nguyễn 
Văn Luân đã 
tổ chức một 
buổi gặp gỡ ăn 
trưa thân mật 
tại nhà hàng 
Sài Gòn Bistro 
thuộc thành 
phố 
Westminster. 
Nhà hàng tuy 
không rộng 
lớn nhưng có 
khung cảnh rất 
nghệ sĩ thanh lịch, là nơi gặp gỡ thật lý tưởng 
để anh chị em có được cái không khí ấm cúng 
chuyện trò. Đúng giờ hẹn 11 giờ 30 phút ngày 
24 tháng 8 năm 2016 nắng Cali rất đẹp bên 
ngoài, anh chị em ái hữu công chánh đã có mặt 
đông đủ 11 người bên trong nhà hàng với các 
nụ cười, chào hỏi trao đổi thật rộn ràng. Các ái 
hữu Nam California may mắn có được hai 
người bạn từ xứ Úc mang niềm vui đến mùa 
hè này. 

Kể từ lúc Ban Phụ Trách Lá Thư Ái 
Hữu Công Chánh được chuyển giao về Úc  
Châu với các anh Lê Nguyên Thông, Đoàn 
Đình Mạnh và cá c bạn khác  nhảy vào gánh 
vác ngà voi làm cho các ái hữu khác cảm thấy 
đông và vui hơn vì có thêm các người bạn 
cùng muốn “Giữ cho còn có nhau”.  Nhưng 
phải nói là từ năm 2015 có một luồng gió mới 

của các bạn từ xứ Úc thổi đến làm cho các anh 
em trong Ban Phụ Trách Lá Thư cảm thấy tươi 
mát vui lạ. Ái hữu Thông và Mạnh đã giới 
thiệu hình ảnh các loài thú đặc biệt là Koala và 
Kangaroo vào trang bìa của Lá Thư Ái Hữu 
Công Chánh làm người ta nhớ ngay đến nước 
Úc. Số 105 do Ái Hữu Công Chánh bên Úc 
phụ trách khi hoàn thành gửi đi khắp nơi có 

hình các 
chú Koala 
lè lưỡi, ôm 
cây làm 
dáng thật 
đẹp và 

Kangaroo 
đứng ngồi 
đủ kiểu rất 
hay, rồi đến 
số 106 lại 
hình bìa 
của cặp 

Kangaroo 
bên rừng 
cây. Từ giờ 
trở đi các ái 
hữu hy 

vọng các anh bên Úc sẽ cho đọc thêm những 
chuyện bí ẩn về đời sống của các chú Koala và 
Kangaroo. Hãy mở lại trang 105 số 105 xem 
Sưu tầm về KOALA  KANGAROO Úc Châu 
để biết sự khác thường về bộ phận sinh duc 
của các giống thú này, có lẽ do Ông Trời sinh 
ra như vậy.  

Tôi có hơi dài dòng một chút về xứ Úc 
vì có người bạn ái hữu công chánh học cùng 
lớp rất vui tánh sinh sống tại đất nước này. Đó 
là bạn Đoàn Đình Mạnh và vợ được các anh 
chị em ở Nam California đón tiếp thật nồng 
nhiệt. Anh chị đã đem lại niềm vui và một 
ngày thật bận rộn cho các anh chị ái hữu về 
hưu nơi đây nhất là anh chị Luân thật nhiệt 
tình và vui vẻ như tình thân anh em trong gia 
đình. Anh chị Lê Nghiêm Hùng  

 



 
 
không ngại đường xa cũng từ thành phố 
Ventura lái xe đến khu Little Sài Gòn tham dự 
buổi họp mặt. Ngoài ra anh còn bận rộn chụp 
những tấm hình kỷ niệm thật đẹp cho buổi họp 
mặt hôm nay 

 
Từ trái qua : Anh Hùng, A. Thiệp, A. Luân, AC 
Mạnh, Chị Luân, Chị Hùng, AC Thái, A. Minh 
và A. Lý 

Anh Nguyễn Thúc Minh hôm nay đi 
bác sĩ khám mắt cũng cố gắng đến cho kịp 
buổi hẹn. Ngoài ra có anh Mai Trọng Lý và 
anh Nguyễn Thiệp cũng đến trong buổi gặp gỡ 
này. Riêng vợ chồng tôi lái xe đến đây cũng 
hơn một tiếng đồng hồ và may mắn đến đúng 
giờ hẹn, được các anh Luân và Minh đứng 
trước cửa nhà hàng đón vào. Chúng tôi cảm 
thấy thật vui được đi về khu Little Sài Gòn gặp 
các anh chị và có cảm tưởng vui như mình là 
người ở Long Khánh, Biên Hòa hay Lái Thiêu 
về thành phố Sài Gòn đi chơi như ngày xưa ở 
Việt Nam. Hôm nay các anh chị, ai cũng tươi 
cười trò chuyện thật trẻ trung như những 
người của tuổi trẻ năm xưa mặc dù đã đi vào 
tuổi đời 60, 70 và 80 của mình, thật là tuyệt 
diệu cho tinh thần trẻ trung của các lão bối hay 
gọi là các cụ như anh Luân đã tươi cười nhắc 

nhở. Các cụ và các cô! Chúng ta phải cảnh 
giác không được vơ đũa cả nắm với phụ nữ. 
Nhưng xem ra ái hữu Lý là người đàn anh 

 
Từ trái qua: Anh Mạnh và anh Luân. 
Từ trái qua :Các chị Luân, Mạnh và Thái  
 
lớn tuổi nhất cũng còn rất nhanh nhẹn và trẻ 
trung như mọi người khác. Đối với tôi hôm 
nay là một ngày hẹn hò bất ngờ thật đẹp trong 
tháng 8 năm 2016. Đến đây tôi nhận thấy các 
ái hữu nam gặp nhau ai cũng nói chuyện say 
sưa với bạn mình và các chị chuyện trò rôm rả 
tươi vui không kém. Lâu lắm tôi không có dịp 
gặp các anh Lý, anh Luân, Hùng, Thiệp và anh 
Minh. Vào mùa lễ Phật Đản tháng 5 vừa qua, 
tôi có duyên may được gặp anh chị Luân tại 
chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Pomona. Anh 
Minh, hôm nay tôi có cơ hội được ngồi chuyện 
trò nhiều hơn kể từ khi anh về hưu với 
Caltrans San Bernardino 12 năm trước đây. 
Đất trời mênh mông nhưng phải hữu duyên 
mới gặp. 
Thưa quý cụ và các chị ái hữu, tôi cảm thấy 
cần cám ơn nước Mỹ rất nhiều vì đã cho 
chúng ta cơ hội sống và làm việc trên đất nước 
này, đã cho chúng ta một cuộc sống gia đình 
an vui và hạnh phúc. Những ngày về hưu là 
những ngày thật thoải mái và biết ơn nước Mỹ 
vì không còn bận tâm lo nghĩ sinh kế, được 
hưởng những phúc lợi của một công dân đã đi 
làm và đóng góp cho sự vững bền, phát triển 
xứ sở này. Đó là niềm hãnh diện của chúng ta 
được sinh sống trên một đất nước văn minh 
bậc nhất thế giới. 
 
Du lịch, thăm viếng, hội họp, gặp gỡ là tùy ý 
thích mọi người nhưng lại là niềm vui của 
người hưu trí với bạn bè nhiều hơn bao giờ 



hết, để còn trông thấy nhau vì cuộc đời là vô 
thường chỉ một thoáng qua như một giấc mơ.  

