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Lá Thư Ban Phụ Trách số 108
Đây là Lá Thư thứ tư và cũng là lá thư chót 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 tạm biệt, xin chúc
tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu khắp nơi mọi sự tốt đẹp để tiếp tục ủng hộ và giúp cho LTCC
của chúng ta được trường tồn mãi mãi..
Ban Phụ Trách Lá Thư Úc châu xin nói lên lời cám ơn đến tất cả các AH đã hỗ trợ bằng
cách này hay cách khác, dù lớn hay nhỏ, ngay đến cả một lời khuyến khích đơn sơ hay đóng góp
một bài vở ngắn cho lá thư. Tất cả những việc làm đó đã là một cách đóng góp tích cực như một
nhúm xi măng hay một vài nắm cát làm thành hồ xây bức tường gạch kiên cố của sự đoàn kết
trong tình tương thân tương ái của Đại Gia Đình Công Chánh trên toàn thế giới, đã giúp cho Lá
Thư AHCC số 105-106-107 và 108 này hoàn thành mỹ mãn. Dĩ nhiên là BPT Úc châu đã có
những thiếu sót mà vì lý do này hay lý do khác BPT Úc châu đã không tránh được nên chúng tôi
xin tất cả các AH/TH thông cảm và bỏ qua cho trọn suốt cuộc hành trình chăm nom LT từ số
105 cho đến 108 trong thời gian hai năm này được kết quả khả quan như thế.
BPTLTAHCC Úc châu cũng xin gởi nơi đây lời kêu gọi đến tất cả các AH đã, đang và sẽ
tiếp tục đóng góp công sức của mình trực tiếp trong việc thực hiện tờ báo in trên giấy mực cũng
như trên mạng sẽ tiếp tục ủng hộ công sức và khả năng cho BPT kế tiếp hoàn thành nhiệm vụ.
Kể từ số 109 sau trở đi AH Trần Trung Trực sẽ là đầu tàu nhận lãnh việc vác ngà voi. Từ
nay xin các Ái Hữu liên lạc, gởi thư từ, tin tức, bài vở về cho Ban Phụ Trách mới:
Trần Trung Trực,
11907 Viscaya Way, AUSTIN, TEXAS 78726
Điện thoại: +1(512)-918-8348
Email: truc.ahcc@gmail.com hoặc là tructhuantran@gmail.com
Ngân quỹ của LTAHCC hiện nay cũng đang ở tình trạng eo hẹp cùng cạn, sau bao nhiêu
năm cầm cự nên rất 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 xin các AH vui l ng hồi áo, theo m u đính k m,
c n muốn nhận LT 109 và những số sau đó hay không và xin ủng hộ rộng rãi cho LT có phương
tiện tiếp tục. Nếu không nhận được hồi âm, BPT mới sẽ ngưng gởi những Lá Thư kế tiếp đến
quý AH.
Thân mến chào toàn thể AHCC.
Ban Phụ Trách Lá Thƣ 105-108 Úc châu
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 AH Đỗ Tôn Khoa
Cám ơn sự cố gắng của BPT LT AHCC nhiều.
Tôi xem LTAHCC trên mạng internet.
 BPT
Xem Lá Thư qua mạng là một ý kiến hay. Đọc
rõ ràng hơn, hình ảnh màu m , đẹp. Chứ không
phải hình đen trắng, tưởng như người Mỹ gốc
Phi Châu. Đa số các AH khác, không thuận tiện
khi lên mạng, hoặc chưa quen cách đọc trên
mạng, thì thích có ản giấy để đọc ất cứ đâu,
ất cứ lúc nào. Nếu có nhiều AH đọc qua mạng
internet, thì càng lúc chi phí càng giảm ớt.
 AH Lƣu Hữu Duyên
Tôi đã nhận được Lá Thư AHCC. Cám ơn toàn
thể anh em phụ trách Lá Thư. Tôi xin đóng góp
20$ để phụ giúp phần nào cho Lá Thư.
 BPT
BPT cám ơn AH nhớ đến quỹ Lá Thư đang cạn
mà đóng góp đều đặn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết
sức, để hoàn tất các Lá Thư sắp tới.
 AH Hà Văn Trung
Địa chỉ mới: Hà Văn Trung
139 Gallery Way, Tustin, CA 92782
Điện thoại mới (909) 801-1808
Xin đóng góp yểm trợ quỹ Lá Thư 100$
 BPT
BPT đã cập nhật trong danh sách địa chỉ. Cám
ơn AH đã đóng góp dồi dào cho quỹ nuôi duỡng
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Lá Thư. Với tinh thần này, Lá Thư hy vọng còn
sống sót lâu dài.
 AH Trần Cẩm Thành
Vợ chồng tôi đã nhận được Lá Thư số 107. Xin
cám ơn Ban Phụ Trách và xin được đóng góp
như mọi người vào quỹ yểm trợ LTAHCC. Chúc
BPT và toàn thể các AH năm mới 2017 nhiều
sức khoẻ và bình an.
 BPT
Xin cám ơn lời cầu chúc, BPT chuyển lời cầu
chúc này cuả AH Trần Cẩm Thành đến toàn thể
anh chị em trong tập thể AHCC. Mong được
AH cộng tác, lãnh một phần nhỏ trong công việc
ảo tồn và phát triển lá thư, như viết ài, cung
cấp tin tức liên hệ đến nhóm AHCC, hoặc đọc
và chọn ài giúp cho Lá Thư. Mỗi người một
phần việc rất nhỏ, thì hy vọng Lá Thư sẽ được
trư ng tồn hơn.
 AH Huỳnh Văn Đức
Lá Thư quá đẹp từ hình thức đến nội dung. Xin
chân thành cám ơn BPT Lá Thư. Kèm theo đây
chi phiếu 40USD để ủng hộ nuôi dưỡng Lá Thư
 BPT.
Lá thư được hay và đẹp cũng nhờ công sức
đóng góp của toàn thể anh em AHCC và BPT cố
gắng làm gạch nối, phối hợp, kêu gọi. Công sức
chung của tập thể, mỗi người đóng góp một ít.
Cho nên, nếu được AH đóng góp tin tức, ài
viết, thì LT sẽ khởi sắc hơn. Mong lắm thay.
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 AH Đỗ Trung Tuấn
Xin gởi quý AH số tiền nhỏ đóng góp phần nào
cho LTAHCC. Riêng Lá Thư số 107 thật là đặc
sắc và quý giá với bài viết về anh hùng Rupert
Neudeck đã cứu vớt người dân Việt Nam khốn
khổ vượt biển chạy trốn chế độ Cộng Sản đi tị
nạn. Bài viết về các AHCC nơi quê nhà làm từ
thiện xây cất cầu nhỏ cho dân quê nghèo khổ.
Đặc biệt có bài liệt kê về các AHCC đã quá
vãng trong mấy chục năm qua, từ chết trong khi
vượt biển hay trong trại tù, mất vì bệnh ở Việt
Nam, ở hải ngoại.
 BPT
BPT chọn đăng ài viết về BS Rupert Neudeck
để nhắc nhở và tri ân một ậc thánh đã xả thân
cứu vớt đồng ào VN chúng ta trong những tình
huống tuyệt vọng trên con đường tìm tự do.
Chúng ta, toàn thể người VN tị nạn Cộng Sản
đều mang ơn ông, dù không trực tiếp hay gián
tiếp nhận ơn đó. Ông đã hy sinh và mở rộng tấm
l ng từ i vô lượng để đem lại tình thương, hy
vọng, và chân trời tự do, cho những người cùng
khổ mong thoát tai họa Cộng sản. Ân nghĩa này,
người Việt tị nạn phải nhắc nhở mãi, ghi tâm
khắc cốt, truyền lại cho con cháu về sau để noi
gương và tiếp nối.
Phần danh sách các AHCC đã quá cố, thì BPT
xin đặc iệt cám ơn AH Nguyễn văn Mơ đã tìm
lục và ghi nhận từ nhiều tài liệu khác nhau, để
lập nên danh sách này. Đây là một ài viết thích
hợp nhất với tinh thần Lá Thư AHCC. Đọc để
iết ai c n, ai mất trong cuộc đại tai iến cho
quê hương từ năm 1975.
 TH Quách Huệ Lai
Lá Thư AHCC luân lưu trên toàn thế giới. Mong
sẽ đến VN trong một ngày gần đây.
 BPT.
Bây giờ, Lá Thư này là của anh em AHCC trên
thế giới, ở ngoài xứ VN. Chúng ta được tự do
viết, viết gì cũng được, không phải đặt út
xuống là phải e ngại, rào trước đón sau, và sợ tai
họa có thể đổ xuống đầu. Đó là cái sướng, cái ý
nghiã của tự do. Viết tự do, miễn không gây
chia rẽ và phương hại đến tình ằng hữu thì
hoan nghênh. Chúng ta tự do xuất ản, tự do

TRANG 3

phát hành, không phải xin phép ai, và không cần
ai cho phép hay kiểm duyệt. Không thế lực hay
chính quyền nào có thể xía vào việc riêng của
nhóm Ái Hữu chúng ta. Đó là ý nghiã và cái quý
báu mà chúng ta đang có, đang hành sử. Một
ngày kia, VN không c n những độc tài, độc
đoán, áp ức, hạn chế, hết chủ trương ưng ít,
và có tự do thực sự, thì hy vọng lá thư này có
thể ao gồm chung cho các ái hữu đang sống
trên quê nhà nữa.
Tuy nhiên, lá thư AHCC đã thả vào không gian
mạng rồi, nếu các AHCC nào đang ở VN muốn
đọc, trong tinh thần tự do, thì cứ lôi „mạng‟
http://ltahcc.com xuống mà đọc Lá Thư, từ số
1 đến số cuối cùng. Không ai ngăn cấm cả.
Thưa AH Lai, Lá Thư đã đến VN rồi đó.
Mục đích chính của LTAHCC là phục vụ cho
AHCC ở ngoài xứ VN, làm mối giây liên lạc và
tình cảm của nhóm ái hữu tha phương lưu lạc
tìm về nhau, sưởi ấm l ng nhau trên miền đất
mới. Nếu có AHCC nào hiện đang sống tại VN
muốn tham gia vào Lá Thư này, thì cũng không
giới hạn, nhưng ái hữu đó phải chấp nhận tinh
thần vô úy, tinh thần tự do, và iết rõ rằng,
không ai có quyền giới hạn tự do suy nghĩ, tự do
phát iểu, tự do phổ iến ý kiến khác với một
quyền lực độc tài nào đó. Có vài AH không hiểu
rõ mục tiêu chính của LTAHCC, nên đề nghị
không nên viết thế này, không nên viết thế kia,
sợ động chạm, sợ các AH ên quê nhà ị liên
lụy. Chúng ta đã ở xứ sở tự do, mà c n sợ, c n
tự hạn chế cái tự do tư tưởng, sợ đụng chạm, sợ
liên lụy, thì thật là phi lý. Các AH bên quê nhà,
hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về việc
làm của chúng ta ên này. Chúng ta không nên
tự trói mình vào một sợ hãi nào cả.
Biết đâu, khi quê nhà có đổi thay lớn, (mà đổi
thay là tất yếu, không thể tránh được, sông còn
cạn, núi còn mòn, thì xấu xa, dối trá, áp bức,
đâu tồn tại mãi được) thì Lá Thư AHCC này, sẽ
là của chung cho toàn thể anh em Công Chánh,
từ quốc ngoại cho đến quốc nội, từ thế hệ già
nua đang tàn rụng, đến thế hệ trẻ trung tiếp nối,
thì lá thư hy vọng có thể sống lâu dài hơn về
sau.
 AH Khƣơng Hùng Chấn
Xin đóng góp 100 $ US cho Lá Thư 108.
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 BPT:
Cám ơn AH đã iết tình trạng tài chánh của Lá
Thư đang khô cạn, mà đóng góp dồi dào cho
quỹ Lá Thư. Sở dĩ cạn là vì nhiều AH tưởng Lá
Thư chưa cần ủng hộ tài chánh. (Trước đây, quỹ
lá thư dồi dào, nên liên tiếp trong mấy năm,
không nhận tiền ủng hộ thêm. Nay chi tiêu đã
nhiều, mà một số lớn AH không nhớ để đóng
góp nuôi dưỡng LT) Hy vọng từ nay, anh em
AH ắt đầu tiếp tục đóng góp tài chánh nuôi
dưỡng Lá Thư đều đặn lại.
 AH Lê Mậu Đáo
Xin gởi chút tiền đóng góp vào quỹ yểm trợ Lá
Thư AHCC
Tiết kiệm được 12 USD cho quỹ của BPT LT.
Tôi lên mạng đọc cũng được,tiện hơn.
Đề nghị tất cả AH có dùng internet nên thông
báo với BPT ngưng gởi báo giấy để tiết kiệm
ngân quỹ.
Xin gời LT bốn câu kệ giác ngộ:
Vườn Thế Sự Nở Hoa
Thế sự buồn vui như mộng ảo
Trần gian muôn việc có rồi không
Giông bão mặt hồ không gợn sóng
Tha hồ tự tại bước thong dong.
Điện thoại mới:
66.95.686.9229 ( Thái Lan)
1.772.332.0241
 BPT
Mô Phật! chúc đạo sư thân tâm an lạc mau
thành chánh quả.
Đề nghị của AH về đọc LT trên mạng rất hay.
Đã có một số AH đang đọc LT theo lối này, tiết
kiệm được một số chi phí. Nhưng nhiều AH
khác, dù đã có internet, nhưngv n thích có một
ản in ằng giấy hơn, và c n muốn nhận ản in
trên giấy, vì internet của họ chưa tiện đọc hơn là
ản in.
 AH Nguyễn Ngọc Tào
Chúng tôi vẫn nhận LTCC đều đặn và rất cám
ơn quý anh chị đã chịu khó góp nhặt tin tức ở
trong và ngoài nước VN.


BPT
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Có tin tức anh em cũng nhờ từng AH khắp năm
châu cung cấp. Mong nhận được ài viết và thư
từ của anh chị thường xuyên,để đăng vô Lá
Thư. Cầu mong anh chị mạnh khỏe.
 AH Nguyễn Đình Thiện
Thành thật cám ơn BPT đã thường xuyên gởi Lá
Thu AHCC cho chúng tôi.
 BPT
Gởi lá thư đến cho AH là ổn phận và trách
nhiệm của chúng tôi. Mong sao anh em AH
được tin tức của nhau và kết nối tình thân Công
Chánh lâu dài. Chúc gia đình AH được yên vui,
hạnh phúc.
 AH Phạm Nam Trƣờng
Địa chỉ mới:
1705 Avenue Victoria, APT #305
Saint Lambert, Québec J4R-2T7 Canada.
Điện thoại 450-671-8641 (như cũ)
Tôi gởi kèm theo đây một chi phiếu ủng hộ quỹ
LT AHCC.
 BPT
Cám ơn AH đã đóng góp yểm trợ Lá Thư.
Nhiều AH khác tưởng LT chưa cần đóng góp
thêm, nên quên đóng góp, trong lúc này tài
chánh của LT khá eo hẹp.
Điạ chỉ của AH đã được cập nhật trong danh
sách AHCC. Chúc an vui khoẻ mạnh và hạnh
phúc. Khi nào rảnh, xin AH viết cho LT AHCC
một ài về ất cứ về vấn đề gì. Mong lắm thay!
 AH Lý Thới Thuỷ
Địa chỉ mới:
114 Worthington Ave
Shrewsbury MA 01545
 BPT
Đã cập nhật địa chỉ của AH vào danh sách mới
nhất rồi.
Mong AH và gia đình vạn an,hạnh phúc.
 AH Nguyễn thị Tƣ Điềm
Lá Thư AHCC càng ngày càng phong phú. Tuy
nhiên các bác lại rủ nhau ra đi, lớp hậu duệ
mặc dù tài năng rất giỏi nhưng không nhiều thì
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ít, nhiễm tính “cá nhân chủ nghĩa”. Điều cháu
lo lắng một ngày nào đó sẽ không được đọc đặc
san “LTCC” nữa, chắc chắn cháu rất buồn. Hy
vọng đặc san LTCC sẽ được mãi mãi trường
tồn.
 BPT
Cám ơn mối ưu tư của cháu, chuyện „ra đi‟ của
mọi người là lẽ tự nhiên của tạo hoá. Sinh rồi
diệt là lẽ thường, không ai tránh khỏi. Đã có
nhiều AH nói rằng, hy vọng mai sau lá thư sẽ
v n c n, dù cho khi đó chỉ c n năm mười
AHCC sống sót.
Thế hệ trẻ có những ưu tư, những ận tâm khác
ức thiết hơn là ồi đắp tình ái hữu CC. Lá Thư
AHCC đã được sinh ra vì nhu cầu đầu tiên trong
ước đường tha hương, cần tìm về nhau, đem lại
cho nhau những an ủi, những tin tức về công ăn
việc làm, về kẻ mất người c n trong một thời
khổ đau.
Nếu c n có chừng năm ảy AH hậu duệ như
cháu, muốn gìn giữ những tình cảm tốt đẹp của
thế hệ trước, thì chắc chắn, Lá Thư AHCC c n
trường tồn, c n phổ iến nhiều năm nữa. Lá
Thư AHCC số tới, đang chờ ài viết của cháu.
Viết về kỷ niệm của cố AH Nguyễn Tư Tùng thì
không ao giờ hết.
 TH Vũ Tiến Cƣờng
Cám ơn BPT đã gởi Lá Thư như một món quà
đầu năm thật xuất sắc, bài vở và hình ảnh tuyệt
hảo. Xin được đóng góp chút đỉnh, chúc Lá Thư
trường tồn vĩnh cửu.
 BPT
Được thân hữu thưởng thức và khen tặng, BPT
rất vui vì thành quả đã có được. Hy vọng mối
giao cảm của TH với anh em AHCC được lâu
ền. Chúc mọi sự an lành cho TH.
 AH Nguyễn Khoa Long
Xin các anh hoan hỉ cho anh Hồ Thái Sơn,
KSCC khóa 12 (1969-1973) gia nhập gia đình
AHCC và được nhận Lá Thư trong những kỳ
sắp tới.
Cám ơn sự đóng góp không ngừng nghỉ của quý
anh chị.