 
Buổi trưa hôm nay ở nhà hàng này có anh có 
chị, ai cũng lựa cho mình một món ăn vừa ý, 
thích hợp với khẩu vị. Người thì chọn bún 
thang, người thì thích bún chả giò hoặc là bún 
nước lèo và còn anh thì món bò lúc lắc ..v..v… 
Món cánh gà chiên dòn mở đầu cũng hấp dẫn 
ngon miệng. Hôm nay ăn gì cũng thấy ngon vì 
không khí vui quá được chuyện trò với các anh 
chị, bạn bè lâu ngày không gặp. Ly rượu vang 
mọi người cùng nâng lên chúc mừng anh chị 
Đoàn Đình Mạnh, ai cũng hăm hở cụng ly cho 
tình ái hữu thêm thắm tươi. Bánh dẻo Trung 
Thu và rượu vang được đàn anh ái hữu Lý ưu 
ái mang đến chia sẻ cho mọi người thưởng 
thức. Cám ơn anh đã đem lại ngọt ngào và ấm 
lòng từng người cho buổi họp mặt này. 

Ăn trưa xong lúc 2 giờ 30 phút, các 
anh chị em được Ông chánh thợ chụp hình Lê 
Nghiêm Hùng, danh hiệu nổi tiếng của các cụ 
ái hữu đặt cho anh, lại chớp thêm một tấm ảnh 
trước cửa nhà hàng cho tất cả mọi người rồi 
khi chia tay nhau, mỗi người mỗi ngã. Ra về 
nhưng lòng hân hoan vì có thêm câu chuyện 
vui kể lại với bà “Boss” trong nhà. 

Sau đó anh chị Luân có nhã ý mời anh 
chị Mạnh và vợ chồng tôi đến viếng thăm cơ 
ngơi của anh chị ở thành phố Huntington 
Beach. Chúng tôi, bốn người được anh chi đón 
tiếp thật nồng nhiệt và cởi mở, ngồi trò chuyện 
mãi, hết chuyện này qua chuyện khác và được 
xem video clip của anh chị đi du lịch qua Nhật 
Bản thật là thú thích. Cảnh đẹp của các kiến 
trúc được xây dựng cũng như đời sống phong 

tục của người Nhật làm cho người xem vô 
cùng thích thú. Đến 5 giờ 30 phút chúng tôi 
kiếu từ anh chị ra về vì cần đi chợ mua sắm và 
về nhà đường xa ở thành phố Redlands. Sau 
đó anh chị lại tiếp tục đưa vợ chồng anh Mạnh 
ra dạo bãi biễn Huntington Beach và đi ăn tối 
đến 9 giờ đêm mới trở về nhà. 

Một ngày thật vui với anh chị Mạnh 
đến Mỹ, một ngày dài không mệt mỏi và nhiệt 
tình của anh chị Luân. Một ngày vui vẻ với tất 
cả chúng ta gặp hai người bạn xứ Úc đong đầy 
tình ái hữu. 
 
Vài chi tiết về dân số của nước 
Úc 

Theo Kiểm kê dân số 2011, Úc có 21,766,711 
dân (tăng 504,070 từ 2006) trong đó 

• 10,908,516 là phái nam, còn 
10,858,195 là phái nữ. Nạn trai thừa 
gái thiếu đến hơn 50,000. 

• Trên 83% dân sống tập trung ở các nơi 
gần bờ biển giữa Cairns và Adelaide và 
gần Perth. Phần còn lại coi như không 
có dân sinh sống. 

• Hơn 57% dân tập trung ở 5 thành phố 
lớn là: Sydney: 4,293,105, Melbourne: 
3,684,461, Brisbane: 1,820,375, Perth: 
1,507,949 và Adelaide: 1,138,833 

• Thủ đô Canberra chỉ có 328,441 dân; 
Thủ phủ Hobart của Tasmania có 
205,510 và Darwin là thủ phủ của 
Northern Territory có 113,955 dân

 



Ái hữu công chánh khóa 14 họp mặt ở nhà hàng 
Gà Bistro 

 

Hàng ngồi - Từ trái qua: các AH Luân, Thiệp, Nhân, Cảnh Thuận, cháu Ca Cao, Phước, Mạnh, 
Quan, Nho, Trí, Quảng và Đực.  Hàng đứng - Từ trái qua: Các AH Thân, Huấn, Thái, Đán.  Các chị 
Luân, Bảo, Đán, Mai Thi, Hùng, Thái, Mạnh, Hồ Thuận, Chí, Dục, Trí, Quan, Phước, Cảnh Thuận, 
Nho, Quảng.  Hàng đứng sau cùng- Từ trái qua: Các AH Luôn, Duyên, Toàn, Bách, Chí, Sinh, Dục, 
Lý, Nam, Cảnh, Định và Hùng.  

 

Buổi họp mặt chính thức của anh em 
khóa 14 công chánh và địa chánh trường Đại 
Học Kỹ Thuật Việt Nam trước 1975 được tổ 
chức ngày 21 tháng 9 năm 2016 lúc 6 giờ 
chiều tại nhà hàng Gà Bistro ở thành phố 
Garden Grove California rất vui và rộn ràng 
tình ái hữu. Sự tham dự đông đảo của thầy trò, 
các ái hữu đàn anh và thân hữu trường công 
chánh đếm được tới 46 người.  Đây chỉ là một 
buổi họp mặt gặp nhau thông thường để ăn tối 
và có dịp hàn huyên tâm tình, không âm nhạc 
ca hát nhưng mọi người cảm thấy rất vui và 
thoải mái vì gặp lại tình thân xa vắng lâu ngày. 
Cơ hội đến với nhau thật là hiếm hoi vì không 
gian bao la cách trở nên ai cũng trông đợi dịp 
này để tìm lại những ân tình gắn bó ngày trước 
từ những phương trời xa xôi đến đây như Úc, 
Canada, Pháp, Việt Nam và cả trong nước Mỹ. 
Sau buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra 
trường năm 2015 được tổ chức tại Việt Nam, 
do tình cảm quí mến bạn bè lôi kéo mà  

 
Quang cảnh bên trong nhà hàng 
một số các bạn ở Việt Nam quyết định làm 
một chuyến du lịch đến Mỹ, thăm viếng cảnh 
đẹp, dự tiệc vui với bạn bè và tìm hiểu đời 
sống sinh hoạt của người Việt trên đất nước 
này. Buổi họp mặt chính thức tại nhà hàng Gà 
Bistro được tuyển chọn làm nơi gặp mặt của 
tất cả mọi người. Tuy không rộng lớn như các 
nhà hàng tổ chức đám cưới nhưng cũng đủ 
rộng để chúng ta liên hoan tiệc vui.  

Ngày hôm nay với sự hiện diện rất 
đông của các thầy là niềm hãnh diện và vui 



mừng cho khóa 14 gồm có quý thầy Chí, Dục, 
Thân, Duyên, Bách, Sinh, Phương, Định và 
đặc biệt nhất là thầy khoa trưởng trường Đại 
Học Kỹ Thuật Nguyễn Thanh Toàn đến từ 
Austin tiểu bang Texas.  

 
Hàng đứng từ trái: AH Chí, Chị Dục và AH 
Duyên Hàng ngồi từ trái: Các AH Sinh, Đực 
và Dục 

 
 AH Lê Nghiêm Hùng và Nguyễn Thanh Toàn 
 
Thầy Trương Hoàng Vĩnh Phương dù hôm nay 
bệnh nặng nhưng vẫn ngồi trên xe lăn cùng với 
người bạn đời đến nhà hàng để tham dự.  
Ngoài ra còn có sự hiện diện của các đàn anh 
công chánh khóa 3, 4, 13 như ái hữu Lý, 
Hùng, Thiệp, Luân và Đực cũng như ái hữu 
Nam khóa 15 và thân hữu Điền, Lê Xuân 
Cảnh. Ngoài ra có vợ của cố ái hữu Trần Đức 
Mười khóa 14, từ San Jose Bắc California 
cũng đến dự tiệc.  

Rượu vang do đàn anh Mai Trọng Lý 
mang đến chung vui và tự tay rót ra ly để mời 
tất cả chúng ta cùng nâng ly mừng ngày hội 
thật đông đủ và vui vẻ như thế này. Nhân đây 
xin tất cả mọi người cùng tôi cám ơn người 
anh quí mến, luôn luôn có quà khai vị làm ấm 
lòng người đến dự ở các buổi họp ái hữu công 
chánh. 

 
Các AH Nguyễn Đức Chí và Mai Trọng Lý 

 
Chị Quan, Đán, Dục, Thuận, Thái, Mạnh, 
Hồng 

Một người để chúng ta cám ơn có được 
buổi tiệc vui, là anh Văn Minh Hồng, người 
được xem là chủ xị và được các anh em ở hải 
ngoại cũng như trong nước tin tưởng trong các 
công việc liên lạc, quyên góp tiền bạc hầu giúp 
đỡ các bạn học trong nước có gia cảnh gặp khó 
khăn hay chia buồn các bạn có cha mẹ quá 
vãng hoặc tổ chức đưa đón các bạn từ Việt 
Nam đến hội họp đình đám như hôm nay. 
Công việc tổ chức và đưa đón các bạn ở Việt 
Nam qua là một công việc thật nhiêu khê tốn 
rất nhiều thì giờ và đôi lúc gặp rắc rối không 
như ý. Nhờ vậy mà tất cả mọi người từ xa về 
đây gặp nhau có được một ngày thật huy 
hoàng và vui tươi cũng như đi cruise hoặc 
tham dự các chuyến du lịch khác trong những 
ngày sau đó như đi Las Vegas, San Francisco 
và Sacramento v.v… 



 
Anh chị Văn Minh Hồng 

Khoảng 6 giờ 30 phút mọi người đã có 
mặt đông đủ vui vẻ bên trong nhà hàng, anh 
Lê Nghiêm Hùng ngỏ ý mời tất cả mọi người 

 

Từ trái qua: AH Trí, Đán, Thuận, Phước, 
Huấn, Thiệp, Định, Thân, Quảng, Mạnh, Luôn 
và Thái 
ra phía trước nhà hàng Gà Bistro để chụp 
chung một tấm hình kỷ niệm vì ngoài trời giờ 
này vẫn còn nắng chiều sáng sủa của mùa hè 
sẽ cho ta một tấm hình đẹp.  Anh Hùng khóa 3 
công chánh được các anh chị trong các buổi 
họp mặt ái hữu công chánh nhớ nhiều với danh 
hiệu “Ông chánh thợ chụp hình”, sẵn sàng với 
máy hình đeo trước ngực khi bước vào tiệc vui 
và bấm máy ghi những tấm hình kỷ niệm tuyệt 
vời cho chúng ta. Anh chị Hùng và anh chị 
Điền đến từ thành phố Ventura cách xa Little 
Sài Gòn hơn hai tiếng lái xe. Tiệc vui còn có 
anh chị Luân cư ngụ không xa nhà hàng và 
anh Luân, khóa 4 công chánh là người phụ 
trách tài chánh và trang mạng cho Lá Thư Ái 
Hữu Công Chánh hiện nay. Trong số các buổi 
họp mặt đón tiếp ái hữu, thân hữu công chánh 
từ xa về thăm Little Sài Gòn, anh chị Luân 
thường hay tổ chức hội họp và được sự thương 

mến của các ái hữu vì sự vui vẻ và nhiệt tình 
của anh chị.  Trước đây một tháng anh chị đã 
tổ chức một buổi gặp gỡ với anh chị Đoàn 
Đình Mạnh khóa 14 từ Úc qua chơi. 

 
Từ trái qua: Các chị Quan, Đán, Dục, 
HThuận, Thái, Mạnh, Trí, Chí, Phước và 
CThuận 

Nói về các thầy có mặt hôm nay, có lẽ 
đa số anh em trong khóa 14 không có cơ hội 
gặp lại nhiều thầy từ ngày rời mái trường xưa.  
Như tôi chẳng hạn là người gặp lại thầy khoa 
trưởng lần đầu tiên sau 41 năm, chưa một lần 
nào gặp thầy Bách, thầy Duyên hay thầy 
Phương dù rằng cùng sống trên đất Mỹ.  

 

Từ trái qua: AH Lý, Toàn, Bách, Nam, Chí, 
Sinh, Dục, Duyên và Phương 

Nhớ ngày nào còn ngơ ngác như con nai vàng 
bước chân vào trường đại học kỹ thuật, có biết 
gì về địa cơ, thủy lợi, địa hình, đường lộ hay 
sức bền vật liệu và nhiều môn học khác. Trong 
suốt hai năm cuối cùng của chương trình 4 
năm học, các sinh viên được học nhiều về kỹ 
thuật chuyên môn.  



Sinh viên được nghe giảng dạy về kỹ 
thuật cũng như tham dự các buổi thực tập địa 
hình, thủy lợi, đường lộ và tính toán bê tông 
cốt sắt v.v... Đó là những kiến thức nồng cốt 
được học hỏi để sau này khi ra trường sẽ áp 
dụng trong công việc làm. Thầy Toàn giảng 
dạy môn địa cơ nền móng, thầy Thân dạy kỹ 
thuật địa hình, thầy Chí dạy kiến tạo vật liệu, 
thầy Dục dạy đường lộ, thầy Sinh hướng dẫn 
địa cơ, thầy Phương hướng dẫn đường lộ, thầy 
Định dạy vẽ địa hình, thầy Bách hướng dẫn bê 
tông và thầy Duyên hướng dẫn thủy lợi. Mộng 
ước của người sinh viên trường công chánh 
sau khi ra trường mỗi người mỗi khác. Người 
muốn trở thành một chuyên viên xây dựng về 
nhà cửa hay cầu cống, thủy lợi v.v... Người 
muốn trở nên giàu có vì đem kiến thức kỹ 
thuật phục vụ con người hay có người muốn 
leo lên đỉnh cao danh vọng trong hệ thống 
công quyền, đó là tùy theo sở thích mỗi người 
và số phận trời cho. Sau bao nhiêu năm hoạt 
động trong nghề nghiệp đến tuổi về hưu, một 
số anh em khóa 14 ở trong nước đạt được đến 
những chức vụ như Cục Trưởng Cục Đường 
Bộ và Giám Đốc trong cơ quan công quyền. 
Các anh em ở hải ngoại có cơ hội trở thành 
những người lãnh đạo cấp nhỏ hay là những 
chuyên viên đặc biệt về giao thông vận tải 
trong xã hội mới. 