BPT

TRANG 5

Nhóm AHCC hải ngoại luôn luôn mở rộng v ng
tay chào đón anh em trong ngành nghề, không
giới hạn nào. Nhưng có một điều mà các AH ở
trong nước VN chưa iết, là Lá Thư này sinh
hoạt trong môi trường hoàn toàn tự do dân chủ,
không né tránh, không có vấn đề nào là „nhạy
cảm‟ phải e d . Viết tự do, xuất ản tự do, phát
hành tự do, không phải xin phép ai, hoặc ai
kiểm duyệt. Khi gia nhập nhóm AHCC, thì phải
chấp nhận và sinh hoạt trong môi trường hoàn
toàn tự do. Điều này, có thể chưa thích hợp cho
những người đang sống trong chế độ độc tài,
độc đoán, ngăn cản tự do ngôn luận, và ưng
ít, không chấp nhận những ai nêu lên cái xấu
xa của họ. Bởi vậy, nếu tham gia trong tinh thần
vô úy, dám ày tỏ cái quyền tự do cơ ản, thì
nhóm CC hải ngoại nhiệt liệt hoan nghênh. Phải
hiểu rằng, không vì một vài, hay năm ảy AH
trong nước tham gia vào sinh hoạt Lá Thư, mà
các BPT phải e d , không dám nói thật, nói
thẳng, ị g ó. Bởi mục đích chính của Lá Thư
là phục vụ cho các AHCC đang cư trú trên khắp
các quốc gia trên thế giới ngoài Việt Nam.
Việc gởi ản in Lá Thư về Việt Nam chưa thực
hiện được, vì c n nhiều khó khăn và nhiều giới
hạn từ Việt Nam. AH Sơn muốn đọc,thì có thể
lên mạng, vào lưới http://ltahcc.com mà đọc tự
do. BPT chúng tôi cũng nghe nói có nhóm anh
em CC tại Sàigon, copy từ trang mạng ra, loại
ỏ những ài viết mà họ cho là có thể gặp khó
khăn trong xứ VN. AH Sơn có thể liên lạc với
các nhóm này để xin ản in Lá Thư trên giấy.
Chúc các AH vui mạnh, và iết đâu một ngày
rất gần đây, sẽ có những đổi thay lớn trên quê
hương, khi đó lá thư AHCC sẽ hiên ngang gởi
đến tay các AH muốn có, mà không một ngăn
trở nào.
 Bà Trát QuanTiên
Địa chỉ mới:
Bà Trát Quan Tiên
1720 S. Santa Anita Ave
Arcadia, CA 91006
DT (626) 372-2144
Lá Thư AHCC số 107 rất đẹp về cả hình thức
lẫn nội dung. Hình bìa thác nước Mitchells Úc
Châu rất hùng vĩ trong thiên nhiên.

TRANG 6

 BPT.
Cám ơn chị đã cho iết địa chỉ mới, để các anh
chị AHCC khác iết mà liên lạc, và lá thư tới
khỏi ị thất lạc. Ban phụ trách ở Úc, nên đã
chọn hình ảnh của nước Úc làm ìa của Lá Thư
này. Các chị AHCC thân gởi lời thăm chị, và
mong được gặp nhau trong các kỳ họp mặt sắp
tới. Chúc chị vui mạnh, ình an.
 AH Đặng Thanh Sơn
Cám ơn toàn ban biên tập đã gởi LT AHCC số
107 cho gia đình Đặng Thanh Sơn và Tống thị
Tuyết Nga. Xin đóng góp ủng hộ lá thư 30 USD
và quỹ phân ưu 20 USD.
 BPT.
Gởi Lá Thư cho AH là ổn phận và trách nhiệm
của BPT chúng tôi. Khi nào không nhận được,
thì xin nhắc nhở để BPT gởi đến,
Vì đôi khi ưu điện làm thất lạc. Cám ơn AH đã
không quên đóng góp ủng hộ cho quỹ Lá Thư
và quỹ phân ưu. Mong nhận được ài viết của
AH cho số tới.
 AH Bùi Nhữ Tiếp
Nhận được Lá Thư AHCC số106 có hình bìa
mùa thu Úc Châu rất đẹp và nhiều tin tức, bài
vở đa dạng,dễ mến. Xin cám ơn các anh chị ở
năm châu và quê nhà. Tôi xin kèm chi phiếu 50
USD để ủng hộ quỹ Lá Thư AHCC.
 BPT.
BPT xin chuyển lời thăm hỏi của AH Bùi Nhữ
Tiếp đến các AH khắp năm châu. Cám ơn AH
đã không quên đóng góp cho quỹ lá thư đang
cạn. Mong nhận được ài viết của AH cho lá
thư sắp tới.
 AH Lê văn Thiện
Trước tiên, trong không khí ngày đầu xuân, tôi
kính chúc các anh chị một năm mới Đinh Dậu
đầy sức khoẻ và mọi điều như ý. Tôi cũng xin
gởi lời thăm tất cả các AH trong BPT LTAHCC.
Đồng thời tôi xin đính kèm theo đây một ngân
phiếu để đóng góp vào phần in ấn và bưu phí
cho các lá thư sắp đến.
Tiện đây,tôi không quên cám ơn anh Luân bài
viết về nhà văn Thuần Phong Ngô văn Phát
trong Lá Thư 106 vừa qua. Nhờ đọc bài này, tôi
biết được ông cũng là một AHCC và là người có
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rất nhiều công lao trong việc chọn đặt các tên
đường phố Sài Gòn vào năm 1956.
Riêng tôi có cái may là người hàng xóm của ông
vào khoảng thập niên 1950, khi gia đình ông
dọn về ở gần nhà tôi trên con đường Nguyễn
Đình Chiểu, Tân Định (tên cũ là Rue
d‟Arfeuillès thuộc quận Ba, Sài Gòn. Khi về ở
đây, ông có mở một tiệm sách nhỏ tại nhà, lấy
tên là tiệm sách Văn Hóa (nếu tôi nhớ không
lầm tên) chuyên bán sách báo và bút chì học
trò. Ông nhỏ người, gầy và gương mặt trông có
vẻ khắc khổ. Tôi cũng là bạn cùng lớp với một
anh trong số các con ông, trong một hai năm
đầu trung học tại một trường tư thục ở Tân
Định. Sau đó vài năm, thì gia đình ông dọn đi
nơi khác nên tôi không có dịp gặp lại ông và
người bạn học của tôi nữa.
Nay thì ông đã mất, và khi tôi có dịp đọc bài
viết của anh Luân về ông, khiến cho tôi nhớ đến
ông với tấm lòng ngưỡng mộ một người đã có
nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hoá nước
nhà.
Cuối thư, xin cho tôi gởi lời thăm AH Lê
Nguyên Thông và các AH ở Melbourne mà
chúng tôi đã có dịp gặp nhau một lần tại gia
đình AH Trần Đăng Khoa.
 BPT.
BPT chúng tôi thích thú được AH cho iết thêm
nhiều chi tiết về nhà văn hoá Thuần Phong. Việc
đặt tên cho đường Sài g n xưa, là một công
trình xếp đặt tuyệt diệu của một người am tường
lịch sử Việt Nam, mang ý nghiã và tính cách
iểu tượng văn hoá. Nay nhiều tên đường ị đổi,
mang tên của những kẻ khủng ố, ám sát, có tội,
và làm cho đất nước điêu linh khốn khổ trong
mấy chục năm qua. Hy vọng mai kia, con cháu
sẽ đổi thay lại, xoá đi những vết tích xấu xa và
ngu tối đó.


AH Cao Phạm thị Báu (cũng là Hiền
thê AH Phạm Ngọc Xuyên)
Trước tiên, xin cám ơn quý Anh trong ban Phụ
Trách đã bỏ công sức và thì giờ, lo cho Lá Thư
càng ngày càng thêm tiến triển.
Sau đây tôi xin gởi một chi phiếu 50USD để yểm
trợ Lá Thư AHCC. Sau khi nhận được xin các
anh cho biết có phải trả thêm chi phí nào khác
hay không, để tôi biết, mà tiếp tục gởi sau này.
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Nhà tôi chính là AH Phạm Ngọc Xuyên, tốt
nghiệp Kỹ Sư Công Chánh, nhưng kiếm cơm
trong ngành dầu khí ở Việt Nam. Kể từ tháng
4/1975 tiếp tục phục vụ trong ngành dầu khí tại
Pháp cho đến lúc về hưu. Sau đó, chúng tôi
chuyển qua cư ngụ tại Canada, nơi “xứ lạnh
tình nồng”, đời sống rất dễ chịu. Nhà tôi có dịp
đoàn tụ với song thân. Đồng thời, đem các con
đi tiếp tục đại học tại Montreal. Hàng năm, hai
chúng tôi đều về ở Cali trong 5 tháng lạnh thấu
xương của Canada. Trong dịp này, chúng tôi dự
những buổi họp mặt thường niên cuả AHCC
vùng Nam Cali.
Cho đến cuối năm 2015, sau 3 cơn tai biến
mạch máu não, nhà tôi không còn giữ được đầu
óc sáng suốt để hoạt động như xưa. Không di
chuyển được bằng đường hàng không, cũng
không có bảo hiểm về du lịch vì “quá giàu về
bệnh tật”. Có nghiã là ai có bệnh chi thì nhà tôi
có bệnh đó, nên không mua được bảo hiểm sức
khoẻ khi đi du lịch. Không còn dịp để gặp bạn
bè ở Cali nữa.
Riêng tôi ,đã liên tục phục vụ trong ngành Công
Chánh: Khu Nha Trang, Khu Cần Thơ, Khu Sài
gòn, và cuối cùng là Tổng Cục Kiều Lộ cho đến
ngày 23/3/1975 thì „bỏ chạy‟. Sang đến Pháp,
tôi giúp việc tại bộ Y Tế và Xã Hội. Vào nghề cũ
ở cơ quan “Commission des comptes de la
security social”. Đến ngày hồi hưu thì theo nhà
tôi và các con qua cư ngụ tại Canada.
Hiện tại, tôi được thêm nghề mới - dù không
được huấn luyện trước – Làm “Papy
sitter”thường trực ngày đêm, kiêm làm việc nhà
+ đi chợ, nấu ăn.
Cả hai chúng tôi đều cư ngụ tại nhà người già:
Résidence privée pour ainés “L‟emerite”
Địa chỉ: 7005, Avenue Naple – Apt 328/2
Brossard, Quebec J4Y 3A3 – Canada..
 BPT.
Lá thư của chị thật là tuyệt vời, vừa cho iết sơ
lược tin tức của gia đình, nhưng rất đầy đủ, để
các AH khác iết rõ về anh chị, đời sống hiện
tại cũng như quá trình hoạt động. Nếu mỗi AH
viết được một lá thư tương tự về họ, thì LT
AHCC chúng ta vô cùng thú vị, và làm nổi ật
được cái tên của Lá Thư. Rất nhiều AH nghe
tên, iết mặt, có giao thiệp, nhưng đa số đều
chưa iết rõ đời sống của nhau để chia sẻ.
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Chúng tôi cầu mong và chúc anh chóng qua cơn
ệnh hoạn. Xin chị giữ gìn sức khỏe để chăm
sóc cho anh. Biết đâu có một ngày nào đó, trúng
thuốc, trúng thầy, anh khoẻ mạnh lại, và rồi lại
làm “loài chim trốn tuyết” mỗi năm về Cali sáu
tháng, dung dăng vui thú như hai ông à tiên đi
tên phố Bolsa mà ạn đã từng thấy.
Thì ra,chị cũng là một cây gạo cội trong ngành
Công Chánh, đã từng phục vụ từ Nha Trang, về
Cần Thơ, lên Sài g n. Chắc nhiều AHCC iết
đến chị.
Để trả lời câu hỏi của chị về cái chi phiếu, ên
này ngân hàng không đ i thêm một chi phí nào
khác cả. Xin chị yên tâm. Địa chỉ mới của anh
chị cũng đã cập nhật trong danh sách. Lá thư
mới sẽ gởi về đúng địa chỉ.
 AH Lê Khắc Thí:
AH Lê khắc Thí xin gởi lời thăm hỏi đến toàn
thể anh chị em trong gia đình Công chánh, chúc
được vui mạnh ình an, để c n gặp nhau trong
tình ái hữu lâu ền. Mong lá thư tiếp tục mãi để
nói kết chúng ta lại. Bây giờ rảnh rang thường
đọc lại những ài cũ cùa Lá thư AHCC. AH nào
rảnh thì liên lạc điện thoại hàn huyên chuyện tr
cho vui.
 BPT.:
Cám ơn AH Lê khắc Thí nhắc nhở anh chị em
AHCC tiếp tục gìn giữ mối dây liên lạc trong
tình Ái hữu. Xin đề nghị các AH nào rảnh gọi
điện thoại hàn huyên với AH lão thành Lê khắc
Thí cho vui.
 Nhắn tin riêng của BPT
Ban Phụ Trách LTAHCC xin cám ơn các AH
sau đây đã bỏ công viết và vun đắp hai Lá Thư
số 107 và 108 để phục vụ cho anh em AHCC
khắp năm châu:
Các AH: Bùi Đức Hợp, Hà Thất Lang, Trần
văn Thu, Nguyễn văn Luân, Tôn Thất Ngọ,
Nguyễn Sĩ Tuất, Từ Minh Tâm, Lê Khắc Thí,
Nguyễn văn Mơ, Nguyễn văn Thái, Nguyễn
Đức Thịnh, Nguyển Đức Chí, Trịnh Hảo Tâm,
Nguyễn Hương Hữu, Đỗ hữu Hứa, Đồng Sĩ
Khiêm. Xin chúc quý AH nhiều sức khoẻ, an
vui, hạnh phúc.

TRANG 8
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Tổng kết tình hình về Đại Hội AHCC
Khắp Năm châu tại Cali 2018
Theo tình hình bàn luận của các AH/TH
khắp nơi đều đã đồng ý tổ chức Đại hội tại Nam
Cali là nơi có nhiều Ah/TH Công chánh hiện
đang sinh sống và ngoài ra cũng là nơi thuận
tiện để các AH/TH các nơi khác có thể sắp xếp
về đây thăm à con ạn bè thân thuộc.
Thời điểm thì chọn sao cho thuận tiện với tất
cả các AH và TH khắp nơi và đã.được àn đến
hai thời điểm. Một là vào khoảng tháng bảy
tháng tám, là thời gian mùa hè thời tiết tốt và
các con cháu nghỉ hè có thì giờ phụ giúp cha mẹ
trong mọi việc đưa đi đón về và ông bà không
phải trông nom cháu chắt như trong thời gian
các cháu đi học hay đi nhà trẻ. Thời điểm thứ
hai là tháng 9, đây là lúc có nhiều cơ quan hiệp
hội cũng tổ chức họp mặt, nếu kết hợp được để
một công đôi việc cũng là điều tốt. Như vậy là
thời gian và địa điểm đã tạm gọi là ổn định.
Phần nhân lực thì sau khi bàn qua với các
AH các nơi, rất nhiều AH/TH đã ngỏ ý sẽ đồng
ý đảm nhận vai tr đại diện hay điều hợp viên
cho khu vực mình đang sinh sống, hầu hết các
đại diện AHCC các nơi đều tỏ vẻ tha thiết trong
kỳ đại hội này vì hầu như sẽ là lần cuối trong
đời Công chánh để có dịp gặp gỡ lại các khuôn
mặt cũ một thời vàng son ngày nào hoặc là gặp
lại bạn bè hay xếp lớn xếp nhỏ ngày xưa. Đây sẽ
là một dịp may rất là hiếm có vì rất có thể không
có dịp tổ chức thêm một lần nữa với sự hiện
diện của các đàn anh, các vị tiền bối mà ngày
nay đã vào tuổi cửu tuần, bát tuần cả rồi. Đúng
là cơ hội không còn nhiều nữa và chúng ta phải
biết nắm lấy cơ hội chỉ đến một lần trong đời
mà thôi.
Riêng AH Nguyễn văn Luân cũng đã tỏ ra
rất dè dặt trong việc đảm nhận vai trò Trưởng
nhóm của Ban tổ chức. Vai trò này rất quan
trọng và cần nhiều sự hy sinh cả thời gian và
công sức và cần quen biết nhiều, nhất là các nơi
hội họp, các nhà hàng, các nơi có thể tổ chức
họp mặt, các công ty cửa hàng, các nơi du lịch.