 
Từ trái qua: Các AH Nho, Hồng, Trí, H 
Thuận, Mạnh, Chí, Phước, Đực và Nhân 
 
Nơi trường học có nhiều kỷ niệm không phai 
mờ trong đời sống sinh viên, những nắng mưa 
vui buồn với bè bạn trong sân trường, lúc ngồi 
chuyện trò bên quán cà phê “chị Bé” hay thỉnh 
thoảng có dăm câu chào hỏi thầy giám thị 

Nghiêm. Giờ thể thao bóng chuyền với đầy 
tiếng la hét của bạn bè đứng ngoài ủng hộ.  

 
Hàng đứng : AH Chí, Quan, Mạnh, HThuận, 
CThuận Hàng ngồi : AH Sinh, Dục và Duyên 
Những lúc thi cử đầy căng thẳng, những buổi 
thực tập địa hình ngắm máy ngoài trời thật vui, 
những giờ thực tập học hỏi đầy thích thú mới 
lạ. Rồi có lúc đứng góc nào đó trong sân 
trường rộng lớn, ngó về phía bên trường Sư 
Phạm con tim bay lượn theo bóng dáng thướt 
tha của các thiếu nữ đang dạo bước.  Con tim 
của người học kỹ thuật tính toán cũng rung 
động mơ màng để đi tìm một bông hoa biết nói 
của lòng mình.  

 
Từ trái qua: Các chị Hồng, Đán, Trí, Thái, Quan, 
Mạnh, Phước, Chí, HThuận, Hùng và CThuận 
 
Sau 1975 một số anh em được định cư ở Mỹ 
gồm có 7 người, Nam Cali có Hồng, Thuận và 
Thái. Bạn Trương Văn Nhân vừa qua định cư 
tại Hoa kỳ. Bắc Cali có Cường và Quan. Trần 
Cảnh Thuận ở Bắc Carolina và Lâm Kim Luôn 
ở Houston Texas. Bên Úc có Đoàn Đình Mạnh 
và Hoàng Ngọc Trí. Ở Canada có Phan Tiến 
Phước và bên Pháp có Trương Công Đán. 
 



 
Các chị Hùng, Ngọc và Bảo 

 
Từ trái qua: Các AH Đực, Chí, Sinh, Dục, 
Duyên và Quan 

Người từ bên Úc lần đầu tiên mà anh 
em mong được gặp là Hoàng Ngọc Trí cùng 
đến với vợ trong tiệc vui. Bạn là người được 
anh em thăm hỏi nhiều nhất vì vắng bóng quá 
lâu và với gương mặt dạn dầy của người từng 
trải trong cuộc sống cùng mái tóc dài bồng 
bềnh nhìn bạn như một tài tử đóng phim.  Vẫn 
nụ cười thật tươi và một thân hình lực sĩ nở 
nang như ngày nào, rất phong độ. Vài bạn 
khác của khóa 14 ở hải ngoại không có mặt 
ngày hôm nay.  

Anh em ở Việt Nam qua Mỹ du lịch có 
vợ chồng Phan Văn Nho, vợ chồng Nguyễn 
Đức Quảng, Nguyễn Đình Huấn, Nguyễn Văn 
Đực khóa 13 cùng gia đình vợ con. Thầy Đoàn 
Văn Thân đi một mình.  Mọi người đến Mỹ 
chiều ngày 19 tháng 9, được đón ở phi trường 
LAX Los Angeles và có xe đưa về thành phố 
Redlands nghỉ ngơi một đêm tại khách sạn 
Goodnight Inn. Chiều ngày hôm sau 20 tháng 
9 năm 2016 tất cả được gia đình bạn Hồ Thuận 
ở thành phố Highlands tiếp đón tại nhà với 

 
Từ trái qua: Các AH Đực, Nhân, Cường, 
Quan, CThuận, Nho và Trí 
 
buổi tiệc tiền họp mặt vô cùng vui vẻ và thân 
mật. 

Lái xe đi từ Sacramento đến dự tiệc có 
Quan, Đán, Phước, Trần Cảnh Thuận và các 
phu nhân. Bạn Nguyễn Phú Cường cũng từ 
Sacramento đến sau trong tiệc này. Các bạn 
đến từ Sacramento cùng nghỉ đêm ở khách sạn 
Goodnight Inn. Kế hoạch của các bạn cùng 
đến cùng đi thật vui và hoàn hảo dù đường xa 
cách trở. Sau đêm vui ở nhà Hồ Thuận, các 
bạn chuyển đến khách sạn Little Sài Gòn Inn 
nhận phòng tại đây và có buổi họp mặt chính 
thức vào buổi chiều tại nhà hàng Gà Bistro.   

 
AH Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Văn Thái 

Địa điểm của khách sạn này nằm gần 
khu Phước Lộc Thọ có nhiều quán ăn và cửa 
tiệm người Việt Nam, các bạn có thể đi ăn 
phở, cơm tấm, bún bò Huế, bánh mì thịt nguội 
hay các món khác một cách dễ dàng tiện lợi. 
Ngoài ra các bạn ở Việt Nam qua còn tham dự 
một tiệc vui khác vào buổi trưa cùng ngày với 
buổi tiền họp mặt ở nhà bạn Thuận. Đó là buổi 
đón tiếp của em gái Nguyễn Đình Huấn ở 



thành phố Fontana.  Bạn bè và người thân hân 
hoan chào đón các bạn từ xa có dịp đến chơi.  

 

Từ trái qua: Các AH Lý, Huấn, Thiệp, Định, 
Thân và Quảng 

Còn gì vui hơn đến với buổi họp mặt 
chính thức thật đông đủ, chúng ta được gặp 
mặt nhau, bắt tay chào hỏi, nói chuyện với các 
thầy, các ái hữu đàn anh, bạn bè cùng lớp và 
thân hữu. Vui như chưa bao giờ có dịp, ai cũng 
chuyện trò với người ngồi kế bên mình một 
cách thoải mái tự nhiên. Từng bàn một, nhóm 
của các thầy, nhóm của các ái hữu, nhóm các 
bạn cùng lớp, các chị phu nhân của các anh 
cùng ngồi với nhau nói chuyện và thăm hỏi 
thân thiện, có lúc cùng   nâng cao ly rượu chúc 
mừng nhau vui vẻ.  Các bạn khóa 14 thay đổi 
chỗ ngồi đến thăm hỏi và chuyện trò với các 
thầy và những người khác trong tình thân mật.  
Quan, Mạnh, Cảnh Thuận và Hồng đến trước 
bàn các thầy ngồi để bàn tính một ngày họp 
mặt của ái hữu công chánh vào năm 2018 tại 
nước Úc rất hào hứng và sôi nổi. Tuy nhiên 
người nước Úc là Đoàn Đình Mạnh chưa thể 
xác định rõ ràng bây giờ nhưng hy vọng sẽ 
thành sự thật.  Nơi đây Trương Công Đán 
đang rót rượu vang cho nhóm bạn Nho, Hồng, 
Trí và Hồ Thuận.   Góc bàn kia có các ái hữu 
Thiệp, Định, Thân, Quảng và Huấn chuyện trò 
tươi cười. Một bàn ngồi khác là các anh chị 
Luân, Hùng và Điền cùng nhau trò chuyện.  
Bàn của các thầy cũng rộn ràng tâm tình thăm 
hỏi nhau. Những tấm hình chụp đôi, chụp ba, 
chụp từng nhóm bạn thay nhau chớp liên tục 
không bỏ sót cơ hội. Rồi đây khi chia tay nhau 
mỗi người mỗi ngã sẽ nhớ kỷ niệm trân quí 
này. Không khí buổi gặp nhau thật tưng bừng 

nhộn nhịp dường như có người quên cả ăn, 
bạn Hồng đã có một danh sách ẩm thực cho 
mọi người, nào là lẩu hải sản, gà lên mâm, tôm 
nướng muối ớt, bò xào tiêu, gỏi xoài tôm mực 
và chè mè đen. Những người phục vụ nhà 
hàng lần lượt mang các món ăn được trình bầy 
đẹp mắt, nhìn hấp dẫn đến các bàn ngồi làm 
thực khách cảm thấy đói bụng chỉ muốn 
thưởng thức ngay. Ăn tối đêm nay cảm thấy 
thật ngon và vui vì có đông bạn bè quí mến 
không như mọi ngày.   

Tối nay tôi có dịp được ngồi chuyện 
trò thân mật với thầy Toàn thật lâu, với thầy 
Sinh và thầy Dục khá nhiều trong tâm tình xa 
vắng lâu ngày. Và nhớ buổi chiều nay có cái gì 
vui vui trước khi đến nhà hàng Gà Bistro, vợ 
chồng tôi có dịp gặp vợ chồng thầy Dục ở 
trong sân khách sạn Little Sai Gon Inn và chào 
hỏi thầy cô. Vợ thầy Dục với dáng người nhỏ 
nhắn và vui vẻ cởi mở đã bắt chuyện với 
chúng tôi rất thân mật, cô pha trò thật vui và 
nói: “Thôi đừng gọi tôi bằng cô nữa, nghe có 
vẻ già quá, gọi tôi bằng chị Mai đi, cho nó trẻ 
trung.  Tôi năm nay 71 mà cứ xem như 17 thì 
vui biết mấy”. Được cô mở lời nói chuyện vui 
quá, vợ tôi nói: “Cô nói như vậy thì tụi em gọi 
cô bằng chị Mai và thầy Dục thì thấy nó trục 
trặc làm sao đó”.  Và cô trả lời:” Thì chị Mai 
và anh Dục”.  Chúng tôi cùng nhìn nhau cười 
thật vui cho ngày gặp gỡ cởi mở thân tình này.  

Thưa với các quí ái hữu thân mến, từ 
thầy mà gọi qua bằng anh thì tôi có hơi 
ngượng miệng vì từ trước đến giờ tôi chưa 
quen gọi bằng anh Dục bao giờ.  Nhưng thật 
sự nghĩ lại tôi chỉ kém cô Dục có 3 tuổi và 
thầy Dục 10 tuổi nhưng không có họ hàng thân 
thích vai vế trong gia tộc thì xưng em với cô 
và thầy không có gì là lạ đối với học trò.  
Nhưng gọi bằng chị, cô cảm thấy vui hơn vì 
thật sự chưa phải là cụ bà đứng kế bên cụ ông.  
Khi đi dự các buổi họp mặt công chánh các 
khóa đàn anh, các ông gặp nhau cứ “Chào các 
cụ” thì quí phu nhân của các cụ không đồng ý 
vì cũng có phu nhân kém hơn các cụ tới 10 
tuổi hay hơn nữa, không chịu gọi bằng cụ.  
Bằng chứng là anh chị Luân có mặt trong buổi 
tiệc này, anh Luân nói: “Các cụ và các cô”.  
Tôi biết được điều này trong buổi tiệc tiếp đón 
ái hữu Đoàn Đình Mạnh, xin chia sẻ vui mừng 
cho quí vị phu nhân trẻ của các cụ công chánh. 



Ngoài ra trong các tiệc vui vừa qua có sự tham 
dự của thầy Chí, tôi thấy lúc nào thầy Chí 
cũng có nụ cười thật tươi trên môi. Thầy Chí 
nói với anh em khóa 14: “Hãy xem nhau như 
là người đồng môn thôi, đừng thầy trò nữa”.  
Phải chăng đời sống tự do và cởi mở nơi xứ 
người làm cho người Việt mình có cái nhìn 
khác rộng rãi hơn nhưng vẫn giữ được sự tôn 
kính trong lòng theo tinh thần “Tôn Sư Trọng 
Đạo”.  

 
Anh chi Trình Hữu Dục 
Tâm tình và kể chuyện về buổi họp mặt chính 
thức tại nhà hàng Gà Bistro đến đây thì có một 
vài anh em đã về tới nhà của mình rồi.  Anh 
chị Phước về tới Edmonton Canada gửi email 
qua kèm theo một bài thơ ngẫu hứng khi nhìn 
thấy lá mùa thu ở trên cây của xứ này. Anh chị 
Đoàn Đình Mạnh về lại Melbourne ở Úc, cám 
ơn có được ngày họp mặt thật vui vừa qua. 
Anh chị Đực - Mai Thi - CaCao (con nhỏ 6 
tuổi) về lại Việt Nam lòng còn luyến tiếc sự 
tiếp đón nồng nhiệt của bạn bè trong những 
ngày thăm viếng Hoa Kỳ. Anh chị Trần Cảnh 
Thuận về tới North Carolina viết lại hành trình 
đi chơi của mình qua một vài tiểu bang và 
California.   
Cuộc vui đã qua nhưng tình cảm với bạn bè, 
với ái hữu đồng môn còn nhiều lưu luyến, 

nhiều tâm tình chưa nói hết, đành hẹn vào một 
dịp khác trong tương lai gần vì tuổi về hưu ai 
cũng bước vào lứa tuổi 60, 70 và 80, trở thành 
các cụ hết rồi, không thể đợi lâu như 41 năm 
qua. Kính chào toàn thể quí ái hữu. 

Nguyễn Văn Thái 

Thơ Trần Cảnh Thuận 
Kỷ niệm Hội ngộ tháng 9 2016 tại Mỹ. 
 

Đã bao năm rồi nhỉ? 
Nay mới gặp lai nhau 

Thằng không còn sợi tóc 
Đứa bạc trắng mái đầu 

Ngay xưa tu cả kết 
Nay chỉ uống lai rai 

Ngậm ngùi nhắc chuyện cũ 
Nhớ bạn hiền năm xưa 
Có thằng bỏ cuộc chơi 

Sinh Lão Bịnh Tử thôi 
Chuyện đời thường là thế 

Mai kia có đi xa 
Giữ cho nhau chút nhớ. 

 

Thơ PT Phuoc 
Hè tháng chín gặp nhau trên đất Mỹ 

Ba tuần về lại thu sầu vấn vương 
Nào đỏ cam vàng xanh lam chàm tím 

Một dãi bên đường nhung nhớ bạn xa. 
Sept. 29/2016 

 
Hôm nay lạnh mặt trời dậy trễ 
Em đi làm anh tiễn đến công ty 

Trời sắc thu se lạnh tấm thân gầy 
Mặc áo dầy nhưng em vẫn còn thiếu 

Hơi thở nóng vòng tay ấm người bên 
Anh xin nguyện dìu em trong nắng nhẹ 

Khe khẽ bước dưới vũng lá mùa thu. 
 

Sáng Thu, Edmonton Sept 30 
 



 

KỶ-NIỆM 50 NĂM TỐT-NGHIỆP KSCC K5 
 

 
Từ trái qua phải, Hàng ngồi: Các Chị Minh Hà, Duyệt, Minh Nguyễn, Hiệp, Trung, Đốc, Giang, 
Thiệp. Hàng đứng: Các anh Thám, Đốc, Thiệp (Khóa 3), Anh Chị Hữu, Duyệt, Minh H., Giang, Chị 
và Anh Bảo, Minh N., Trung, Nam, Hiệp, Lý (BPT Lá Thư) và Chị Nam. 
 