Ngoài anh Nguyễn văn Luân ra, chúng tôi
có nghĩ đến một nhân vật rất quen thuộc với tất
cả các AHCC. Đó là anh Ái Văn, anh là người
quen biết nhiều, hầu như không một AHCC nào
mà không biết hay nghe tiếng Ah Ái Văn cả, AH
có tài ăn nói, có khiếu chỉ huy và sắp xếp công
việc, lại hoạt bát nhanh nhẹn. AH Ái Văn là
người có đầy đủ tiêu chuẩn để nắm giữ vai trò
Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội Công chánh Toàn
cầu 2018. Mong là anh Ái Văn sẽ tình nguyện
tham gia chức vụ Trưởng Ban tổ chức.
Ngoài AH Ái Văn và AH Nguyễn văn Luân
ra còn có rất nhiều Vị có “Tên Tuổi” khác như
AH Nguyễn Thiệp, AH Nguyễn Thúc Minh, AH
Khưu Tòng Giang, AH Nguyễn Đình Duật, AH
Trần Trung Trực, AH Nguyễn quang Bê và còn
nhiều nữa…không tiện viêt ra đây tất cả nhưng
không vì thế mà quý AH không tình nguyện
đứng ra tham gia vào BTC kỳ Đại Hội Công
Chánh (Viết hoa cả bốn chữ vì đây là một cơ hội
độc nhất vô nhị cho Hội AHCC chúng ta).
Trong khuôn khổ bài tóm tắt này chúng tôi
chỉ nêu ra thêm một vài chi tiết mà đa số chúng
ta có thể yên tâm đó là về địa điểm cùng thời
gian. Hai yếu tố này đã gần được xác định rõ
thì những gì chúng ta cần phải làm là tuỳ quý
AH nữa thôi. Ban Tổ Chức Đại Hội (BTC) sẽ
họp liên châu để bàn thêm chi tiết một khi BTC
chính thức ra mắt quý AH/THCC các nơi.
Mong tất cả các AH và TH mạnh dạn tham
gia vào BTC….
Xin quý AH/THCC chờ đón thêm tin tức
nóng hổi trong những số tới về Đại Hội Công
Chánh Toàn cầu.
Lê nguyên Thông
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Làm Sao Cho Lá Thư Ái Hữu Công Chánh

Trường Tồn
AH Trần Trung Trực

Cách đây hơn 15 năm, tôi lập trang Khóa 6
Kỹ Sư Công Chánh với hy vọng khi về hưu các
anh em đồng khóa vào tham gia làm nơi để trao
đổi tin tức và sinh hoạt với nhau. Nhưng hoàn
toàn không được như ý. Vì ây giờ, về hưu rồi,
người nào cũng có lý do riêng. Kẻ phải giữ
cháu, kẻ bây giờ mỏi gối chồn chân, vv…
Hôm nay, tôi xin bàn với các bạn về
LTAHCC. Thú thật, khi nhận email của AH Lê
Nguyên Thông yêu cầu AH nào đứng ra nhận
lãnh LTAHCC từ số 109 trở đi, tôi rất đắn đo,
và sau khi bàn luận với hai bạn, AH Ngô Hoàng
Các và AH Lê Công Minh, tôi đã gửi email đến
các AHCC trong Ban Phụ Trách cũ, tôi xin đảm
nhận. Trong Ban Phụ Trách lần này gồm cả
Năm Châu: AH Trần Trung Trực, ở Mỹ, trưởng
ban, AH Nguyễn Thiệp, Nguyễn Đức Chí,
Nguyễn Đình Duật, Nguyễn Văn Luân, Lê
Nghiêm Hùng, Trịnh Hữu Dục, Ngô Hoàng
Các, Nguyễn Thúc Minh, Dư Thích ở Mỹ, AH
Lê Nguyên Thông ở Úc, AH Lê Công Minh ở
Việt Nam và AH Trần Văn Thu ở Pháp. Ở
Canada, tôi xin AH nào muốn đứng tên vào
BPT, xin cho tôi biết. Ngoài ra, nếu bất cứ AH
nào muốn tham gia vào BPT, tôi xin hoan hô.
Trường Công Chánh, trung Tâm Kỹ
Thuật Phú Thọ là nơi đoàn tụ những sinh viên
suất sắc nhất của Việt Nam. Trong 4 năm học,
tôi thấy khóa 6 KSCCĐC của tôi ai cũng có tài,
có thể chưa phát ra hoặc tôi chưa thấy. Trong
những người hoạt động hăng say hơn, như ạn
Nghiêm Phú Phát tổ chức văn nghệ, bạn Trần
Thành Nhân đánh đờn guitar trình diễn vào
những ngày cuối năm học, bạn Lê Công Minh,
từ khi học đã làm thơ, đưa cho tôi và các ạn
khác xem, vv… Tôi không ngờ tôi được học
cùng với những bạn có nhiều tài như thế. Bạn
Ngô Hoàng Các, học khóa 6 với tôi. Trong khi
học 4 năm trường Công Chánh, tôi ít nói chuyện
với bạn ta. Nhưng cách đây 5 năm, tôi đến thăm

Washington DC, và được bạn tiếp đón. Tôi
không ngờ bạn ấy có nhiều tài năng về kỹ thuật,
điện toán và viết văn. Bạn Trần Đình Thọ, cách
đây gần 10 năm, tôi tổ chức họp mặt 40 năm ra
trường khóa 6 KSCCĐC tại nhà tôi, tôi thấy bạn
có tài ăn nói, trầm tĩnh, nhưng khi nói, thì thao
thao bất tận. Và trong số mới đây, LTAHCC số
107, bạn Đoàn Đình Mạnh, khóa 14 KSCCĐC,
viết một bài cho biết bạn là người Bắc học
trường Petrus Ký, học đỗ đầu, trên cả thủ khoa
Chu Văn An. Nói chung, ai cũng có tài, nhưng
chưa chịu phát triển ra.
Vậy, tôi nghĩ, LTAHCC muốn khá hơn cần
các bạn viết bài chia sẻ kinh nghiệm, tin tức
sinh hoạt của bạn hay của nhóm AHCC. Các
bạn cứ viết đi. Có thể lần đầu sơ sót chút đỉnh,
lần sau sẽ khá hơn, như tôi vậy. Nhà văn nổi
tiếng nhất ở Việt Nam Nguyễn Hiến Lê, khi tôi
c n là sinh viên Công Chánh, cũng là AHCC.
Anh AH Thiệp, là người sốt sắng nhất trong các
AHCC, đã có nhã ý giúp tôi. Các AH Chí, anh
AH Duật và anh AH Luân, AH Nguyễn Thúc
Minh, AH Thích, những người làm việc đắc lực
cho LTAHCC, cũng đồng ý tiếp tục giúp tôi. Và
trong nhóm AHCC toàn thế giới, các Thầy như
thầy Bửu Đôn, thầy Phan Đình Tăng, thầy Tôn
Thất Đổng, thầy Nguyễn Ngọc Thịnh, thầy
Nguyễn Thanh Toàn, vv.., và các AHCC kỳ cựu
như AH Lê Khắc Thí, luôn luôn mong muốn
LTAHCC trường tồn và mỗi ngày một khá hơn.
Tôi xin quí vị góp ý kiến.
Sau khi các AH/TH gửi bài vở nhiều, chúng
tôi sẽ tổ chức trình bầy cho mạch lạc, dễ xem và
đẹp. Bây giờ mỗi năm kỹ thuật tiến hóa, chúng
tôi sẽ ráng học và dùng kỹ thuật trong việc
làm và in LTAHCC. Chúng tôi sẽ san sẻ với
nhau trong BPT những kỹ thuật này, để hoàn
thành LTAHCC đúng kỳ hẹn và tốt đẹp hơn.
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Về tài chánh, tôi thấy giá in hiện nay,
khoảng $2.00, và cước phí gửi đi, khoảng $2.50.
Tổng cộng mỗi số in và gửi đi khoảng $4.50 đến
$5.00. Nếu in mầu, giá in khoảng $5.00 cho một
số. Cộng với giá gửi đi, khoảng $7.50 cho một
số. Nhưng vì số người đóng góp ít và ây giờ
tuy rằng kỹ thuật điện toán cao, nhưng người
đọc trên mạng ít, tôi đề nghị vẫn giữ in đen
trắng, trừ hình bìa mầu. Xin các bạn gửi tiền
đóng góp đều đặn. Nếu các bạn gửi về mỗi
năm khoảng $20 Mỹ kim, là LTAHCC sẽ
trường tồn. Nếu gần như tất cả AH/TH đóng
góp, chỉ cần các bạn đóng góp mỗi năm $10 Mỹ
kim thôi.
LTAHCC đã sống hơn 40 năm và càng ngày
càng khá hơn. Tôi tin chắc nếu các bạn cùng
tôi đóng góp vào LTAHCC, nó sẽ là một Lá
Thƣ đẹp nhất và luôn luôn “Giữ cho còn có
nhau”, và có thể truyền cho thế hệ Công Chánh
nối tiếp. Đó là ý nghĩa chữ “Trƣờng Tồn” mà
chúng ta dùng trong đề mục trên của LTAHCC,
một mơ ước của toàn thể AHCC.
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BBT đƣơng nhiệm:
Mới gởi thư kêu gọi các AHCC năm châu
chuẩn bị đứng ra tiếp tay cho những số kế tiếp
sau khi BPT đương nhiệm hết hạn kỳ “vác ngà
voi”sau số kế tiếp thì chúng tôi nhận được thư
AH Trần trung Trực báo tin sẽ tình nguyện
đứng ra nhận lãnh công tác “vác ngà voi” ngay
trong vòng một tuần lễ.
Thật là một điều rất phấn khởi cho Hội Ái
Hữu Công chánh chúng ta. Hội chúng ta đã
đang và sẽ có các nhân vật có tinh thần hăng
hái như vậy rất đáng hoan hô.
Xin các AH khắp năm châu chào mừng BPT
tân nhiệm và gởi lời chúc mừng cũng như
khuyến khích và đồng thời gởi bài ngay cho lá
thư cuối của BPT Úc châu (quý vị đang đọc
những lời này thì xin khỏi gởi bài cho LT108
nữa vì đã quá muộn rồi) mà chỉ xin gởi bài vở
cho lá thư 109 càng sớm càng tốt.
Công việc khuyến khích các AH và TH đóng
góp bài vở cũng là một nhiệm vụ quan trọng.
Trong suốt thời gian lo các lá thư 105-108
chúng tôi xin ghi nhận đặc biệt công lao rất lớn
của AH Nguyễn Thiệp, người mà ngoài những
việc quan trọng khác như đã đóng góp bài
vở,phụ trách việc Trả lời Thư Tín (phần trọng
tâm của LTAHCC) và kêu gọi các AH/TH khắp
nơi gởi bài về cho BPT đều đặn. Đề nghị AH
Trực ghi nhận điều này.
Cầu chúc AH Trần trung Trực thành công
trong công tác VÁC NGà VOI cho những số kế
tiếp….
Còn BPT này (105-108)…thì…
Rảnh rang thơ túi rượu bầu…..
Ha ha ha
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Nửa Đời Người 1956 – 1975
Phần 1- Theo học Công chánh Phú thọ
Kính tặng hương hồn N.X. Phương và H.T.
Khiêm1
Lời nói đầu:
Bài này tôi không dám dùng danh từ hồi ký
vì danh từ này bị các quan lớn nhà ta lạm dụng
để nói về cái tôi trong thời gian từ ngày Ông
Ngô Đình Diệm về VN là thủ tướng đến ngày
tan hàng 30/4/1975. Tuy nhiên vì không biết
dùng chữ gì khác và cũng không biết viết gì
khác hơn nên cũng phải xin nói tới cái tôi (cái
tôi mà một nhà hiền triết nào đó bên Pháp đã
nói “cái tôi đáng ghét”) và được chia làm ba
phần. Phần I: Theo học trường Công Chánh,
Phú Thọ. Phần II: Du học Montréal, Canada.
Phần III: Phục vụ tại SàiGòn Thủy Cục (STC)
cho đến ngày tan hàng 30/4/1975.
Phần I: Theo học trường Công Chánh Phú
Thọ. Năm 1956 Tổng Thống Diệm muốn có
thêm Kỹ Sư Công Chánh để thực thi những
chương trình kiến thiết do TT làm ra nên TT đã
ra lệnh bộ CC2 và QGGD3 mở thêm một lớp đặc
biệt đào tạo KSCC4. Tôi lúc đó đang theo lớp
MPC5 bèn nộp đơn dự thi và được trúng tuyển.
Trường học lúc đó tạm nhờ 1 trường Kỹ
thuật Học Nghề (Centre d‟Apprentissage) ở
đường Hồng Thập Tự. Lớp học có vào khoảng
20 sinh viên. Tôi ở Đại Học Xá Minh Mạng ở
Chợ Lớn và đạp xe đạp loại rẻ tiền đi tới trường
vào bữa trưa thì muốn đứt hơi, may mà nhờ có
1

Anh Phương và toàn gia đã tử nạn trên đường vượt biển; anh
H.T Khiêm và con trai cũng tử nạn trên đường vượt biển.
Phương là bạn thân của tôi từ lúc còn nhỏ và đã cùng học cùng
lớp ở trường Yersin Đà Lạt và CĐCC ở Phú Thọ và là bạn cùng
phòng ở nhà thuê lúc đi học trường CC.
2
CC = Công Chánh
3
QGGD = Quốc Gia Giáo Dục
4
KSCC = Kỹ Sư Công Chánh
5
MPC = Math Physics, Chimie (Toán Lý Hoá)

Khiêm S. Đồng
anh Đ..ở cùng phòng, ảnh cũng đi học cùng chỗ
và ảnh lại có xe Mobilette nên cứ mỗi lần đi lên
trường là tôi dùng tay vịn vào tay của anh để
anh kéo đi. May mà lúc đó xe cộ c n thưa thớt
chứ nếu vì lý do gì phải thắng gấp hoặc đứt dây
thắng là kể như hui nhị tỳ.
Các giáo sư của lớp chúng tôi (tôi nhớ
không hết) gồm có thầy Breton dạy Đo đạc, Ô
Lượng (hay Lược) dạy Toán học đại cương,
thầy Ng. văn Tải dạy Kiến trúc, thầy Cường dạy
Pháp văn, thầy người Pháp (không nhớ tên) tùng
sự tại Nha Căn Cứ Hàng Không dạy Hình Học
diễn hoạ6. Cực nhứt là môn học này vì khi vẽ
bài tập phải mua giấy Canson đắt tiền (mà tiền
thì không có, dùng giấy khác thì nhòe mực), khi
vẽ mấy con đường kéo ngang và xuống thì phải
dùng Mercureochrome để cho màu đỏ lợt và
không nhoè. Thầy Thiêm dạy Điền Địa, Sư
Huynh Fontaine dạy Điạ Chất. Sư huynh có đưa
chúng tôi lên chỗ dự trù xây đập Trị An7 để
khảo sát và lấy m u đá. Vui nhứt là khi đi thực
tập nhắm máy thì thay vì nhìn “mia” (mire) lại
chuyên nhìn các cây si di động! Trong khuôn
viên trường có 3 chị em tuổi cập kê, nên khi có
giờ rảnh từ trên lầu nhìn xuống các em làm bếp
cũng đỡ ghiền.
Khi mới nhập học thì có trên dưới 20 sinh
viên, đến cuối năm thì chỉ c n trơ lại chừng 15
trự và khi chuyển qua Trung Tâm Kỹ Thuật mới
khánh thành thì còn lại chừng 12 trự vì vậy anh
em chúng tôi chuyển qua học chung với khoá
thường lệ và khoá đặc biệt kể như ị khai tử.
Tôi gần như không c n nhớ hết những môn học
và các giáo sư trong năm thứ hai của lớp trung
đẳng Công Chánh này nữa. Chi tiết duy nhứt

6
7

Géométrie Descriptive
Thời đó còn an ninh nên đi Trị An không lo sợ
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còn nhớ là lớp học có 3 tên Khiêm, 1 Bắc, 1
Trung và 1 Nam!

trường các Kỹ Sư Công Chánh v n đủ khả năng
hành nghề, một điểm son đáng ghi nhận.

Thế rồi chúng tôi mãn khoá với văn ằng
Cán Sự Công Chánh và vui nhứt là ký vào sổ
lương để lãnh lương của một CSCC, hình như
$5.000/1 tháng, số tiền quá lớn với chúng tôi
vào thời giá!. Trong lúc chờ đợi tiếp tục học lớp
kỹ Sư, chúng tôi a anh em Trung Nam Bắc8
được cho đi tập sự ở Ty Công Chánh Nha
Trang. Ông Trưởng Ty CC có nhã ý cho chúng
tôi ngủ tại nhà tạm trú của Ty. Tiếng là tập sự
nhưng thật ra chúng tôi chỉ phất phơ đọc hồ sơ
chớ cũng không có nhiệm vụ gì ngay cả việc đi
kiểm soát công trường xây cất. Phần lớn thời
gian sau giờ “làm việc” là đi ra ờ biển Nha
Trang hưởng gió và nước biển.

Trường lúc đó đã dọn về Trung Tâm Kỹ
Thuật Phú Thọ11. Các thầy dạy gồm có KS
Trần Ngọc Oành dạy môn Sức Chịu Đựng Vật
Liệu, KS Nguyễn Văn Chiểu dạy môn Bêtông
Cốt Sắt, KTS Trần Văn Tải dạy môn Kiến Trúc,
KS Tạ Huyến môn Tính Khối Lượng Di Dời
Đất12, KS Nguyễn Khắc Nh n môn Thuỷ Lợi,
KS Phạm Minh Dưỡng môn Hoả Xa, KS Lục
Văn Sáu môn Công Tác Hàng Hải, KS Trần
Văn Bạch môn Thuỷ Nông, môn Cầu Đường:
KS Francois Vaudio, môn Căn Cứ Hàng Không:
KS Joitel, môn Cơ Học Địa Chất do 1 Kỹ Sư
người Pháp (không nhớ tên.), Thẩm Phán Phạm
Huy Đẩu môn Pháp Luật liên quan đến Công
Chánh, Cử Nhân Luật Nguyễn Văn Huấn môn
Luật Hành Chánh, môn Vẽ Kỹ Thuật, KS Trần
Mộng Châu, môn Vệ Sinh Công Cộng, BS Ngô
Quang Lý, môn Viếng Công Trường, KS
Nguyễn Văn Đức; và quan trọng bậc nhất trong
các giáo sư là thầy Tư Nghiêm, Thư Ký của
trường và là đại diện cho Giám Đốc của
Trường. Cứ mỗi lần có môn học mới là thầy
Nghiêm đến lớp học với giáo sư và giới thiệu vị
giáo sư với câu: “Au nom du directeur de
l‟École …. J‟ai l‟honneur de vous présenter…..”
Oai không? Vì gần như chẳng khi nào chúng tôi
được gặp thầy Giám Đốc trường K.S. Lê Sĩ
Ngạc.