Nguyễn Hương Hữu 
 

Mở đầu: 
50 năm? Nửa thế.kỷ? 50x365 ngày= 

18.250+12,5 (nhuần)-->18.262,5 ngày? 
Thôi tôi xin được ngưng tính-toán đi vì thấy 

... ngộp quá. Ấy là chưa nhân số thành đó cho 
24 để chúng ta thấy con đường đời chúng ta đã 
trải qua nó dài thậm-thượt làm sao, đến 
438.300 giờ đó! 
 

Chúng ta đã mất 6 người "bỏ qua cuộc 
chơi", rũ áo ra đi không một lời từ-giã bạn bè ... 
Bao nhiêu kỷ-niệm dưới mái trường KSCC ở 
Phú-thọ, do chúng ta và những người liên-hệ 
(nhân-viên văn-phòng, thầy dạy, bạn hữu và cả 
những cơ-quan CC chúng ta đã thực-tập v..v.. 
và v.. v..) đã bám vào ký-ức chúng ta, nằm lại 
đâu đó trong đầu chúng ta .... nhớ lắm, nhớ hết, 
nhớ vô cùng vì chắc-chắn sẽ không bao giờ tái-
hiện nữa. 

 
Mỗi người chúng ta hãy cố lưu-giữ lại 

nhất là những kỷ-niệm đẹp, vui cho riêng 
mình và cho quãng đời còn lại của chúng ta, để  
làm giàu cho ký-ức, để khi có dịp đem ra 
"khoe" với bà xã, với con cháu.... 

 
Nhận nhiệm-vụ viết lại những ngày kỷ-

niệm này do bạn-bè giao lại, tôi cứ mãi lo-âu. 
Không lo vì không viết được, không lo vì sợ nó 
không hay (vì bạn-bè có bao giờ chê một ai là 
viết dở đâu) mà chỉ lo viết như thế nào cho 
xứng-đáng với lòng tin của bạn bè so với 
những gì tôi và bà xã đã thường-xuyên nhận 
được trong những ngày sang Irvine, gặp lại bạn 
(đi và không đi được cruise) tại tiệm phở 
Nguyễn-Huệ, trong chuyến đi cruise từ Long 
Beach đến Mexico rồi trở về chia tay nhau .. 
đường ai nấy đi. 



Thôi thì mình cứ cố-gắng làm nhiệm-vụ 
được giao-phó để còn bạn bè tiếp sức sửa-chửa 
bổ-túc và hoàn-chỉnh sau vậy. 
 

Xin phép ghi thêm vài giòng liên-hệ đến 
việc riêng: 

 
Nhận được tin anh em sẽ tổ-chức Kỷ-Niệm 

50 Năm Tốt-Nghiệp tại California trong khi 
một biến-cố (xin lỗi đã dùng 2 chữ này) vừa 
xảy ra trong gia-đình tôi: con rể tôi (chúng tôi 
chỉ có 2 con, một gái và một trai) đột-nhiên ngã 
ra chết sau khi than mệt và không thở được. 
Chúng tôi quá đau lòng với cái chết này vì 
thằng cháu ngoại chỉ mới 8 tuổi, thương con 
gái sao quá lận-đận (từ ngữ của bạn Lê Ngọc 
Phượng mới từ-trần một tháng sau lời chia 
buồn với tôi), nên đã cho bạn bè hay là tôi 
không lòng dạ nào tham-dự được. 

 
Nhưng sau đó thấy vợ chồng tôi không nên 

giữ mãi trong lòng nỗi đau thương này dài dài, 
mà phải tìm cách nhờ ngoại-cảnh và bạn bè 
giúp cho qua trong những chuỗi ngày sắp tới. 

 
Thế là chúng tôi tìm mua vé máy bay và ... 

sang Mỹ để tham-gia. 
Bạn bè đã thương và nói rằng nếu chúng tôi 

không đi ngàn dặm đường để qua thì "không 
biết có tổ-chức lễ này được hay không". Tuy là 
đây chỉ là một lời an-ủi khích-lệ nhưng sự 
khích-lệ này đúng lúc, nên đã giúp chúng tôi rất 
nhiều trong giây phút đáng nhớ này. 
 
Ngày 03-07-2016: 
HỘI-NGỘ TẠI TIỆM PHỞ NGUYỄN HUỆ 
 Tôi được biết trưởng lờp Phạm Hữu Quang 
về Cali thăm anh em trong tháng 5 vừa qua, và 
đã tường trình về buổi gặp gỡ này trong LTCC 
số 106 và hôm nay không đến dự được. Riêng 
anh Hà Minh Lý trả lời từ Pháp cho biết cơn 
bệnh anh đã trở nên trầm trọng không dến dự 
được. Anh Lý mất trong tháng 4 vừa qua. 

 
Ngày 01-07 chúng tôi đã đáp máy bay tới 

phi-trường John Wayne và được vợ chồng bạn 
Đào Tự Nam đón đưa về nhà tại Irvine, không  
cho ra Best Western hotel. Chúng tôi đã hàn-
huyên cả 2 ngày, để ngày 03-07 đến tiệm phở 
Nguyễn Huệ gặp bạn đồng khóa nhất là  những 
bạn không tham-dự cruise được, cùng nhau 
thù-tạc tạo lên buổi gặp-gỡ chính thức mở đầu 
Kỷ-Niệm 50Năm Tốt-Nghiệp.   
 

 
Họp mặt sơ-bộ trước tiệm Nguyễn Huệ (chờ 

đông đủ) 

 
Họp mặt sơ-bộ trước cửa tiệm của quý phu-

nhân 
 Tại đây có anh chị Giang từ San Jose, anh 
chị Bảo, anh chị Trung từ Washington, anh chị 
Minh Nguyễn, Minh Hà, Nam, Đốc, Duyệt, 
Hiệp, Hữu và anh Thám đi một mình. Cũng có 
thêm đại diện khóa đàn anh, anh chị Thiệp và 
anh Mai Trọng Lý. Gặp nhau tay bắt mặt 



 

mừng, anh em không quên nhắc tới và hỏi thăm 
về những người không dự được. 
 

 
Hình các anh tham dự mgày 3.7.2016 

  
Bạn Nghiêm Xuân Đốc trình-bày ý muốn 

làm một bản thủy-tinh danh sách các đồng môn 
KSCC khóa 5 theo mẫu "trình làng" và được tất 
cả các bạn hoan-hô ủng-hộ nhiệt liệt và cùng 
nhau góp ý về vài chi-tiết. Bạn Đốc sẽ liên-lạc 
đặt làm bảng này và gởi cho những ai muốn có. 
 

 
Nx Đốc trình bầy danh sách Khóa 5 KSCC 

 
Bạn Đào Tự Nam trình bày đã cố gắng tổ 

chức sao cho anh em trong khóa không những 
được gặp nhau mà còn được ở lại với nhau vài 
ngày, gần gũi như ngày xưa đi học. Tuy nhiên, 
không phải ai cũng đi cruise được nên có một 
buổi gặp nhau trên đất liền. Buổi họp tại Phở 
Nguyễn Huệ do niên trưởng Mai Trọng Lý thu 
xếp dùm, bảo đảm cho cuộc vui hôm này kéo 
dài bao lâu cũng được. 
 