Đến tháng 9 thì chúng tôi trở về trường theo
học lớp kỹ sư cấp tốc một năm, nói là một năm
nhưng khóa học kéo dài 13 tháng trường khiến
anh em ngất ngư!. Thời buổi đó sách kỹ thuật
rất hiếm nói thật ra là không có, cuốn sách như
Cơ học Địa chất (Mécanique des Sols) của giáo
sư Terzaghi danh tiếng bên Âu Châu giá bán
hơn cả tháng lương Cán Sự. Trường cũng không
có máy làm copies (máy in quay tay gọi là
Ronéo) để giúp phổ biến các bài học. Thầy soạn
sẵn ài đến lớp chỉ đọc cho trò cắm cúi chép,
kiểu dạy và học mà tôi gọi là “cơm mem”9 và
đến cuối năm thi thì trả bài lại cho thầy như thầy
đã dạy!.Thêm vào sự kiện này là tiếng Pháp
được dùng để giảng dạy.Các giáo sư, dầu là
người Việt, cũng giảng dạy bằng tiếng Pháp10và
đây cũng là một trở ngại lớn cho các bạn học
trường Việt. Trường cũng không có ph ng thí
nghiệm để sinh viên thực tập ngoài máy nhắm
và viếng công trường. Tóm lại sự học thiên về
từ chương không có thực tập vậy mà khi ra

Trong thời gian học lớp Kỹ Sư này có 3 sự
kiện đáng ghi nhớ: Dọa cúp lương, Đi viếng
Côn Sơn và ị thầy mắng mà không hay biết!.
Dọa cúp lƣơng. Sau chừng 3 tháng từ ngày
vào lớp Kỹ Sư thì chúng tôi được thông báo là
lương Cán Sự của chúng tôi trong lúc đi học sẽ
bị cắt (không nói lý do) lẽ tất nhiên chúng tôi
không đồng ý và phản đối bằng cách lãng học
(đến trường nhưng không vào lớp) chừng 1 hay

8

Ngân (CA), Quz (FR) và tôi
Mẹ nhai cơm cho nhuyễn rồi mớm cho con ăn.
10
Danh từ bằng việt ngử cũng quá hiếm và nếu dung thì các
giáo sư lại bỏ công tìm danh từ thích hợp, một chuyện khó làm
vì tất cả các giáo sư đều là công chức bận rộn không có thì giờ
soạn bài và môn dạy là môn phụ trong công việc hang ngày của
các vị đó.
9

11

Xin tìm đọc them cuốn Kỷ Yếu trường Cao Đẳng Công Chánh;
kỷ niệm 100 năm thành lập 1902-2002 do Ai1i Hữn Công Chánh
ở Mỹ biên soạn và ấn hành. Liên lạc: P.O Box 661211,
Sacramento CA 95866. (địa chỉ củ năm 2000)
12
Cubature de Terrassement
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2 tuần sau thì Giám Đốc trường cho biết là
lương sẽ không bị cắt và yêu cầu anh em đi học
lại!
Đi Côn Sơn. Thầy Đức tổ chức một cuộc du
hành viếng Côn Sơn ằng tầu MêKông. Chiều
đó chúng tôi xuống tầu tại bến Bạch Đằng và
được đãi 1 ữa ăn chiều thịnh soạn vì có thịt bò
bíp tết! Ăn xong thì tầu nhổ neo đi về hướng
nhà Bè. Thời đó an ninh tuyệt đối nên anh em
có dịp đứng trên boong tầu thưởng thức phong
cảnh hai bên bờ sông SàiG n. Nước sông êm
lặng, phong cảnh hữu tình và đến chiều tối thì
tầu ra đến cửa biển. Tầu bắt đầu lắc lư và khi
chạy được chừng 1 tiếng đồng hồ thì tầu lắc lư
dữ tợn. Sóng đánh vào thân tầu rầm rầm và gió
thổi điếc tai13 và chuyện phải đến đã đến. Anh
em chúng tôi mặt xanh như tàu lá, hai tay níu
chặt lan can tầu và trả lại miếng thịt bíp tết cho
cá ăn! Bây giờ nghĩ lại v n còn sợ, may mà
không ai rớt xuống biển. Chúng tôi nghĩ rằng
chỗ lái của thuyền trưởng chắc là ít lắc nhất nên
tập trung vào đó nhưng rồi lại cũng phải chạy ra
lan can tầu tiếp tục cho cá ăn những gì còn lại
trong bao tử. Mệt lả người chúng tôi nằm la liệt
trên sàn tầu và ngủ say sưa cho đến khi tầu hết
lắc khi trời sáng và đã đến Côn Sơn. Kỳ lạ thay
chúng tôi hết thấy mệt và vào đất liền viếng
thăm một vài công trình nằm ở bờ biển và quan
trọng nhất là đi thăm ngục tù “Côn Đảo” nhất là
chuồng Cọp, nơi giam cầm những tù nhân
không tuân luật nhà tù. Chuồng Cọp này bây giờ
so với các phòng biệt giam hoặc Conex mà các
H.O. viết lại thì quá nhân đạo và không có gì
ghê gớm cả!
Bị thầy mắng mà không biết. Lớp bắt đầu
lúc 1 giờ trưa, và mọi người đều mỏi mệt, nói
ngay là buồn ngủ vì nắng nóng, mấy cái quạt
trần chạy vù vù làm như không giảm được độ
nóng chút nào hết . Chúng tôi ngồi cúi đầu chép
nhưng lạ thay hình như những gì thầy nói không
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liên quan chi đến kiến trúc cả. Chừng năm mười
phút sau chúng tôi mới sực tỉnh và nhận rằng
thầy14 đang mắng chúng tôi vì đã có cử chỉ chọc
“quê” thầy. Chúng tôi chưng hửng nhưng không
ai dám nói gì cho đến khi hết lớp; nếu biết thì có
thể là tôi hay ai đó đứng lên xin lỗi thầy vì sự
hiểu lầm. Chẳng qua là có một anh lỗ mũi ị
nghẹt kinh niên nên khi thầy giảng bài thì hít hít
cái lỗ mũi giống “như làm tr khỉ” nên thầy
giận và mắng cả lớp một trận!
Cuối năm là đến lúc thi ra trường. Các môn
thi viết gồm có: Sức Chịu Đựng Vật Liệu, Tính
Số Lượng Di Dời Đất, Thủy Lợi và 1 vài môn
mà tôi quên. Thi vấn đáp thì có môn Luật Hành
Chánh và Luật liên quan đến CC, và Vệ Sinh
Công Cộng. Hắc búa nhất là dự án Cầu Đường
(môn thiết yếu của trường CC) cuối năm. Ông
Vaudio chỉ cần bỏ ra 3 phút ra đầu đề dự án mà
chúng tôi phải mất hơn 2, 3 tuần lễ chi đó để
hoàn tất dự án và nộp bài. Dự án là: tính, giải
thích, vẽ và lập báo cáo một dự án làm đường
gồm có đường trường, đường đ o, cầu, cống,
tường chắn đất và các mục linh tinh khác. Ông
Vaudio chỉ vẽ ra một khởi điểm A ở cao độ
10m, một con sông nhỏ chắn ngang và điểm đến
ở 1 cao độ nào đó (hình như 800 m). Chúng tôi
gồm có 6 anh em và một chị tụ họp lại chỗ
Ph.và tôi thuê để làm dự án; lúc đó hình như các
môn thi khác đã xong hết. Chúng tôi thức sáng
đêm để làm dự án, mặc dầu ngồi chung với nhau
là để tham khảo với nhau c n khi đệ trình dự án
và viết tờ trình thì mỗi người tự lo.
Thế là xong (10/1958), đến ngày mãn khóa
tui may mắn được đứng vào vị trí ưu tiên chọn
nhiệm sở. C n gì hơn là làm việc tại Sài Gòn
với SàiGòn Thủy Cục (STC)? Chưa hết, 3 anh
em chúng tôi15 được Ông Giám Đốc kêu vào
cho biết chúng tôi được cấp học bổng của
Chương Trình Colom o. Ông nói tiếp “vì các
em được du học, nên tiền thưởng đậu 1 ,2, 3 ông
giữ lại cho khóa sau”. Thời buổi đó được đi du
học, nhất là đi Pháp, là một mơ ước mà bất cứ

13

Những ai đã vượt biên chắc là quá biết đến hiện tượng hải
hùng này. Tầu chúng tôi đi là bằng thép và to hơn cái nhà còn
tầu vượt biên thì bằng gỗ mong manh chỉ dùng đi cận duyên
mà thôi! Anh Phương cũng có mặt trên tầu này coi như lấy kinh
nghiệm cho chuyến vượt biển, đi không hế tới, sau này!

14

Không nói tên ra để tỏ lòng kính trọng thầy đã quá vãng.
Tôi, Phương, Can

15
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sinh viên nào cũng mong được cho nên không
lấy làm buồn vì bị mất tiền thưởng. Tuy nhiên
lúc đó chính phủ của TT Diệm không mấy mặn
mà với Pháp nên chúng tôi được cho đi Canada,
Montréal vì ở đây có trường dạy bằng tiếng
Pháp16.
Trong lúc chờ đợi làm thủ tục xuất ngoại thì
tui lại được bổ nhiệm vào Nha Thủy Nông17
thay vì STC (tui không biết tại sao). Tui được đi
học bổ túc Anh ngữ và khám sức khỏe18 và làm
thông hành loại Ngoại Giao/Công Vụ. Tiếc
thay hai bạn có thể là đồng hành thì lại bị giữ lại
vì lý do sức khỏe.
(Còn tiếp. Xin xem phần II du học
Montréal, Canada)
****************************

Cười chút chơi

Tại một bệnh viện tâm thần bác sĩ nhận xét
một nam bệnh nhân có tiến bộ rất nhiều và
không còn thấy tỏ lộ dấu hiệu bị tâm thần nữa

16

École Polytechnique de Mont réal.
Trụ sở tạm ở Bộ CC sau dời về bến Hàn Tử, Chợ Quán.
18
Bệnh viện Grall
17
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nên mời bệnh nhân đó đến hỏi thăm và chuẩn bị
cho xuất viện.
Bác sĩ vẽ một hình vuông trên một tấm
giấy và hỏi bệnh nhân:
 Anh nói cho tôi nghe xem anh thấy gì
trong cái hình này xem nào?
Bệnh nhân trả lời:
 Đây là hình một cái giường và trên
giường có một người phụ nữ khoả thân
nằm chờ trên đó.
Bác sĩ hơi thất vọng nhưng vẫn bình
thản vẽ một hình vuông khác lớn hơn trên
một tờ giấy khác và hỏi lại bệnh nhân:
 Vậy anh thấy hình này có cái gì đây?
Bệnh nhân trả lời:
 Dạ đây là hình một cái giường lớn hơn
hình trước nhưng trên đó có tới hai
người đàn bà khoả thân nằm chờ trên
đó.
Bác sĩ càng thất vọng thêm nhưng vẫn kiên
nhẫn làm thêm một lần nữa với một hình vuông
to hơn hình thứ nhì và hỏi lại cùng câu hỏi đó
và đây là câu trả lời của bệnh nhân:
 Lần này trên giường có tới 10 người
đàn bà khoả thân nằm chờ trên chiếc
giường to lớn này phải không bác sĩ?
Hết ý định cho bệnh nhân xuất viện, bác
sĩ nói:
 Anh à, tôi có ý định cho anh xuất viện
hôm nay nhưng tôi thấy anh bị ám ảnh
quá nhiều về tình dục lúc nào cũng thấy
đàn bà cởi trần cởi truồng cả nên tôi
đành phải giữ anh lại bệnh viện thêm ít
lâu nữa xem sao!
Bệnh nhân tỏ vẻ giận dữ nói:
 Bác sĩ nói kỳ cục thật, bác sĩ mới là
người bị ám ảnh về tình dục chứ tôi có
nghĩ gì đâu, chứng cớ là bác sĩ là người
vẽ toàn là hình đàn bà cởi truồng nằm
chờ trên giường đó sao?
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NHỚ BẠN TRI-KỶ
Tâm San Tôn Thất Ngọ
Bài viết của tôi sau đây là Trích đoạn trong Tập
Hồi-ký “Cuộc đời sinh-viên Công-Chánh- Saigon”
của tôi (Cập-nhật 2005) để lưu lại cho gia-đình con
cháu đọc mà thôi; nay phải sửa lại để độc-giả bên
ngoài đọc. Tuy nhiên nội-dung vẫn không thay đổi.

Tâm san Tôn-Thất Ngọ
Ngày vào lớp đầu tiên trường CĐCC (1950)
có nhiều ạn mới chưa từng quen iết đủ 3 miền
Bắc, Trung, Nam Việt-Nam và Miên Lào. Vào
lớp thầy Tư Nghiêm điểm danh, có tất cả 28
bạn:
o Miền Bắc chỉ có 1 người.
o Miền Trung (Huế) 4 người.
o Miền Nam 21 người,
o Ngoại Quốc: Lào & Miên, 2 người

ạn địa-phương. Nhờ thế chúng tôi có dịp hiểu
nhau hơn và trở nên ạn tri-kỷ.
Hồi-tưởng lại những kỷ-niệm với anh Tài
mà ồi-hồi tiếc thương một người ạn hiền nay
đã ra người thiên-cổ. Nhớ đến những lúc cùng
nhau giải một ài toán khó, rồi có lúc cùng nhau
lo-âu trong việc soạn thảo đơn hoãn-dịch để
[2]
tiếp-tục sự học.
Rồi nhớ lại uổi đi chơi với nhau trước khi
chia tay, cùng anh lên Tòa Thánh Cao-Đài TâyNinh ngày 23- 07-1953, sau khi ra trường để
anh giới-thiệu người ạn gái của anh.

Anh Cao-Tấn Tài nằm trong danh-sách 21
người miền Nam.
Vào cuối niên-khóa 1950-1951, ầy người
trong số 28 ạn ị ắt động-viên vào quân-ngũ.
[1]
. Anh Tài và tôi thoát khỏi cuộc bố ráp và trở
lại lớp làm đơn xin hoãn dịch tiếp-tục học cho
đến khi ra trường.

Anh Cao-Tấn Tài, ngƣời bạn vongniên.
Tôi có nhiều kỷ-niệm
với anh Cao-Tấn Tài từ
lúc chúng tôi mới vào học
Trường CĐCC Saigon.
Lần đầu tiên tôi gặp
anh Tài vào tháng 9 năm
1950 khi mới từ Huế vào
Saigon để ắt đầu lối sống
mới của một sinh-viên tự
lập xa gia-đình. Chính anh
Tài đã giúp tôi hiểu rõ tập-quán và giọng nói
của người miền Nam để có thể làm quen với các

Nhắc lại thời-kỳ “động-viên” năm xưa tôi lại
nhớ đến một kỷ-niệm thân thương với anh Tài,
sau khi hai người chở nhau trên chiếc mobylette
đi nộp đơn hoãn-dịch về thì trời đổ mưa phải
ghé vào núp mưa dưới mái hiên của một căn nhà
đối diện trường nữ trung học Gia-Long. Gặp lúc
tan trường, nhìn các cô học-sinh lom-khom chạy
vội ra cổng, không nhớ hai anh em nói gì với
nhau mà khiến anh Tài khi mãn khóa tạm iệt
(1953) đã tặng cho tôi tấm hình với lưu- út dễ
thương: “Thân tặng Ngọ để kỷ-niệm những ngày
học ở Trường Công-Chánh, có những phút ghi
nhớ khi đụt mưa trước Trường Gia-Long”, tôi
chắc là không ngoài những câu chuyện trai gái

TRANG 16

thường tình của các cậu sinh-viên trẻ mới lớn
lên có sự-nghiệp vững ền. “Phi Cao-đẳng ất
thành phu phụ” mà.
Cuối năm học ra trường tôi xuất ngoại duhọc tiếp-tục sự học nên mất liên-lạc với anh một
thời-gian khá lâu.
Đến đầu năm 1968 nghe tin nhà anh ị một
quả rocket phá tróc mái nhà, tôi vội đến thăm
anh và gặp lại anh ở Phú-Nhuận sau 13 năm xa
cách.
Vào năm 1971 anh có điện-thoại mời tôi qua
Nhà B đánh tennis và dùng cơm trưa với anh
tại một biệt-thự của hãng xăng Esso, nơi anh
làm việc với chức Giám-Ðốc Kỹ-thuật. Ðấy
cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh ở quê nhà.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Vừa mới định-cư ở San Francisco được vài
tháng tôi nhận được ức thư đầu tiên của anh
cho iết anh đang ở Pháp. Anh có hỏi tôi về
tình-hình kiếm việc làm ở Mỹ. Nhận được thư
anh tôi rất vui mừng, anh và gia-đình đã thoát
khỏi thế-giới cộng-sản. Mừng hơn nữa là anh và
tôi sẽ có nhiều cơ-hội gặp lại. Xem thư của anh
tôi đoán iết anh cũng có ý-định dời đô qua Mỹ
nên tôi vội trả lời ngay, nói rõ những gì anh
muốn iết.
Ðợi thư hồi-âm của anh mãi không thấy, hỏi
ra mới iết anh đã ị tai-nạn xe hơi khi ăng qua
một góc đường ở Paris. Anh đã ra đi vĩnh-viễn.
Cuộc đời của anh Tài tuy đã thành-đạt về
công-danh nhưng đã gặp nhiều chuyện không
may liên-tiếp xảy đến cho anh, một trái hỏa-tiễn
của Việt cộng rơi ngay trên mái nhà của anh hồi
Tết Mậu Thân (1968). Anh thoát chết lúc đó
nhưng 20 năm sau anh cũng không tránh khỏi
tử-thần ởi một tai-nạn giao-thông ở Paris cuối
năm1988 trong ngày Lễ Toussaint, âu đấy cũng
là định-mệnh Trời đã dành cho anh. Các Thánh
đã đón anh về cõi hư vô thanh-tịnh.
Chú-Thích:
[1]

Sau đó vì thời-cuộc, từ Mùa H Ðỏ Lửa 72 tiếp
đến ngày mất nước 75, tôi không rõ anh và giađình đã trôi-giạt nơi đâu. Tôi ị kẹt lại sau 75…
vượt iển một nửa gia-đình, đến Mỹ chạy quanh
nhiều Tiểu- ang để kiếm việc làm, cuối cùng trở
về vùng California, Tiểu- ang Washington rồi
đậu lại ở San Francisco vào năm 1987 cho đến
nay.