 
Ông bầu ĐT Nam phát biểu 

 Anh em cảm ơn anh Trần Văn Thám. Chi 
phí về buổi họp mặt tại tiệm phở Nguyễn Huệ 
này đã được "Thám Bé" dành trả vì mới gom 
sòng bài được một số tiến đủ dùng cho hảo ý 
đài thọ 

 
Trần văn Thám (người cô-đơn hôm nay vì thiếu 
chị Hoàng, ôm chai rượu Aquevit của Na-uy) 

và Mai Trọng Lý 
Bạn bè không biết bao giờ mới gặp lại nhau 

lần nữa, nếu có thì biết ai còn... ai mất. Nghĩ 
mà thấy đau lòng và buồn bã sao ... sao ... ấy! 
 Thôi thì giờ chúng ta hãy mượn cảnh trên 
đây làm hoài-niệm vậy! 

Mọi người chia tay, ai không đi cruise thì 
về nhà, còn lại tám cặp (Đốc+Phương, 
Luân+Ngọc, Bảo+Nguyên, Minh+Yên, 
Nam+Lương, Giang+Nga, Trung+Thắm và 
Hữu+Vân-Khanh) đồng sắp xếp để cặp Trung, 
Giang, Hữu vào Best Western Hotel và những 
cặp còn lại tạm thời ai về nhà nấy, chờ hôm sau 
lại tụ họp lại để cùng nhau đi Long Beach, khởi 
đầu cho chuyến du-hành qua Mexico. 

Với bao nhiêu lo-lắng và sắp-xếp chi ly (ai 
đi xe của ai, ai nhiều hành-lý, giấy tờ nào đem 
theo mỗi thứ mấy bản  v... v... ) của "trưởng ban 



tổ-chức" và các bạn khác,"ba ông táo" của khóa 
5 có một dịp gặp-gỡ nhau và cùng nhau hàn-
huyên nhắc lại những kỷ-niệm xưa. Đó là ngày 
03.07.2016.Và ngày hôm sau cả tám cặp hội-tụ 
lần-lượt tại bến tàu Long Beach và bắt-đầu 
cuộc du-hành bằng chuyến Cruise Carnival 
trong 4 ngày. 

 

 
“Ba ông táo“ của trường Công Chánh 

 
Từ ngày 04.07.2016 đến 08.07.2016 
CUỘC DU-NGOẠN BẰNG CRUISE 
CARNIVAL INSPIRATION 
 

Khởi hành lúc 4 giờ chiều ngày 04, tàu đến 
đảo Catalina (thành phố Avalon) sáng ngày 
05.07.2016. Mọi người xuống bến lên đảo, 
dùng xe bus địa-phương đi xem khu công-viên 
Botanic Garden trồng toàn cây gốc từ sa-mạc 
trong vùng. Botanic Garden do một nhà khảo-
cứu thiên-nhiên thiết-lập và lưu-truyền lại. 
Trong công-viên có một kiến-trúc đặc biệt nằm 
về phía sâu trong khu-vực, trời nóng nhiều nên 
chỉ có khoảng phân nửa khách có can-đảm lội 
bộ lên thăm viếng. Số còn lại bằng lòng với vị-
thế đứng xa mà nhìn. 
 Rời đảo Catalina, chiếc cruise lên đường cả 
hôm sau mới đến Ensenada, một thắng-cảnh 
nổi tiếng của Mexico.Các chị Lương, Nguyên 
trổ tài thương-thảo thuê một xe bus để đi từ bến 
tàu vào phố, thoạt nhìn có cảm-tưởng như phố 
Việt nam, với những tiệm buôn hai bên 
đườngđi bộ, bày bán đủ thứ từ áo quần cho tới 

giày, dép, vali, túi xách... kẹo bánh, thượng 
vàng, hạ cám rất tấp-nập. Chỉ khác hơn tiệm ở 
đây không có chuyện vất rác đầy ra đường phố. 

 

 
T.P. Avalon, Catalina: Ban tham mưu Minh, 

Luân, Nam chỉ đường phía này. 
 

 
Nhưng phải là đi phía này mới đúng! 

 

 
Thế mới tới nơi tới chốn! 



 

Đổ bộ Ensenada, Mexico 
 

Chợ trời La Bufadora, Ensenada 
 

La Bufadora, Ensenada - Sóng vỗ bờ đá. 
 

Ngày 07.07.2016, tàu đi chậm luôn suốt 
ngày. Thời-gian này là cho khách thư-giãn trên 
tàu.Anh chị Nam đã đặt một phòng riêng trên 
tàu để họp Khoá . Các chị Lương , Nguyên lại  
đặt bánh mừng  50 năm vào buổi trưa sau buổi 
họp. 

 Trong bọn chúng tôi có 2 người, Thúc Minh 
và Hương Hữu có ngày sinh nhật trong tháng 7, 
nên đến giờ ăn chiều nhà hàng làm bánh sinh-
nhựt nho nhỏ, xinh xinh và nhóm du -khách 

chúng tôi có đãi thêm rượu nho. 

Nâng ly sau buổi họp khoá trên tàu 

Bánh mừng 50 năm tốt nghiệp K5 KSCC 

Mừng 50 năm và sinh nhật Minh và Hữu 

 
 Và chuyện gì sẽ tới đã tới. Cuộc họp mặt 50 
năm mới có một lần được kết thúc với những 
kỷ-niệm khó quên cho anh em chúng tôi. 
 

Nguyễn Hương Hữu, Hè 2016 



 
8 cặp cùng đi cruise thăm đảo Catalina ngoài khơi Cali và Ensenada, Mexico. 
Từ trái: Hàng đứng: Các Chị: Luân, Hữu-Vân Khanh, Nam, Minh, Trung, Đốc, Bảo và Giang. 
Hàng quỳ (nghề của chàng): Các Anh: Hữu, Luân, Trung, Minh, Giang, Nam, Bảo và Đốc. 
 
 

 
Đổ bộ thành phố Avalon, đảo Catalina: 
Từ trái, Các anh chị: Đốc-Phương, Bảo-Nguyên, Nam-Lương, Luân-Ngọc, Minh-Yên,  
Hữu-Vân Khanh, Giang-Nga và Trung-Thắm.

 
 

Tấm Plaque Kỷ Niệm 50 Năm Tốt Nghiệp Của Khóa 5 KSCC  



 

(do Anh Chị Nghiêm Xuân Đốc thiết kế và đặt làm.) 



 

Tin Buồn 
 

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo 
cùng toàn thể AH trong gia đình Công Chánh 

những tin buồn nhận được sau đây: 
• .AH Võ Văn Nhơn, Kỹ sư Địa chánh, Tổng Giám Đốc Tổ Nha Điền Địa thoi 

VNCH, tu tran ngay 16-7-2016 tai Hoa Lan, huong tho 81 tuoi (theo yeu cau 
cua con trai la Vo Quang Thuan de cho cac AHCC ban biet tin buon).  

• AH Nguyễn Phú Thạnh, sinh năm 1941, tốt nghiệp năm 1964 ,mất tại Vĩnh 
Long lúc 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2016 , hưởng thọ 76 tuổi . 

• AH Lê Phát Tân đã qua đời tại San Jose ngày 5 tháng Bảy, 2016. AH Tân đã 
từng làm việc trong chương trình Sông Mékong, VECCO...) Hưởng thọ 85 tuổi 

• Ái Hữu Hoàng Tiến Dũng, là Phu quân AHCC Huỳnh Thị Duy Oanh, sinh Năm 
1941, vừa mất lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm 2016, tại Saigon, Việt Nam, 
hưởng thọ 76 tuồi..  