-Sự-cố bố ráp động-viên sinh-viên niên-khóa 19501951 đã ảnh-hưởng nhiều đến sự học của sinh-viên các
trường đại-học Saigon trong đó có Trường CĐCC, một
sự-việc mà các sinh-viên không muốn. Hồi đó cảnh-sát
đến trường Công-chánh bắt sinh-viên phải trình-diện
nhập ngũ khiến có anh nhảy qua cửa sổ lớp học để chạy
trốn vào nhà một bà nấu cơm tháng cho sinh-viên trong
khuôn-viên trường Pétrus Ký. Sự cưỡng-bách bắt buộc
vào quân ngũ này mà 7 bạn của tôi đang theo học trường
Công-Chánh đã không trở lại trường để tiếp-tục học Lớp
Trung Đẳng I. Đó là các bạn: Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn
thành Chí, Lưu Thành Kiếm, Trần Quang Mãnh, Chu
xuân Thanh, Đào ngọc Thọ, Trần Văn Trọng (Nhạc sĩ
Anh Việt)
Mộng-ước của các bạn trở thành Kỹ-sư Công-chánh đã
không thành. Không biết bây giờ ai còn ai mất trong cuộc
chiến vừa qua.
[2]

-Lúc bấy giờ tuy Pháp đã công nhận Việt-Nam là một
nước có chủ-quyền và Cao-Ủy Pháp tại Việt-Nam lúc đó
đã chuyển-giao Trường Cao-Đẳng Công-Chánh cho
Quốc-Gia Việt Nam (1950) nhưng thực-sự việc điều-hành
quân-sự vẫn do quân đội Pháp nắm giữ.
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SỞ HÀNG HÀ – MỘT THỜI KỶ NIỆM
Trịnh Hảo Tâm
Ngày nay nếu trở về, khu sở Hàng Hà cũ của
tôi không còn nữa mà thay vào đó là chân cầu
Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn. Quang cảnh
hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa muốn đi vào Sở
Hàng Hà phải đi ngang qua chợ Thị Ngh đối
diện với quán cà phê Lú. Rồi tới ngã năm là ót
cảnh sát có lô cốt hàng rào dây kẽm gai, rẽ trái
vào con đường Nguyễn Văn Lạc rồi quẹo phải
vào đường Dương Công Trừng (nay có tên là
Ngô Tất Tố). Rồi đi qua Cầu Dầu là một cây cầu
sắt lót ván bắc qua rạch Văn Thánh nhập với
rạch Thị Ngh đổ vào sông Sài Gòn. Tới đây
đường Dương Công Trừng chia hai lối rẽ, nếu đi
thẳng sẽ vào trại Cửu Long của Hải Quân và
nếu rẽ trái sẽ đi vào Sở Hàng Hà.
Trong ài “Tôi Làm Việc Nước” hồi 1 tôi có
kể lại sau khi ra trường tôi nộp đơn ở 2 nha
thuộc Bộ Giao Thông Công Chánh là Nha Lộ
Vận và Nha Thủy Vận. Không cần biết hai nha
này làm những gì miễn có việc làm là được. Tuy
nhiên tên của 2 nha Lộ Vận và Thủy Vận này
khiến tôi cũng hơi ơn ớn vì nghe hao hao như
“tử lộ” và “tự vận”! Ngày xưa nghĩ sao nói vậy
nên có thất thố xin lỗi hương hồn thầy Nguyễn
Văn Cừ cựu giám đốc Nha Lộ Vận và hai ái hữu
niên trưởng Chu Bá Tường, Trần Văn Thu cựu
giám đốc Nha Thủy Vận.
Nha Thủy Vận có Sự Vụ Lệnh tuyển dụng
trước nên tôi đi làm cho Nha Thủy Vận. Nha
Thuỷ Vận có nhiệm vụ bảo đảm an toàn lưu
thông đường biển (Sở Hàng Hải Thương
Thuyền) và hệ thống lưu thông đường sông (Sở
Hàng Hà). Sau khi ngồi ở NhaThủy Vận trong
vòng rào Bộ Công Chánh ở góc đường Lê Lợi
và Pasteur vài tháng để học về luật lệ hàng hải,
tôi được thuyên chuyển sang Sở Hàng Hà ở Phú
An Thị Nghè cạnh bờ sông Sài G n như đã nói
trên. Chắc biết tôi thích...du lịch nên qua Sở
Hàng Hà tôi có...hàng hà sa số dịp may cho tôi
thực hiện giấc mộng du lịch hải hồ. Sở Hàng Hà
nằm êm đềm bên bờ sông Sài Gòn có cầu tàu để
neo đậu một số xà lan, tàu bè dùng trong công

tác đo đạc, thả phao, nạo vét lòng sông. Có một
ụ tàu kéo tàu bè lên cạn để tu bổ, ngoài ra còn
có một số nhà nổi và cư xá cho nhân viên. Tôi
không ở trong Sở Hàng Hà mà ở ngoài Sài Gòn
vì tánh thích đông vui náo nhiệt cho dù có vài
đàn anh Công Chánh hỏi tôi có muốn vào ở hay
không thì họ sẽ sắp xếp hay cất thêm cho tôi.
Tập thể Công Chánh chúng ta rất có tình đùm
bọc anh em.
Về tổ chức trong Sở Hàng Hà có các ty
ph ng như sau: Ty Hải Ðăng Hải Hiệu quản lý
điều hành, xây dựng, tu bổ tất cả các hải đăng,
đ n hiệu, phao hiệu trên toàn quốc. Đa số các
hải đăng đều được xây dưới thời Pháp, tuổi đời
đã trăm năm, nằm trên những hải đảo xa xôi hẻo
lánh và ở trên những chóp núi cao để tàu thuyền
dễ nhìn thấy ánh đ n. Thời trước 1975 chúng ta
có những hải đăng Vũng Tàu, Côn Sơn, H n
Khoai, Khê Gà, Mũi Dinh, Cù Lao Ré…Mỗi hải
đăng là một cơ ngơi rộng lớn như tháp hải đăng,
nhà chứa máy phát điện, nhà ở cho quản đăng
và gia đình, kho dụng cụ và lương thực, xi tẹt
chứa nước mưa. Vài tháng phải đi phát lương,
tiếp tế dụng cụ, nhiên liệu, lương thực cho các
hải đăng.
Tôi có đi để lên kế hoạch tu bổ (lập bản đồ,
chiết tính kinh phí) các hải đăng Côn Sơn, H n
Khoai (Cà Mau), Khê Gà (Hàm Tân) và đập
chắn sóng Dương Đông (Phú Quốc). Những
chuyến đi này khoảng 1976, 1977 thời ấy kinh
tế “ ao cấp” đói khát, gian nan, vất vả. Tôi còn
nhớ đi ằng tàu Cửu Long sau một đêm rời
Vũng Tàu (nửa đêm không c n thấy đ n hải
đăng Vũng Tàu thì ắt gặp ánh đ n le lói của hải
đăng Côn Sơn) sáng ra thì tới Côn Sơn. Đã điện
tín thông báo với chính quyền Côn Sơn nhưng
không biết họ có nhận được hay không mà hải
quân, công an biên phòng thấy tàu chúng tôi cập
bến là mang súng ra dàn chào. Cán bộ trưởng
đoàn phải giải thích, trình giấy tờ họ mới hiểu
và cho mang đồ lên đảo.
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Tâm trạng nặng nề vì mục đích chuyến đi tu
bổ hải đăng thì ít mà quan sát tìm đường vượt
biển thì nhiều. Nhưng phải nói những ngày ở
Côn Sơn là những ngày hoa mộng, bãi biển
hoang sơ nước xanh cát trắng tuyệt đẹp mặc sức
mà tắm biển v y vùng. Thức ăn như hải sản, gà
vịt, rau trái ngon lành thừa mứa như cho không.
Dân tình tử tế, thân thiện, niềm nở, các tù nhân
chính trị cán bộ thì đã vào đất liền làm lớn hết,
ngoài lính hải quân vô tư hiền lành còn lại đa số
là thân nhân, gia đình các quản giáo cải huấn
VNCH nhất là những cô gái con cái của họ bán
trong căng tin duy nhất trên đảo. Các cô này
xem những chàng trai Sài G n như thần tượng.
Một số là tù nhân thường phạm không chịu vào
đất liền mà ở lại đảo sinh sống làm r y, chăn
nuôi, bắt cá. Còn nhớ những buổi sáng đón ình
minh trên ngọn hải đăng với điếu thuốc Vàm
Cỏ, ly cà phê đăng đắng bắp rang nhìn cảnh
nước non hải đảo thật hữu tình. Nhìn về phương
Bắc cuối chân trời là Sài Gòn của ta đó, tháng
ngày hoa mộng đã hết rồi.
Sở Hàng Hà có Ty Công Tác Hàng Giang
phụ trách xét duyệt các công trình xây dựng trên
sông có thể gây trở ngại cho việc lưu thông như
bến cảng, các cây cầu bắc ngang sông rạch (tầm
gió có đủ cao hay không?), các cầu tàu bốc giở
hàng hoá, các xà lan án xăng dầu, khai thác cát
dưới lòng sông...Phòng Giám Thị Giang Thuyền
phụ trách an toàn cho ghe tàu lưu thông trong
sông rạch như đăng ộ, kiểm tra an toàn, đo
trọng tải và cấp giấy phép lưu thông cho tất cả
các giang thuyền mang số đăng ộ bắt đầu bằng
chữ HF cũng như huấn luyện, tổ chức các kỳ thi
cấp bằng Tài Công, Thợ Máy.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Sở Hàng Hà còn có Ty Ðào Kinh (sau này
thành Cơ Quan Xáng là một cơ quan có ngân
sách tự trị) mà những sinh viên mới ra trường
Công Chánh vào làm cho Sở Hàng Hà đều
phải...kinh qua! Sau khi được phong cho chức
“Trưởng Xáng” và được giao cho một chiếc
xáng là một xà lan có chân đi, ên trong l ng xà
lan có gắn một ơm chạy bằng một động cơ lớn.
Đầu mũi xà lan là một lưỡi khoan do động cơ
vận chuyển vừa quậy vừa hút ùn dưới đáy sông
và thổi lên bờ qua những ống sắt nối nhau thả
nổi trên sông nhờ các phao sắt lớn d n vào bờ.
Dân trên bờ nếu ai muốn đắp nền nhà, lấp ao rau
muống, mương vườn chỉ cần gặp Trưởng Xáng,
mời một chầu nhậu, một ánh mắt nụ cười của
con gái gia chủ, chỉ cần Trưởng Xáng... thổi cho
một buổi là mọi việc xong ngay! Làm xáng thì
sáng làm, chiều nhậu và tối xỉn. Những sinh
viên mới ra trường thanh tú, nho nhã, trong
trắng, trinh nguyên bao nhiêu sau một thời gian
đi xáng đều trưởng thành... trong khói lửa! Ai
không tin thì cứ hỏi ái hữu Ðặng Ðào Lộc ở
Bolsa, Little Saigon California thì sẽ biết! Tên
vận vào người, vừa hái được đào, vừa bắt được
lộc nên một chiều năm 1977, 78 gì đó sau một
chầu nhậu, ái hữu Ðặng Ðào Lộc xuống chiếc
tàu nhỏ nhưng máy mạnh dùng kéo xà lan xáng
để ngủ, ai ngờ anh tài công say xỉn sao đó nổ
máy phóng một mạch...qua tới Thái Lan!Ngày
nay mới được tin vui là ái hữu Đặng Đào Lộc
trở thành…mục sư.

Sở Hàng Hà chụp khi về lần đầu tháng 1/1994

Sở Hàng Hà còn có Ty Thủy Ðạo có nhiệm
vụ khảo sát, đo đạc và lập bản đồ thủy đạo các
tuyến lưu thông đường sông và cửa biển quan
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trọng như sông L ng Tào cho thủy trình Vũng
Tàu đến thương cảng Sài Gòn, kinh Cây KhôChợ Gạo nối Chợ Lớn tới Mỹ Tho cho các ghe
chài chuyên chở lúa gạo, hai sông Tiền Giang,
Hậu Giang cho tuyến đường qua Phnom Penh
(Cam odia). Nha Địa Dư Quốc Gia trên Đà Lạt
thì lập bản đồ ghi cao độ còn Ty Thủy Đạo thì
ngược lại lập bản đồ ghi độ sâu nghĩa là số âm
nếu chọn 0 là cao độ của mực nước biển trung
bình. Nếu dò sông, dò biển, thám sát đo đạc
thấy chỗ nào cạn, tàu thuyền lưu thông không
được thì phải hợp đồng cho xáng nạo vét. Lòng
người c n thay đổi huống gì lòng sông, không
phải giữa sông là sâu còn gần bờ là cạn, không
phải “Con sông ên lở bên bồi” mà “Có sông lở
hết cả bờ hai ên!”
Năm 1973 tôi rời Phòng Giám Thị Giang
Thuyền sang Ty Thủy Đạo vốn là nơi để thỏa
chí tang bồng hồ hải: “Quanh năm lặn hụp trên
sông, nuôi đủ hai con với một nàng, lặn lội thân
già trên quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đ
đông” (Edit thơ Trần Tế Xương).
Đo độ sâu thì dễ vì có máy Echo Sounder
phát làn sóng xuống đáy sông và nó dội lại rồi
in trên giấy nhưng xác định vị trí nơi mình đo
mới là khó. Ngày nay có máy GPS nhỏ xíu giá
vài chục bạc, nó cho mình kinh độ, vĩ độ thật
chính xác, chứ hồi xưa phải dùng những điểm
có sẵn tọa độ gọi là “Bench Mark” rồi từ đó mới
phăng lần ra nơi mình đo độ sâu bằng các
phương pháp đo đạc, tính toán. Máy đo độ sâu
được gắn trên tàu đo đạc và thường chạy tàu
trên song theo một đường cung mà mình kiểm
soát giữ đường cung dưới một góc không thay
đổi bằng một dụng cụ nhắm cầm tay gọi là
Sextant. Sau đó về văn ph ng vẽ kết quả đo đạc
trên bản đồ thủy đạo.Còn bản vẽ cho xáng nạo
vét cũng có ình đồ, trắc đồ dọc, trắc đồ ngang
mỗi trăm thước để tính khối lượng đất đào.
Tôi sang Nhật để học khóa Đo Đạc Thủy
Đạo trong 6 tháng cùng với những thành viên
các nước Đông Nam Á khác. Phải nói là Nhật
Bản rất ưu ái với những nước kém phát triển
trong vùng, xứng đáng là một nước lãnh đạo Á
Châu. Lúc đó là năm 1974 vi tính ắt đầu áp
dụng trong máy móc đo đạc vừa chính xác vừa
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đỡ mất thời gian lên bản vẽ.Chương trình khóa
học đi rất nhiều nơi như Tokyo, Osaka, Ko e,
Hiroshima, Kagoshima…vừa truyền bá khoa
học vừa quảng cáo đất nước giàu đẹp Nhật Bản.
Cuối năm 1974 về nước cứ tưởng rằng sẽ
tiếp tục công tác trong ngành đo đạc, đào kinh.
Nhưng số trời đã định, sóng thần hồng thủy đã
ập đến gây bao nhiêu cảnh tang thương quốc
phá gia vong, gia đình ly tán, xã hội điêu tàn
ăng hoại. Tôi lưu dụng lại ở Ty Bảo Đảm Hàng
Hải với vài tr nhân viên lương 50 đồng mỗi
tháng phải bán dần dần những nữ trang, đồ đạc
để sinh sống. Tiếp đến là làn sóng vượt biển ra
đi, nhiều thân nhân bạn bè hỏi xin tôi những bản
đồ hàng hải, cách sử dụng la bàn. Vốn trong
nghề, bất đắc dĩ tôi trở thành người tư vấn đi
biển và cung cấp dụng cụ hải hành. Lúc này tài
chánh đã hết khó khăn, phải nói là có nhiều tiền
nhưng tương lai ấp ênh đen tối. Nhiều người
rủ tôi tham gia nhưng tôi không đi vì sợ hiểm
nguy: trong đất liền bị bắt, ngoài biển thì bão tố,
hải tặc và còn hy vọng nhà nước sẽ thay đổi vì
“sau chiến tranh đất nước còn nhiều khó khăn”
.
Cuối cùng tôi v n bị sa thải, hết còn mong ở
lại, tôi xuống Cần Thơ đóng ghe và ra đi ở cửa
sông Ông Đốc cùng với 33 người thân quyến họ
hàng. Sau 3 ngày đêm chống chọi sóng to gió
lớn, hai lần ngủ quên, lạc tay lái ghe tôi bị sóng
phủ ướt hết và trôi mất đồ đạc giấy tờ để trên ca
bin. Khuya rạng ngày 8 tháng 12 năm 1978 thấy
nhiều ánh đ n ở cuối chân trời, tôi cho ghe đi về
hướng đó. Hai giờ sau ghe trườn lên ãi cát, đó
là căn cứ hải quân Hoàng Gia Thái Lan tỉnh
Songkhla trong khi tôi nhắm đi về hướng Mã
Lai để tránh hải tặc.Tôi nghĩ chuyến đi thành
công không phải vì mình tài giỏi nhưng là nhờ
ơn trên che chở. Nhưng làm việc gì tôi cũng rất
kỹ lưỡng, trước tiên xem lại khả năng mình, sau
đó xem trước tính sau tận dụng thiên thời địa lợi
nhân hòa. Bỏ công sức làm hết sức mình nếu có
thất bại thì cũng mãn nguyện chấp nhận nhưng
tôi v n tin “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.
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hiến cho đất nước như học giả Nguyễn Hiến Lê,
các nhà cách mạng như Phó Đức Chính, Phan
Văn Hùm

HANGING ROCK

.

Thắng cảnh tại thành phố Melbourne.

Vượt biển tới Songkhla Thái Lan tháng 12/1978

Rồi từ đó làm lại cuộc đời với hai bàn tay
trắng nhưng được sống tự do, mình làm những
gì mình muốn và con cái được học hành không
còn bị đe dọa, đối xử phân biệt kỳ thị. May mắn
tôi làm lại nghề Công Chánh cũ suốt 21 năm ở
chính quyền thành phố Ontario, miền Nam
California và về hưu năm 2006 lúc 59 tuổi.

Với thị trưởng và các đồng nghiệp thành phố
Ontario 2005

Hôm nay trên Lá Thư Công Chánh này tôi
nhớ lại những đàn anh trong ngành đã nâng đỡ
d n dắt tôi từ ngày mới ra trường như quý anh
Chu Bá Tường, Võ Văn Ngôn, Võ Hữu Hiển,
Bùi Hữu Thanh, Lương Khắc Đức, Võ Ngọc
Diệp, Trần Văn Thu…Trong số này vài người
đã quá vãng. Tôi hãnh diện được hòa mình
trong tập thể Công Chánh một tập thể có kỷ
cương đùm ọc kính trên nhường dưới, cống

Nếu quý AH thăm Melbourne Úc châu,
xin ghé thăm “Hanging Rock” là một địa
điểm du lịch rất gần Melbourne, chỉ cách
khoảng 70 cây số và đi xe khoảng hơn một
tiếng là tới. Tại đây quý vị có thể ngắm
cảnh chung quanh núi rất đẹp mắt và
đường leo núi có nhiều cây cao và vách đá
trông rất ngoạn mục và hữu tình.
Xin giới thiệu với các AH Công chánh sắp
ghé thăm Mel ourne trong tương lai.

“Ai ơi có đến Melbourne
Đừng quên viếng núi Đá Nằm Chênh vênh”

Tên ngọn núi Hanging Rock là do sự
hình thành của các tảng đá lớn trên đường
leo lên đỉnh, nơi đó một tảng đá to nằm tựa
vững chắc trên hai tảng đá dựng đứng.
Nơi này còn có một huyền thoại bí ẩn về
một buổi cắm trại tại đây khi có ba nữ sinh
tham dự buổi trại đã mất tích một cách bí
mật và đến nay v n không ai biết được sự
thực ra sao cả.
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Đỗ Hữu Hứa
Tôi xin kể tiếp những vui buồn trong đời
công chức của tôi để quý anh chị chia xẻ cùng
tôi nhé.
Kỳ trước tôi đã kể là tôi bị bệnh nên không
có mặt trên chuyến bay Thanh Tra công tác bình
định và phát triển, người đi thay tôi là ông Kiến
Trúc Sư Huỳnh Văn Nhu và ông Nhu đã thoát
hiểm khi máy ay rơi, lập tức ông Lê Khắc Thí,
Giám đốc nha nhân viên, trình bày sự kiện này
lên ông Tổng Trưởng Công Chánh Dương Kích
Nhưỡng, vui mừng khôn xiết, ÔNG Nhưỡng
liền xuất quỹ 50.000 đồng để tưởng thưởng ông
Nhu, người hùng '' trở về từ cõi chết'', ông Nhu
nhờ Nguyễn Tấn Thọ và tôi tổ chức 1 buổi tiệc
ăn mừng, tiệc được tổ chức tại nhà hàng tây trên
đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, có ông Thí
đại diện Bộ Công Chánh tham dự, tôi còn nhớ
rõ thực đơn hôm ấy món nào cũng đặc biệt cả và
món đặc biệt nhất là bouillabesse mà chúng tôi
tận tình chiếu cố, trong số người có mặt hôm ấy
tôi chắc chắn rằng tôi là người vui mừng hơn ai
cả, mừng hơn cả ông Nhu nữa vì nếu tôi không
bị mổ hôm ấy thì hôm nay tôi đâu c n để ngồi
đây gõ máy kể chuyện cà kê dê ngỗng cùng quý
anh chị và nếu ông Nhu không được ''trở về từ
cõi chết'' thì tôi cũng đâu được hồn nhìên an vui,
thanh thản trong cuộc sống và tôi cũng không
đủ can đảm để viết lại chuyện này.
Như tôi đã thưa cùng các ạn ,tuổi đã cao ,
nhớ gì viết nấy, không theo thứ tự thời gian,
không theo một trình tự nào cả....... và bây giờ
tôi xin tiếp tục kể những cái may của tôi:

THI MÃN KHÓA
CÁN SỰ CÔNG CHÁNH
Tháng 6 năm 1952,tôi thi tuyển vào trường
Cao đẳng Công Chánh Saigon ,trường tuyển 30
học viên theo tiêu chuẩn 10 học viên cho mỗi
miền: Bắc, Trung và Nam. Sau 3 năm chúng tôi
sẽ thi ra Cán Sự C.C.với chỉ số lương 370; học
viên nào có tú tài 2 và điểm thi mãn khóa đạt
trung bình 14/20 trở lên sẽ được học thêm 1
năm để thi ra kỹ sư C.C.., và trong năm học đó
được hưởng lương Cán Sự C.C. , có 10 hoc viên
đạt được 2 tiêu chuẩn này ..... A HA! CÓ TÔI!
MAY MẮN THAY! PHƯỚC ĐỨC THAY!
Tôi nghĩ là tôi đạt được tiêu chuẩn này một
phần nhờ bài thi vẽ trong kỳ thi ra trường, thầy
ra đề:Vẽ Viễn Cảnh (perspective) Cổng Tam
Quan ,tôi nhớ và nhớ rất rõ vì đây là lần đầu tiên
trong đời tôi đã thức trắng đêm để làm bài này.
Cuộc thi bắt đầu vào buổi trưa, sau 3giờ vẽ
thì tan học, thầy bảo sáng mai nộp ài cũng
được, mọi người ở lại tiếp tục vẽ; bài vẽ này chỉ
là hệ số 1 nhưng không iết nghĩ sao tôi liền bắt
đầu vẽ lại 1 bức khác.....các bạn tôi có người ở
lại đến 2, 3 giờ sáng ,riêng tôi đến 4 giờ thì hoàn
chỉnh và rất hài lòng với tác phẩm của mình, thơ
thới ra về với hy vọng là sẽ được thêm vài ba
điểm TRỜI PHẬT thưởng cho công khó của tôi
trong suốt 1 đêm dài!!! và có lẽ cũng nhờ điểm
thêm này mà tôi có một kết quả mỹ mãn là điểm
trung bình trên 14/20 trong kỳ thi ra trường Cán
Sự C.C.
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Trong kỳ thi ra trường này chúng tôi phải thi
môn Hình Học Họa Hình (géometrie
descriptive) rất hóc búa, hệ số 3 do thầy Trần
Văn Sách giảng dạy, chúng tôi mệnh danh Thầy
Sách là: ''Ông Thầy khẩu xà tâm Phật'',đề thi của
thầy là Intersection de deux tores (Sự giao nhau
của 2 khối hình xuyến), bài này thầy vừa dạy
tuần trước, chúng tôi chưa có thì giờ ''tiêu hóa''
thế mà đề thi lại ra đúng vào đây! Khối tore có
chính diện là 2 vòng tròn to, nhỏ; tiết diện
xuyên tâm của khối tore là 2 vòng tròn nhỏ bằng
nhau; 2 hình khối tores giao nhau, cho nên có
rất nhiều hình tròn phải vẽ trên giấy … thế là
chúng tôi cắm cúi dùng compas Kern (compas
chính xác) quay tít để có những vòng tròn trên
bản vẽ...và chung cuộc là không ai hoàn chỉnh
được bài làm... thi xong ai nấy đều lắc đầu, le
lưỡi... và không hy vọng gì đạt được điểm trung
ình 10/20, có anh ông đùa rằng :

''Chắc sáng nay, trên đường đến trường thầy
mình gặp 1 cô nào đó xinh xinh có đôi cổ tay
tròn lẳn, trắng ngần với đôi xuyến ngọc rực rỡ,
kiêu sa làm thầy mê mẩn tâm thần và kết quả là
chúng mình điêu đứng, lận đận, lao đao vì ài
thi hóc úa này ''….
Kết quả kỳ thi ra trường này chỉ có 10 hoc
viên đủ điều kiện là có tú tài 2 và đìểm trung
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bình mãn khóa trên 14/20, có 1 số anh không
những có tú tài 2 mà còn có 1 chứng chỉ đại học
nữa nhưng không có đìểm trung bình 14/20 cho
nên có anh chán nản bỏ đi ngành khác dù đã mất
3 năm theo học !

ĐẠI ĐĂNG KHOA KỲ 1:
THI MÃN KHÓA
KỸ SƢ CÔNG CHÁNH KHÓA 4
Tháng 6 năm 1956,chúng tôi thi mãn khóa
kỹ sư C.C. Thi xong anh Mai Hiệp Thành và tôi,
hai đứa rủ nhau đi Vũng Tàu nghỉ xả hơi, ù đắp
cho 4 năm miệt mài học tập, ngày ấy chúng tôi
hàn vi lắm nên tìm đến Ty Công Chánh Vũng
Tàu, trưởng ty là anh kỹ sư Trần Văn Quình mà
chúng tôi hay gọi đùa là anh Quình i ngắn, lúc
ấy anh Quình rất bận vội vì à xã đang nằm ổ
nên giao nhà cho chúng tôi với câu nói thân
tình: ''không có thì giờ tiếp đón các anh
vì...vì.....'', thế là ban ngày chúng tôi rong ruổi
dạo phố, tắm biển …... an đêm mới về nhà ngủ.
Trở về Saigon, anh Mai Hiệp Thành đi xem
điểm và cho tôi biết là anh đậu hạng 5 đồng
hạng với anh Nguyễn văn Thành, lúc ấy chỉ số
lương kỹ sư mới ra trường là 430,riêng 4 người
đậu đầu là 470 ...và....và....và... trong số người
may mắn đó có...có...có.....TÔI, NGƯỜI ĐỨNG
THƯ TƯ ! 3 người kia là anh Nguyễn Thế Diễn,
anh Lê Thành Trinh (có chứng chỉ Toán học Đại
cương) và anh Lê Cảnh Túc, tôi chỉ hơn 2 người
hạng 5 có 2,50 điểm trên tổng số hơn 200 điểm,
thật là một sự chênh lệch quá sít sao! Chắc rằng
2,50 điểm này là TRỜI PHẬT thưởng cho bài
thi kiến trúc: ''Đồ án thiết kế Trường m u Giáo ''
của thầy Trần văn Tải, đề này Thầy Tải đã ra
trong năm, tôi đã ỏ ra 2 tuần để làm ài, tôi đi
thăm 2, 3 trường M u Giáo để xem xét, nghiên
cứu tỉ mỉ và lập đồ án...., chúng tôi góp bài cho
Thầy, Thầy không chấm điểm nhưng thầy xem
và phê bình từng đồ án, đồ án của tôi được Thầy
khen ngợi....thế là tôi TRÚNG TỦ, chỉ trong 4
giờ thi qui định tôi đã hoàn thành mỹ mãn mọi
chi tiết của đồ án, không mất thì giờ nặn óc suy
nghĩ,tìm t i gì cả .
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ĐẠI ĐĂNG KHOA LẦN 2 :
MÚA KIẾM TRƢỚC BA QUÂN :

tức tốc chạy lên văn ph ng khiếu nại, vị thượng
sĩ phụ trách la tôi:

Trong lá số tử vi của tôi, phần công danh sự
nghiệp có ghi: Múa kiếm trước a quân, tôi đọc
và không chú ý gì cả vì vào thời tôi làm gì còn
kiếm cung, voi ngựa dùng trong chìến trường,
thế giới đã có om nguyên tử ,tàu ngầm, máy
bay, hỏa tiễn....từ lâu rồi mà!! thế mà lại ứng
nghiệm đấy quý anh chị ơi.

-Anh lấy lý do gì? bằng cớ đâu mà thưa với
kiện, điểm ở trường thủ Đức của anh kém thì
sao.......?

Mùa h năm 1966 tôi nhận được giấy gọi
nhập ngũ khóa 23 sĩ quan trường Võ Bị Thủ
Đức, năm ấy tôi 33 tuổi, hạn chót để được hoãn
dịch với lý do Trưởng Ty Kiến Thiết Định
Tường. Nhập khóa, tôi gặp khóa đàn anh, khóa
22, các anh sinh năm 1932 như các anh Dương
Kích Nhưỡng, Trần An Nhàn, Tôn Thất Đổng,
Nguyễn Tấn Thọ....

Tôi móc ví đưa ông tấm danh thiếp của đại
úy NguyễnVũ Văn, ông d điểm trong tờ xếp
hạng của ông thì điểm trung bình ở trường Thủ
Đức của tôi chỉ là 10,10 thay vì 11,10 , ông trình
lên ông Đại úy, vị này bốc máy gọi về trường
Thủ Đức, ở đây xác nhận 11,10 nhưng vì:
«ĐÁNH MÁY NHẦM», Trung Tá chỉ huy
trưởng trường Công Binh cho xét lại điểm của
10 người đậu đầu và kết quả là.... ''TÔI ĐẬU
THỦ KHOA'': MỪNG MỪNG MỪNG! MAY
MAY MAY ! Tim đập hơn trống chầu và muốn
văng khỏi lồng ngực...... Mắt hoa, tai điếc.......
Sau này dư luận đánh giá rằng đây là 1 kết
quả cuối khóa đúng nhất từ trước tới nay!!!

Giai đoạn đầu chúng tôi được huấn luyện
quân sự ở Thủ Đức, sau đó chúng tôi đươc
chuyển đến trường Công Binh Bình Dương,
nhóm tân inh chúng tôi có 110 người,phần
đông là Kỹ sư, kiến trúc sư, cán sự.công chánh,
cs.kiến trúc...Một hôm tôi gặp Đại úy Nguyễn
Vũ Văn đang làm việc ở trường Thủ Đức, ông là
bạn của ông nhạc tôi, ông trao cho tôi một danh
thiếp, trong danh thiếp có ghi tên tôi với số điểm
tổng cộng là 1110, điểm trung bình là 11,10;
ông vỗ vai khen và nói: ''điểm trung bình này là
cao lắm đó.......''
Ngày tuyên bố kết quả cuối khóa , tôi xếp
hạng 7, tôi rất đỗi ngạc nhìên vì hầu hết các môn
ở trường Công Binh tôi đều được điểm cao, tôi

Thông lệ của trường Công Binh là chúng tôi
phải Tuyên Thệ vào buổi lễ mãn khóa của
trường, người đậu Thủ Khoa sẽ được trao 1
thanh kiếm, đứng trước bàn thờ Tổ Quốc cùng
các tân binh tuyên thệ, người được vinh dự ấy sẽ
múa kiếm và dõng dạc đọc từng câu tuyên thệ
và sau đó các tân inh sẽ hô theo, thế là tôi đươc
giao 1 thanh kiếm để cả ngày tôi tập múa, tập đi,
chờ buổi lễ mãn khóa...........
Buổi ấy đã đến:
Từ tờ mờ sáng chúng tôi đã được điều
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động ra sân trường để tập dợt lần cuối trước khi
quan khách tới, chúng tôi đứng xếp hàng trước
khán đài mặt hướng về Bàn Thờ Tổ quốc....
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tai, rung chuyển cả mặt đất, ì ầm vang vọng tới
và nhìn ra xa là khói mìn lan tỏa trên bầu trời.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã.......

Buổi lễ mãn khóa được bắt đầu bằng lễ
tuyên thệ của chúng tôi, vị Chỉ Huy trưởng
trường Công Binh đứng ra tuyên bố: Khai Mạc

Quý vị Quan Khách rời khán đài tiến vào
hội trường.
Chúng tôi xếp hàng tuần tự vào sau
LỄ MÃN KHÓA ĐƯỢC BẮT ĐẦU trong
hội trường bằng những bài diễn văn, những lời
huấn từ, khuyên răn......tiếp theo là xướng danh
và phát thưởng cho người đậu Thủ Khoa, tên tôi
được xướng lên và tôi hùng dũng tiến lên khán
đài lãnh thưởng! Sau đó là phần văn nghệ của
chúng tôi, các Tân Sĩ Quan.

Thế là : Tôi....chững chạc, uy nghiêm ước
ra khỏi hàng ngũ, hùng dũng đi những ước oai
hùng đến đúng vị trí đã được qui định trước bàn
thờ Tổ Quốc và Khán đài, tôi vung kiếm lên
và…..''MÚA'' mấy vòng, rồi đứng nghiêm tay
phải cầm kiếm dơ cao chĩa mũi kiếm thẳng lên
trời và dõng dạc tuyên thệ :
«Chúng tôi Tân Công Binh khóa 23 xin thề :
- TRIỆT ĐỂ THI HÀNH CÁC CHỈ THỊ
CỦA THƯỢNG CẤP.
- DỐC LÒNG HOÀN THÀNH TỐT CÁC
NHIỆM VỤ CẤP TRÊN GIAO PHÓ.
- TẬN TÂM TẬN LỰC HY SINH CẢ
TÍNH MẠNG ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC.
Tôi vừa dứt lời là anh em tân sĩ quan dưới
kia vung tay và cùng tôi hô to :
-

XIN THỀ ! XIN THỀ ! XIN THỀ !

Lời thề vừa dứt là chung quanh sân trường
pháo nổ đì đùng, râm ran, âm vang ...màu đỏ
của xác pháo bay tứ tán được gió bốc lên cao
hòa l n với khói pháo cùng mùi thuốc pháo
khen khét bay trong gió....
Cùng lúc ấy mìn được kích nổ,tiếng nổ chói

Quý anh chị thân thương,
Trong ài trước và phần đầu của bài này tôi
gõ máy kể cùng quý anh chị những điều may
mắn, những sự kiện hi hữu, huyền diệu... mà
quý nhân đã phù trợ cho tôi, tôi xin tạm ngưng
phần này tại đây, ây giờ tôi xin kể một vài cái
buồn của tôi hầu quý anh chị.

BIẾN CỐ 75
Trời có mưa có nắng, có ấm có lạnh, đời
người có vui có buồn, có sướng có khổ......Cái
buồn và cái khổ nhất của tôi đã đến với tôi
không lâu sau ngày 30 tháng 4/75 !
Cùng chung số phận với hàng trăm
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ngàn người khác tôi bị đi tù cải tạo, ăn o o,
nằm đất, lao động cực khổ, đói khát ệnh tật,
nhân phẩm bị chà đạp, khinh khi... tinh thần
hoang mang ,cùng với trăm ngàn nỗi lo âu khác.

TRANG 25

thang vất vưởng …theo nhận xét của gia đình
thì đúng ra là à đã đi từ lâu rồi nhưng à cố
nắm níu, nán lại chờ tôi về ….. 1 đại tang và 1
tiểu tang đến với tôi cùng lúc! Đau uồn! Đau
buồn tiếp nối !!!
Những đau uồn, uất ức v n còn nghẹn
ở cổ, chưa trôi thì được phường khóm tới hỏi
thăm ''sức khỏe'' ngay và ra lệnh: Chuẩn bị đi
Thiên Đường Kinh Tế Mới!

Vừa vào tù được 2 tuần thì một anh ở
phòng bên cạnh đang mạnh khỏe, nửa đêm ỗng
dưng lăn đùng ra chết, tôi tự hỏi:sao con người
chết dễ dàng quá vậy? Sáng hôm sau chúng tôi
bị đánh thức từ 5 giờ sáng, chúng tôi xôn xao,
bàn tán, thì thầm...ai cũng ngỡ rằng dậy sớm để
đi đám ma rồi đi lao động nhưng é cái lầm, vì
thi thể nạn nhân đã được đưa đi từ khuya rồi và
cũng chẳng biết là đưa đi đâu? Khoảng 6 giờ
sáng thì mới hay là hôm nay đổi tiền ....
Sau một thời gian ở tù, tôi bị bệnh, tay
chân phù thủng, cột sống lưng ấm đâu đau đó,
lê lết...và tôi được thả về.... tôi bị béo phì, luôn
luôn cảm thấy lạnh, lúc nào cũng mặc 3,4 cái
áo, có lần đi tiểu ra cả át máu tươi ...
Về đến nhà thì mới biết là em trai tôi đã
dại dột, nghe theo lời phường khóm dụ dỗ đã
dắt vợ và 3 con đi Thiên Đường kinh tế mới vì ở
đó Sản Phẩm được hưởng theo nhu cầu và Lao
Động theo sức lực!!!, chỉ 3 tháng sau là em dâu
tôi mất, em trai tôi trong cảnh gà trống nuôi con
dắt díu nhau trở về, không nhà, không hộ khẩu,
không việc làm... vất vưởng, lang thang... Còn
gì đau uồn hơn !
Tôi về được 10 ngày thì mẹ tôi mất, bà
mất vì bệnh, vì già yếu nhưng cái chính là vì à
buồn, buồn cho hai thằng con trai, một thằng thì
đi tù không iết ngày về, một thằng thì lang

Tôi sợ quá tức tốc chạy đến Sở Xây
Dựng xin việc, lúc ấy Sở đang cần người tính
toán bê-tông cốt sắt để hoàn thành nhiều công
tác dở dang và cũng xây cất những công trình
mới, do đó Sở lưu dụng tôi, tôi được bố trí làm
ở ph ng 1, trưởng ph ng là anh P, người miền
nam, Rạch Giá, tập kết, được du học Roumanie,
có bằng kỹ sư, P thú nhận là có học nhưng chưa
có dịp hành nghề nên mọi tính toán phức tạp
đều nhờ tôi làm giúp.
Mục đích chính của tôi là có việc làm
để không phải đi Thiên Đường kinh tế mới,
phường khóm đừng nh m ngó để tôi được yên
ổn lo chuyện VƯỢT BIÊN, đi tìm cái sống
trong cái chết, nếu kể chuyện này chắc viết cả
quyển sách cũng chưa hết !