• Cụ Ông Kỹ sư Nguyễn quang Di Pháp danh Minh Tâm vừa thất lộc ngày 06 
tháng 6, 2016 tức mùng 2 tháng 5 năm Bính Thân tại Granby, Québec, Canada 
hưởng Đại Thọ 98 tuổi 

• AH Nguyễn văn Độ, Kỹ sư Công chánh khóa 1 năm 1958-1962, đã thất lộc tại 
Houston, Hoa kỳ ngày 29 tháng 8, năm 2016, hưởng tọ 85 tuổi. 

• Thân Phụ AH Trần Thị Dung là Cụ Ông Trần Học Hên đã qua đời tại Sydney ngày 15 Jul 
2016, Hưởng Thọ 102 Tuổi 

• Hiền thê của cố ái hữu Lê Minh Chánh, nhũ danh là Bùi Thị Minh Phát đã tạ thế 
vào ngày 30/7 2016, tại Long Beach, thọ 94 tuổi. 

• Thân phụ AH Hà Nhụ Tưởng là Cụ HÀ XUÂN KHÔI đã tạ thế ngày 21-10-2016 Hưởng 
thọ 99 tuổi tại Sacramento, California 

•  AH Hoàng Đình Khôi, Pháp danh Nguyên Trường, Nguyên Trưởng Khu Công chánh 
Cao Nguyên Trung Phần, VNCH, đã mãn phần ngày 27 tháng 10 năm 2016 tại 
Westminster, California, USA, hưởng thọ 86 tuổi. 

• Anh Nguyễn Phú Thanh, Cựu SV CC niên khoá 1961-1964 đã thất lộc tháng 9 2016 tại Vĩnh 
Long, Việt Nam, 

• AH Đỗ Thị Yến, (Hiền thê AH Nguyễn Đình Dương), sinh năm 1936 tại Vĩnh Long ,mất 
tại Saigon ngày 9 tháng 8 năm 2016 , hưởng thọ 81 tuổi 

• AH Trương Hoàng Vĩnh Phương Khoá 9 KSCC, vừa mệnh chung ngày 26 tháng 11 năm 
2016 (27 tháng 10 năm Bính Thân) tại Huntington Beach California. 

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC cùng toàn thể Ái Hữu Công Chánh Xinchia buồn cùng quý 
tang quyến có người thân qua đời, và thành kínhcầu nguyện hương hồn các vị quá cố 

sớm được về miền vĩnh cửu. 

 



Báo cáo Tài Chánh & 
Danh Sách AHCC Yểm Trợ LT 107 

Tồn quỹ LTCC 
Bắc Cali    
 Tồn quỹ báo cáo trên LT106 5328.23  
 Tiền lời 9.15  
 Thâu tiền ủng hộ LT: Trần văn Hưng 20.00  
 Tiền in LT106 và xe cộ  -1700.00 
    
 Tổng cộng tồn quỹ Bắc Cali sau LT106 3657.38  
Nam Cali    
 Tồn quỹ báo cáo trên LT106 3091.70  
 Tiền ủng hộ LT qua chi phiếu gởi về LT 1851.00  
 Tiền ủng hộ LT từ Pháp 615.00  
 Chi phí gởi LT và trang mạng  -2329.41 
    
 Tổng cộng tồn quỹ Nam Cali sau LT106 3228.29  
Úc châu    
 Tồn quỹ đăng trên LT106 1000.00  
 Chi phí linh tinh  -100.00 
 Tồn quỹ Úc châu sau LT106 900.00  
    
 Tổng cộng tồn quỹ sau LT106 7785.67  

 
Chi tiết phần thu do các AH Yểm trợ 
 
 

 
 

Danh sách AHCC tại PHÁP ủng hộ do AH Hoa trường Xuân trao lại 
 
Nguyễn phan Anh 23€ Phạm ngọc Quỳ 23€ 
Cô Trương như Bích 23€ Chị Cao tấn Tài 23€ 
Chị Nguyễn hữu Công 23€ Lê ngọc Thạch 23€ 
Nguyễn xuân Đức 23€ Trần ngọc Thanh 23€ 
Đỗ hữu Hứa 23€ Châu tùng Thiện 23€ 
Nguyễn văn Hướng 23€ Tôn thất Thiện 23€ 
Chị Phan văn Lâm 23€ Trần văn Thu 23€ 
Nguyễn xuân Lang 23€ Vũ đình Thuần 23€ 
Nguyễn thành Lập 23€ Hoàng đình Tuyên 23€ 
Chị Nguyễn thị Lê 23€ Ricoules Tuyết 23€ 
Bùi thanh Liêm 23€ Hoa trường Xuân 23€ 
Nguyễn hoàng Nhạn 23€   
Đoàn trần Nghị 23€ TỔNG CỘNG  567€ or US$615 
    



 
 
Các AH gởi chi phiếu trực tiếp cho AH Nguyễn văn Luân  

 
Chị Lâm Nhật An $20.00 Nguyễn Trọng Sơn $40.00 
Nguyễn Võ Bảo $30.00 Bùi Minh  Tâm $20.00 
Vũ đức Bảo $30.00 Hà Thúc  Tâm $20.00 
Nguyễn Quang Bê $50.00 Nguyễn Văn  Tấn $20.00 
Khương Hùng Chấn $20.00 Phan Ðình Tăng $30.00 
Trần Mộng  Châu $50.00 Nguyễn Ngoc  Tào $20.00 
Nguyễn Ðức Chí $20.00 Ngô Anh Tề $20.00 
Bà Lương Văn  Cuối $20.00 Trần Ngoc Thạch $20.00 
Nguyễn Phú  Cường $40.00 Bà Bùi Hữu Thanh $20.00 
Vũ Tiến Cường $30.00 Mai Hiệp Thành $30.00 
Nguyễn Tư Thị Điềm $20.00 Nguyễn Ðức Thịnh $30.00 
Lê Ngọc Diệp $20.00 Phạm Văn Thơm $20.00 
Bà Nguyễn Văn Ðịnh $50.00 Hồ Phước Thông $20.00 
Nguyễn Quốc Ðống $20.00 Võ Quốc Thông $20.00 
Quách Văn Ðức $20.00 Trần Ðức  Thuần $20.00 
Nguyễn Văn  Hoa $20.00 Lý Thới Thủy $40.00 
Trần Văn Hoanh $20.00 Võ Văn Tiềm $20.00 
Nguyễn Gia Hoành $20.00 Trương Quang Tịnh $100.00 
Lê Tường Khánh $20.00 Nguyễn Thanh Toàn $60.00 
Ðồng Sĩ Khiêm $30.00 Lê Thành Trang $20.00 
Võ Ngọc Khôi $20.00 Nguyễn Minh  Triều $20.00 
Cao Minh Lý $20.00 Trần Trung Trực $20.00 
Lê Văn Minh $20.00 Hà Văn Trung $50.00 
Nguyễn Văn Mơ $20.00 Trương Minh  Trung $50.00 
Nguyễn Văn Ngà $20.00 Nguyễn Hữu Tuân $20.00 
Tôn Thất Ngọ $30.00 Lê Lương Tứ $20.00 
Trần Thiện Oai $20.00 Nguyễn văn  Tỵ $20.00 
Ðặng Quang Oánh $20.00 Ái Văn $100.00 
Nguyễn văn Phước $20.00 Trương Quảng Văn $111.00 
Lê Văn Phương $20.00 Nguyễn Văn  Vinh $40.00 
Nguyễn Văn Quý $30.00   
Trần Bá Quyên $20.00 TỔNG CỘNG  $1851.00 
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