VƢỢT BIÊN
Sau ao phen vượt biên bất thành ….
tiền bạc dành dụm sau ao nhiêu năm khó nhọc
làm thêm ngày đêm của vợ chồng chúng tôi đều
đội nón ra đi, chúng tôi gần như trắng tay!
Nhưng cũng c n cái may là không bị bắt, không
bị tù và nhà cửa v n còn giữ được!....
Rồi một ngày nọ anh B, bạn rất thân
của tôi đến nhà rủ chúng tôi cùng đi với gia đình
anh, anh cho biết bạn anh là anh X đang hùn hạp
với một chủ tàu, đang đóng tàu để đi án chánh
thức theo diện người Hoa, gia đình tôi được tính
giá rẻ...bây giờ phải đóng tiền cọc, khi nào tàu
sắp đi thì đóng hết....anh B xin mượn tôi vàng
để đóng tiền cọc như tôi, anh hứa là sẽ trả cho
tôi khi đến bến bờ tự do và trong giấy mượn ghi
rõ ràng là sẽ trả trong vòng 2 tháng vì anh có 2
người em đang ở Pháp hứa là sẽ giúp đỡ: 1
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người làm Giám Đốc Viện Nghiên Cứu khoa
học mà tôi đã ghé thăm trong chuyến tu nghiệp
H a Lan năm 1970, người kia hiện đang hành
nghề ác sĩ rất đông khách.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

của con trai tôi, nhưng cả 3 lần đều thất bại, tuy
nhiên v n còn may là chủ tàu đều trả tiền lại,
không bị bắt bớ tù đày!

Chúng tôi đến tận nơi xem thì thấy tàu
đóng gần xong, được xem giấy tờ của tàu cũng
như giấy tờ giả của 2 gia đình chúng tôi.... tôi
đóng tiền cọc... gần đến ngày đi anh B và anh X
thúc dục tôi đóng tiền gấp như mọi người theo
sự đ i hỏi của chủ tàu, vợ chồng tôi cùng anh B
đến nhà anh X đóng tiền, vợ chồng tôi gồng
mình đánh canh ạc cuối cùng mà anh X bảo là
chắc chắn 100%!!!
Thế rồi mấy ngày sau anh B hơ hãi đến
nhà tôi báo tin là có lệnh của chính phủ không
cho phép tàu ra khơi nữa vì có áp lực quốc tế, vì
số người chết trên biển cả quá nhiều . . .
Cứ hai, a ngày là tôi và B cùng đi đến
X đ i tiền lại như y đã hứa an đầu, lần nào y
cũng ảo là đã đưa hết cho chủ tàu mà không
đ i lại được.... y đã không trả lại tiền mà y còn
viết thư dọa là sẽ đi tố cáo ý đồ vượt biên của
chúng tôi...... B cũng từ từ tìm cách xa lánh tôi..
thế là chúng tôi trắng tay, nhà tôi vì tiếc của nên
ngã bệnh, ngớ ngẩn như người mất trí! Phần tôi
thì đau hơn hoạn, cộng thêm cái đau về tinh thần
vì mất một người bạn thâm giao, tin tưởng, mến
yêu và cũng nhờ dịp này tôi nhận thấy câu
châm ngôn mà ông nội tôi hay ngâm và tôi đã
được nghe ngày c n é khi tôi được ở cùng ông:
Kim Hắc Thế Tâm (tiền bạc làm cho l ng người
ô uế ) thật là chí lý; sau này được biết gia đình B
cải đạo theo thiên Chúa Giáo.... và cuối cùng
gia đình anh cũng đến được bến bờ tự do:
Canada, tôi có viết nhiều thư chúc mừng, thăm
hỏi... nhưng không được hồi âm, tôi điện thoại
đến nhà thì có lần được gặp người con, tôi nhắn
lại nhưng ... iệt vô âm tín !
Sau ao phen vượt biên bất thành, dù
ưu phiền, dù tiền bạc, của cải, tư trang... mất
sạch!!! nhà tôi v n không bỏ ý định vượt biên...
và bây giờ thì quyết định: chỉ một mình tôi vượt
mà thôi, sang đến nơi sẽ bảo lãnh vợ con sang
sau! Nhà tôi đi vay vàng của họ hàng, anh em để
cho môt mình tôi đi, tôi đi 3 lần theo đường dây

Lần thứ a tôi đi với cô em gái con của
ông chú ruột tôi, số là cô em tôi cũng đã vượt
biên nhiều lần nhưng đều thất bại, cô đi xem
bói, thầy bói bảo là nếu muốn đi trót lọt thì phải
đi với 1 người đàn ông lớn tuổi hơn cô thật
nhiều, thế là cô rủ tôi đi cùng: 3 giờ sáng một
ngày thứ bảy đã được thông áo trước, hai anh
em chúng tôi khởi hành ra bến xe đi Rạch Giá, 6
giờ chiều mới tới nơi, đường dây bị lộ, công an
đầy đường, không làm gì được, người d n
đường cứ d n chúng tôi đi l ng v ng.... như
người đi dạo phố, vào hết quán này đến quán
khác ăn mệt nghỉ.... đến khuya họ mới d n
chúng tôi ém tại nhà dân của ban tổ chức, tôi
được cho ngủ dưới đất trong một căn uồng ẩm
thấp, bẩn thỉu... lạ chỗ, lo âu, muỗi chích, rệp
thui... không thể nào ngủ được; cô em tôi thì
được xếp cho ngủ ở buồng khác, sau này cô kể
lại thì tình trạng của cô tối đó cũng không hơn
gì tôi! Đến 3 giờ sáng họ đánh thức chúng tôi
dậy, người d n đường d n chúng tôi ra bến xe
để mua vé về Saigon, anh đưa tôi 100 đồng,vé
xe chính thức về Saigon lúc ấy là 5 đồng nhưng
tôi đưa hết cho anh nhờ mua dùm 2 vé chợ đen
đặc biệt, chúng tôi được xếp ngồi gần tài xế,
một anh công an đến xét giấy tờ, không may cho
tôi là giấy chứng minh nhân dân và vé xe không
cùng tên, anh công an hoạch hoẹ, anh d n
đường nháy mắt với anh ta, anh ta trả giấy tờ
cho tôi và nói: ''mấy người lộn xộn, lần sau mà
thế này nữa là không được đâu đó'', thế là tôi
thoát, về đến Saigon chiều chủ nhật, sáng thứ
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hai, tôi đi làm ình thường như không có việc gì
xảy ra cả, cũng may cho tôi vì ông Viện trưởng
Viện Thiết Kế thuộc sở Xây Dựng đã có lần dằn
mặt chúng tôi (trước mặt Hoa Trường Xuân,
Nguyễn văn Xá, Hoàng Hy...) là: ''Các anh đã
được chính phủ cho công ăn việc làm mà còn
tính chuyện vượt biên, bỏ trốn, tôi mà biết được
là bắn bỏ ngay'', eo ôi !
Chán nản, mệt mỏi... tiền bạc eo hẹp....
tôi trụ lại,không vượt biên nữa ,chờ ngày đi theo
diện đoàn tụ gia đình HCR.

ĐỊNH CƢ LẦN 1
Người em trai út của nhà tôi du học
ở Bỉ và 2 người Bỉ đã làm giấy bảo lãnh cho
gia đình chúng tôi gồm vợ chồng tôi và 3
đứa nhỏ, c n đứa con trai trưởng của chúng
tôi thì đã vượt iên và đã đến được Pháp ở
với ôngb. ngoại sau ao phen ra đi thất bại,
đã có lần suýt bị bắt, không được về nhà vì
đã mất hộ khẩu, phải sống vất vưởng, lang
thang, trốn tránh ở tỉnh lẻ! May là cháu đã
không đua đ i theo chúng ạn rượu chè hút
sách! Lần chót tàu bị bể, cháu thoát chết
ngoài biển, được vớt về trại Tỵ nạn
Leamsieng, Thái Lan, được gặp 2 bác Phan
Đình Tăng và Trần đăng Khoa, ác cháu gặp
nhau mừng mừng, tủi tủi....Đội ơn Trời Phật,
ông à đã phù hộ và giữ gìn cháu.
Chúng tôi lao vào cuộc chạy đua để
được ra đi chánh thức, sau biết bao khó
khăn, giấy tờ, đi lại, đợi chờ, phiền phức....
nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ
mãi mãi ở lại VN. Nhưng rồi cuối cùng
chúng tôi cũng đến Bỉ năm 1981, nhằm
đúng lúc Bỉ bị khủng hoảng, ngành xây
dựng bị suy sụp thảm não, nhiều văn ph ng
thiết kế đóng cửa, nhiều công trường, nhà
cửa... xây cất dở dang... hàng tuần tôi phải
đến văn ph ng thị xã lãnh trợ cấp, tôi thấy
tủi cực vô cùng!
Tôi đến cơ quan tìm việc cho người
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thất nghiệp, tôi được gặp ông Chủ Sự
Phòng, sau khi trình bằng cấp và công việc
tôi làm ở VN. Ông d n tôi lên gặp ông
Chánh Sở...ông Chánh Sở cho tôi gặp ông
Giám Đốc.... Sau một hồi thảo luận ông
Giám Đốc bảo tôi là ở đây không có công
việc nào tương xứng với trình độ của tôi....
tôi tiu nghỉu trở xuống tầng trệt và dò tìm
trong bảng tìm người khẩn... một anh chàng
người Bồ Đào Nha kéo tôi đến một bảng
khác, chỉ vào chữ ''plongeur'' và bảo tôi xin
việc này, tôi tần ngần vì nghĩ rằng plongeur
do chữ plonger, vậy là người dạy nhào lộn...
mà mình thì ơi lội chỉ đủ cho khỏi chết
chìm khi chẳng may bị rơi xuống nước mà
thôi! Về nhà kể chuyện lại cho người bà con
nghe thì họ cười khì và giải thích plongeur
là nghề rửa chén bát, các nhà hàng bên này
v n rửa chén bát bằng tay, chưa sử dụng
máy, lạnh lắm, chỉ cần làm 3 ngày là phát
bệnh rồi, chịu không thấu đâu...!
Ngày nào tôi cũng quần áo chỉnh tề
đi tìm việc...... nhưng chẳng có kết quả gì!!!
Rầu rĩ, lo âu.... thấy vậy nhà tôi đã an ủi tôi
là cứ hy vọng, tin tưởng đi rồi sẽ có việc về
tính toán như tôi mong ước... sau này tôi
mới biết rằng đó chỉ để an ủi và trấn an tôi
mà thôi chứ hàng đêm nàng v n khóc thầm
và hối hận là đã đưa nhau sang đây để tôi
thất nghiệp, ưu tư, tương lai mù mịt...
ĐỊNH CƢ LẦN 2 :

MAY MẮN : CÓ VIỆC LÀM
Ông bà nhạc tôi định cư ở Paris,
Pháp, một buổi nọ ông nhạc tôi xem tờ rao
vặt vùng Paris (Gratanonces), miễn phí, bỏ
thùng thư mọi nhà, trong mục tìm người có
đoạn:'' Cần 1 kỹ sư tính toán ê-tông cốt sắt
cho Văn ph ng Thiết Kế và Xây Dựng …'',
ông vội vàng nhấc máy gọi đến văn ph ng
xin việc cho tôi, chắc rằng với tài ăn nói
khéo léo, ông đã kể những thành tích tôi đạt
được khi làm ở VN và ca ngợi tánh siêng
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năng, cần cù, chịu khó của tôi nên ông Chủ
đã cho tôi 1 cái hẹn vào 14 giờ hôm sau, ông
nhạc tôi ra ưu điện đánh giây thép cho tôi
vì ngày ấy điện thoại quốc tế đắt lắm, bà
nhạc tôi thì thực tế hơn, à không tin tưởng
vào dây thép dây thừng và thêm vào đó chắc
là à cũng nhớ con cháu nên bà xách giỏ ra
ga trực chỉ Bỉ (bà nhạc tôi có lý vì 2 ngày
sau bức điện tín mới tới được Bỉ!), thế là 5
giờ sáng hôm sau tôi đáp tàu sang Pháp,
hành trình mang theo chỉ là cái thước tính đã
sứt mẻ và bảng tính sắt theo đường kính đã
cũ m m, đúng 14 giờ tôi trình diện ông
Giám Đốc mà cũng là chủ văn ph ng, tôi
xuất trình bằng cấp: bằng kỹ sư, ằng tu
nghiệp Hòa Lan, Nhật Bản cùng giấy chứng
nhận của anh Phan Đình Tăng, anh đã đề
cập đến những thành tích của tôi và nhiệt
liệt khen ngợi; sau 1 giờ phỏng vấn ông bảo
tôi ra về, khi nào có việc ông sẽ gọi đến
làm....... một cách thành khẩn tôi xin ông
cho tôi ngồi lại đây, chờ khi nào có việc ông
giao cho tôi chứ bây giờ về lại Bỉ tôi cũng
chẳng làm gì!
Sau mươi phút suy nghĩ... ông ằng
lòng, ông kê cho tôi 1 cái bàn và d n tôi đến
giới thiệu với 3 họa viên của văn ph ng, ông
bảo người Trưởng Họa viên lấy tập hồ sơ
trên kệ cho tôi xem... Anh Họa viên mang hồ
sơ giao cho tôi và ảo :'' Văn ph ng ở đây
thường làm những việc như thế này,anh coi
xem thế nào nhé.....''.
Tôi dở ra xem thì thấy bản bình
toán (notes de calcul) sai mà bản vẽ đúng....
tôi cho anh họa viên biết những nhận xét
của tôi..... anh trả lời là đúng thế, hồ sơ này
đã ị văn ph ng Kiểm Soát ác, đã làm lại
bản vẽ và đây là ản sao của bản vẽ đúng
còn bản ình toán đúng đã gửi đi rồi, không
giữ lại bản sao..... Buổi chiều trước khi ra về
ông chủ bảo tôi là ngày mai trở lại thử việc,
kể từ hôm đó ngày nào cũng như đi thi
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''công cua'', tôi làm việc hết mình hết sức,
đầu óc căng thẳng, lo âu... Khi ấy tôi được
tạm trú tại nhà cậu em của nhà tôi, rất xa sở
làm, tôi dậy từ 5 giờ sáng, đổi 3 chuyến xe
buýt, qua 33 trạm và đến sở 8giờ30.
Sau 2 tuần thử việc, tôi được ông
chủ nhận cho làm với tư cách nhân viên độc
lập (travailleur indépendant) như 3 họa viên
kia, thù lao tính theo số giờ làm việc cho
từng công tác trong ngày….. Sau này kể
chuyện lại cho bạn bè nghe họ cười ngất và
bảo đó là cách từ chối khéo mà tôi ngây thơ
không biết!!! , có thể là Ông Bà tôi đã xui
khiến tôi năn nỉ xin ngồi lại chờ việc....và có
lẽ sự thành thật của tôi đã động lòng Ông
Chủ !
Có việc làm mà lại đúng nghề của
mình nữa! Vui mừng vô kể! Không giấy bút
nào tả hết!! Cơ may lại đến với tôi, đội ơn
Trời Phật, nhờ phước đức ông bà cha mẹ.
Bây giờ tôi phải lo nhà cửa để đưa
gia đình qua Pháp, tôi lại được quới nhân
giúp đỡ, quới nhân lần này hữu hình, bằng
xương ằng thịt, đó là..... ông chủ tôi, ông
tên Gérald PHÉNERDJIAN, chúng tôi gọi là
ông Phê cho gọn, tôi không có nhà mà khả
năng tôi, mới có việc ai cho tôi mướn nhà!
Thế là ông Phê d n tôi đến văn ph ng địa
ốc,nơi ôngđang mướn cơ sở văn ph ng,
chọn nhà cho tôi và bảo lãnh cho tôi mướn
nhà, nhờ đó gia đình tôi được sang Pháp
định cư vào tháng 10 năm 1981 sau 3 tháng
thân sơ thất sở ở Bỉ .
Niềm vui chưa hưởng trọn thì cái
buồn laị đến, số là sang đến Pháp gia đình
chúng tôi phải khám sức khỏe toàn diện
theo luật định, kết quả là nhà tôi bị tiểu
đường nặng, có thể bị từ lâu rồi, từ hồi còn ở
VN sau khi sanh đứa con thứ tư (lúc ấytôi
đang ở trong trại tù cải tạo) nhưng không
biết,thời ấy ngay cả bên Pháp này thì bệnh
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tiểu đường v n là một bệnh mới, chưa có
nhiều phương pháp, thuốc men chữa trị như
bây giờ, thế là sinh hoạt gia đình cũng ị xáo
trộn, mọi người lo âu.

NHẤT NGHỆ TINH
NHẤT THÂN VINH :
Văn ph ng của Ông Phê nhỏ và mới
mở được 3 tháng, bị cạnh tranh gắt gao nên
công việc không nhiều, có ngày làm 5, 6
tiếng là hết việc, có ngày buổi chiều nhà
thầu mới giao công việc gấp, thế là tôi và
ông Phê ở lại sở, chia nhau ổ ánh mì đỡ
đói, tôi tính, ông vẽ.... sáng hôm sau nộp hồ
sơ tính toán cho văn ph ng kiểm tra và giao
bản vẽ cho nhà thầu...
Tôi rất may mắn gặp được anh Trần
Khắc Cẩn kỹ sư ''Centrale'' làm ở hãng
S.A.E. (hãng xây dựng rất lớn của nước
Pháp), anh kỹ sư Nguyễn văn Lâm , ạn
cùng lớp ở trường Cao đẳng công Chánh
Saigon, hai anh đã cho tôi những bài vở của
trường C.H.E.B.A.P. trường chuyên về xây
cất các công trình nhà cửa bằng bê-tông, cốt
sắt, thép, nhôm...), nên tôi có tài liệu tham
khảo khi gặp nhưng cấu trúc tân kỳ và phức
tạp. Anh Cẩn, anh Lâm, ác Khúc Đản đã
giúp tôi rất nhiều trong thời gian tôi hành
nghề tại Pháp.
Văn ph ng của ông Phê phát đạt
nhanh chóng, chỉ 1 năm sau Văn ph ng đã
có 6 kỹ sư, 6 họa viên và năm sau nữa ông
Phê mở thêm 1 văn ph ng phụ ở Massy
(tỉnh lân cận).
Cuối năm 1983, ông Phê mua 1 máy
đìện toán và các linh kiện để tính và vẽ luôn
trên máy, tính theo trạng thái giới hạn (luật
BAEL80) tôi là người đầu tiên sử dụng máy
này, nhờ máy này mà công việc tính toán
của tôi mau chóng hơn, đầu óc bớt căng
thẳng hơn năm đầu tính bằng phương pháp
cổ truyền.

Tôi được ông Phê tín nhiệm nhờ
nhiều lần tôi phát hiện những sai lầm của
các văn ph ng lập tiền đồ án (kể cả những
hồ sơ đã được duyệt y) nên tránh được
những sự cố đổ vỡ công trình khi thực hiện,
gây tổn thất tài chánh cho nhà thầu và đôi
khi đưa đến kiện tụng
Có một câu chuyện hi hữu như sau:
Một hôm (có lẽ đẹp trời) có một nhà
thầu ngoại quốc đến nhờ ông Phê tính toán,
xét lại hồ sơ đã được văn ph ng Thiết Kế
miền Nam nước Pháp thành lập và hồ sơ đã
được Bộ Công Chánh ngoại quốc duyệt y,
đó là công tác xây nhà máy ơm nước cho 7
tỉnh ở ngoại quốc, một hồ sơ m u dùng
chung cho 7 nơi, trong khi ông Phê tính toán
giá cả thì nhà thầu nói chuyện với tôi, ông
nói: người ta bảo ở đây có 1 kỹ sư VN.tính
toán rất kỹ lưỡng và giàu kinh nghiệm nên
đến nhờ giúp...; khi lấy lại hồ sơ ra về nhà
thầu mới biết tôi là người VN.
Một tuần sau nhà thầu trở lại và lần
này chỉ nhờ tính và vẽ 2 cấu kiện cột và đà
thôi, ông Phê giao việc này cho tôi, sau 10
phút tôi thấy có sai sót vì: nhà có cầu chạy
(pont roulant) mà kích thước của cột và đà
quá mảnh khảnh, tôi đưa họa đồ cho một
anh bạn kỹ sư người Pháp xem, xem xong
anh bảo là tôi đã trúng một áp phe ngon ơ,
chỉ cần ok. và ký tên là có tiền thù lao của
5,7 giờ công vì trên họa đồ thiết kế đã có
đầy đủ chữ ký, con dấu của văn ph ng thiết
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kế lớn của tỉnh cùng chữ ký của ông Bộ
Trưởng Công Chánh....
Nhưng tôi không nghe theo anh, tôi
lập bản bình toán mới, vẽ lại bản đồ những
cột và đà theo kích thước và chi tiết sắt theo
sự tính toán của tôi. Bản bình toán của tôi và
của văn ph ng thiết kế chỉ sai nhau một con
số mà thôi, nhà thầu nhận thấy kích thước
các cấu kiện của tôi lớn hơn so với của văn
phòng thiết kế nên đã khẩn khoản yêu cầu
tôi cho biết sự sai sót nhưng tôi từ chối.....
Cuối cùng công tác được thực hiện
theo họa đồ của tôi và nhà thầu cũng được
tính thêm tiền cho sự gia tăng vật liệu xây
cất.
Đây là một may mắn cho nhà thầu
và các cơ quan liên hệ trong công tác này,
với tôi thì đây là một niềm kiêu hãnh,một kỷ
niệm khó quên trong nghề!
Sau 6 năm làm việc, ông Phê mới
tuyển dụng tôi là nhân viên thực thụ, tôi có 5
tuần lễ hè mỗi năm và kể từ đó vợ chồng
con cái mới được đi nghỉ hè. Tôi làm việc
với ông Phê được 12 năm, an ngày căng
thẳng, mệt nhọc... tối lại phải đọc qui trình
qui phạm của ngành thiết kế... tôi không có
thì giờ rảnh rỗi, ngay như tập thể dục tôi
cũng không làm được.... nhưng tôi rất vui
thích vì tôi được dịp học hỏi và tính toán,
kết cấu công ốc, kho xưởng với đủ loại
móng, đủ kiểu sàn nhà, với cột, đà, tân tiến
nhất mà các nước Âu Mỹ đang sử dụng .
Trong 12 năm tôi đã tính toán được
230 công tác gồm 155 tiền đồ án, 75 công
tác thực hiện xây dựng trong đó có một số
đặc biệt tân kỳ với bản bình toán chứng
minh.
Từ ngày thôi việc tôi v n thường
xuyên liên lạc với ông Phê, chúc Tết, chúc
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sinh nhật... hỏi thăm sức khỏe.... ông Phê
cho biết tôi là nhân viên duy nhất còn liên
lạc với ông cho đến bây giờ.

HUY CHƢƠNG TƢỞNG THƢỞNG
Bây giờ tôi quay trở lại những chuyện
vui buồn của tôi ở VN. kể hầu quý anh chị :
Sau 2 năm làm Trưởng Ty Kiến Thiết
tỉnh Gia Định tôi được thuyên chuyển đi làm
Trưởng Ty tỉnh Định Tường, thị xã Mỹ Tho, bấy
giờ Tỉnh Trưởng là Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng
Thiết Vận Xa Lâm Quang Thơ, phó tỉnh Trưởng
hành Chánh là ông Nguyễn Bá Cẩn, trong vòng
6 năm, từ cuối năm 1960 đến 1966, tỉnh có đến
4 vị Tỉnh Trưởng và 4 vị Phó Tỉnh Trưởng Hành
Chánh .
Trong thời gian này,ngoài các công tác
xây cất công ốc trong toàn tỉnh, tôi thường đi
thăm viếng khu Trù Mật Hậu Mỹ để làm những
công tác bổ sung như xây các ụ súng đại bác
105 ly. Từ năm 1962 tình hình chiến sự rất căng,
nhiều trận giao tranh ác liệt xảy ra, điển hình
như trận Ấp Bắc, hai ên đều thiệt hại nặng nề
về nhân mạng.

Đại Tá Trần Hoàng Quân trong một
chuyến đi thị sát, xe Đại Tá đi đầu bị giựt mìn,
Đại Tá hy sinh tại chỗ, các xe đi sau như Công
An, Cảnh sát, Công Chánh, Kiến Thiết, may
mắn thoát nạn, cả đoàn kinh hồn, hoảng
vía....Sự ra đi đột ngột của Đại Tá Quân là một
mất mát lớn lao của tỉnh, dân quân trong tỉnh vô
cùng thương tiếc! Ty Kiến Thiết đã xây cho Đại
Tá một ngôi mộ chí thật trang trọng tại nghĩa
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trang Mỹ Tho. Tại Chợ Lớn có đại lộ mang tên
Đại Tá, đó là đại lộ Trần Hoàng Quân, gần bệnh
viện Chợ R y.
Năm 1965, để tưởng thưởng và ủy lạo
các cấp chỉ huy tỉnh Định Tường, Quốc Trưởng
VN. Cộng Hòa ký sắc lệnh cấp cho 3 huy
chương
- Một Chương Mỹ Bội Tinh đệ Nhất
Hạng cấp cho ôngTỉnh Trưởng,
- Hai Chương Mỹ Bội Tinh đệ nhị hạng
:
Một Cấp cho ông Quận Trưởng Cai
Lậy đã được chỉ định trước
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Trưởng yêu cầu ôngQuận Trưởng Cai Lậy điều
động một đại đội đến giữ an ninh..... Buổi lễ đã
được diễn tiến đúng như chương trình dự định
và hoàn mãn tốt đẹp.
Trưa hôm ấy sau khi buổi lễ chấm dứt,
tôi đi đến tận nhà các nạn nhân bị đưa vào rừng
để thăm hỏi, ủy lạo; 10 ngày sau thì tất cả được
thả về..... mừng vui khôn xiết !

THĂNG THIÊN
Tôi xin kể câu chuyện thăng thiên của
tôi hầu quý anh chị, chuyện này xảy ra khi tôi
được 3 tuổi, tôi chỉ được nghe cha mẹ tôi kể lại
mà thôi.

Một Cấp cho Trưởng Ty; tỉnh có đến 10
Trưởng Ty, thế là Tòa hành Chánh Tỉnh gặp
nhiều khó khăn trong việc chọn lựa này! Sau khi
tham khảo ý kiến của các vị thân hào nhân sĩ,
các cấp chỉ huy trong tỉnh cùng dư luận quần
chúng.....và thế là Trưởng Ty Kiến Thiết được
bình chọn! Thật là 1 vinh dự vô cùng lớn lao
cho tôi.

Trước ngày gắn Huy Chương, toán
nhân viên Ty Kiến Thiết phải trang hoàng, cắm
cờ, treo biểu ngữ..... sửa soạn cho buổi lễ.... địa
điểm hành lễ là xã lỵ Vĩnh Kim, quận Cai Lậy...
Buổi chiều trước ngày lễ, V.C.xuất hiện và lùa
toán nhân viên này vào rừng ... riêng anh tài xế
lái xe cam-nhông chạy thoát về cấp báo cho
tôi....... dù vậy buổi lễ v n tiến hành, không hủy
bỏ vì quan khách đã được mời rồi, ông Tỉnh

Cha tôi làm cho Sở Kiểm Lâm mà bây
giờ gọi là Thủy Lâm, ông được sở hữu 1 cái búa
nặng, trên búa có khắc dấu của sở Kiểm Lâm
gọi là búa Kiểm Lâm. Cha tôi thường ở trên
rừng cùng anh Sáu phụ việc mà cũng là người
bảo vệ cha tôi, mỗi khi đi thăm rừng luôn luôn
có anh Sáu vác úa đi theo, khi thấy cây bị sâu
mọt có thể gây nguy hiểm hoăc khi chọn cây để
bán gỗ cha tôi đều nhờ anh Sáu đóng dấu Kiểm
Lâm vào cây, thợ đốn cây cứ theo dấu đó mà
đốn; con dấu Kiểm Lâm cũng là giấy phép bảo
đảm cho gỗ đươc chuyên chở trên đường thủy
cũng như đường bộ .
Cha tôi đam mê chơi thả diều, ông có
đủ loại diều: to nhỏ, kiểu cọ..... khác nhau và
trên mỗi con diều có gắn ống sáo,khi diều bay
lượn sẽ phát ra tiếng vi vu mà người ta gọi là
sáo diều .

TRANG 32

Một hôm,mẹ tôi d n tôi đi thăm ông,
lúc ấy tôi được 3 tuổi; buổi chiều hôm ấy ông và
anh Sáu phụ việc về sớm, ông bảo chiều nay có
gió to..... rồi ông và anh Sáu mang con diều to
bằng tấm phản ra sân, khung diều làm bằng tre
phết giấy bản, có gắn ống sáo và cuộn dây gai
to, chắc chắn, dài cả 100 thước,lúc ấy tôi tha
thẩn chơi trong nhà, cuộn dây gai v n lăn dưới
đất, cha tôi buông tay, con diều ay lên,tôi ước
đi,dây gai vướng chân tôi, cuốn 2 chân tôi lại và
đồng thời cuốn chung quanh người tôi, tôi như
trong 1 cái rọ , diều ay và tôi được nhấc bổng
khỏi mặt đất, là đà ay ra cửa.... mẹ tôi trong
bếp, thấy sao nhà êm ru, à đi lên,thấy vậy, hốt
hoảng bà lao ra, chụp tôi lại, miệng la chói
lói..... hai mẹ con lăn cù dưới đất, chú Sáu hét
lớn, nhào xuống chụp cuộn dây c n đang lăn
trên mặt đất... rồi cùng cha tôi kéo rì con diều
lại, dây diều đứt phăng, con diều chao đảo và
cuối cùng rơi xuống đất, cách xa nhà khoảng
hai, a trăm thước, tôi thì không hề hấn gì cả
đang nằm gọn trong lòng mẹ ... mẹ tôi thì sướt
da, chảy máu tay và đầu gối......hú hồn nhưng
vui!
Mẹ tôi kể chuyện này nhiều lần, tôi
nghe hoài không chán....
Tôi tưởng tượng, nếu hôm ấy, mẹ tôi
không chạy ra, cha tôi và chú Sáu sơ ý...thế là
cánh diều bay cao, khi nhận ra, chú Sáu chụp
cuộn dây, dây đứt....tôi được bay cao....bay
cao.... cao tít ...và cuối cùng tôi lên đến cung
trăng, tôi sẽ là chú cuội thứ hai, ngồi gốc cây đa,
bạn cùng chị Hằng, và các em é dưới trần lúc
ấy sẽ hát: «Chú Hứa ngồi gốc cây đa, ỏ trâu ăn
lúa gọi cha ồi ồi …...cha c n....»

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Hoặc là: năm đó là năm 1936 tôi là
người VN. đầu tiên đặt chân lên cung trăng,
trước cả Amstrong 1968, Amstrong đã cắm cờ
Mỹ để xác định là nước Mỹ là nước đầu tiên lên
đến cung trăng, c n tôi, tôi làm gì có cờ mà
cắm, tôi lấy gì để đánh dấu khi tôi vừa 3 tuổi???
Cách hay nhất của tôi để đánh dấu là....TÔI ….
tè 1 bãi giống như chuyện Tôn Ngộ Không vì
quậy phá quá bị Phật Bà Quan Âm nhốt trong
lòng bàn tay, một ngày nọ Tôn Ngộ Không đi
đến một nơi vô thiên vô địa, chỉ thấy một cây
cột chống trời, đắc thắng vì tưởng mình đã thoát
khỏi bàn tay Phật Bà, Tôn Ngộ Không liền tè
một ãi dưới chân cột để đánh dấu là mình đã
đến nơi đây, khi gặp lại Phật Bà, Phật Bà xòe
tay ra thì bãi tè của Tôn Ngộ Không v n còn
trong lòng bàn tay Phật Bà, ngay dưới cùng của
ngón tay giữa.

Hoặc là tôi cứ bay... bay mãi.... tôi gặp
được Thánh Phêrô mà người Pháp gọi là Thánh
Pierre, vị thánh giữ chìa khóa Thiên Đường, lâu
lâu tôi mượn tạm chìa khóa của Thánh, tôi v y
gọi quý anh chị và tôi mở cửa Thiên Đường mời
quý anh chị vào chơi nhé.
Đỗ Hữu Hứa
Mùa hè 2017 lâm
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TRANG 33

Cứ Tưởng Già …

(phỏng dịch theo Marcelle Paponneau)
( Do Tôn Thất Thiều phóng dịch))
Cứ Tưởng Già …
(phỏng dịch theo Marcelle Paponneau)
( Do Tôn Thất Thiều phóng dịch))

"JE CROYAIS QUE VIEILLIR..."
của Marcelle Paponneau.

Tôi cứ tưởng nỗi buồn tênh tuổi tác,
Tháng năm tàn gió dập với mưa sa,
Tiếng ồn ào tâm hồn ta tản mác,
Tóc bạc dần gương mặt dưới làn da.

Je croyais que vieillir me rendrait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.

Có ngờ đâu tuổi đời không phải vậy,
Đừng thở than cho mộng ước tàn đi,
Từng bước nhỏ hẹp dần cho ta thấy,
Nỗi mến yêu ngắn đậm tuổi xuân thì.

Et puis je m'apercois que vieillir n'a pas d'âge,
Qu'il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours ont l'avantage
D'être beaux et trop courts quand ils sont limités.

Với ảo ảnh một bầu trời đen xám,
Với mùa thu không hoa nở môi cười,
Với câu hát không gợi ngầm lá thắm,
Với sử xanh không bút tả nên lời.

Je croyais que vieillir c'était le ciel tout gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fetes sans chansons, les arbres rabougris,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.

Nhưng đây nhé, tuổi đời thêm hiểu rộng,
Mỗi bước dồn không nghĩ đến ngày mai,
Cùng năm tháng già đi ta đâu thấy,
Ta không màn biết tuổi chốn thiên thai.
Tâm hồn ta không hề thay đổi nữa,
Ngàn trăng sao cho ước hẹn ngày mai,
Tim ta đã không còn tham mộng ước,
Khi trời trong nhẹ cuốn tháng năm dài.
Rồi ta ngắm những đóa hồng rộn nở,
Giữa mùa thu ta mở mắt nhìn đời,
Mùi thơm ngát nhẹ nhàng vương hơi thở,
Ta ôm choàng gối mộng giữa hoa rơi.

Et puis je m'aperçois que vieilir rend bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les anneés de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.
Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles
Que mon coeur endurci n'aurait plus cette flamme,
Qui transforme la vie lorsque le ciel se voile.
Et puis je m'aperçois que les plus belles roses
fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j'ose
Garder pour embaumer l'automne de ma .

TRANG 34
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Thư của ái hữu Trần Vy bằng
Trần Vy Bằng

Vybang Tran
65 Gallipoli St.
LIDCOMB NSW 2141
14-4-2017
Thư của ái hữu Trần Vy bằng
Kính gởi Ban Phụ Trách lá thư AHCC,
Tôi đã gởi 30 đô (vào ngân hàng) để bồi
dưỡng lá thư AHCC được trường tồn. Tôi nghĩ
lá thư AHCC còn, thì dây liên lạc của chúng ta
còn. Dây liên lạc còn thì tình AHCC vẫn còn có
nhau!
Tôi rất khen ngợi các ái hữu đã và đang
vác ngà voi một cách tuyệt hảo bằng bốn câu
thơ:
Kỹ thuật chuyên môn vốn sở trường
Văn bút về hưu khá dễ thương
Lá thư phụ trách thêm phong phú
Hậu duệ theo chân cũng một đường
Tôi sắp được lên Thiên đàng nên có vài
hàng tâm tình với các Ái Hữu về cái “Tôi”. Tính
theo niên kỷ thì tôi đã có 92 cái mùa xuân.
Mười năm về trước AHCC bên Mỹ có tặng tôi
Bảng “Đại thượng thọ” rất đẹp. Tôi cứ ngắm nó
rồi sống lạc quan cho đến ngày nay. Hiện nay đi
lại chưa phải dùng gậy. Năm giác quan theo tuế
nguyệt đã suy giảm dần, đều đặn. Vài năm qua
thầy nhãn khoa cho biết mắt có cườm, tuy
không lớn. Đọc sách báo lâu một chút thì hơi
mờ dần. Thế nhưng coi hình ảnh trong tạp chí
của cụ Hugh Hefner bên Mỹ thì vẫn rõ?.
Một thầy tử vi (thứ thiệt) phán rằng
trong năm nay tôi sẽ được lên thiên đàng!
Không phải thầy rờ bụng rùa cái rồi nói mò. Tôi
thì băn khoăn một chút: “Nghĩ mình công ít tội
nhiều” không biết thánh Phêrô có mở cửa Vĩnh
Hằng cho lên đó không? Bạn phụ trách quý ái
hữu sang năm không phải gửi lá thư cho tôi nữa.
Tôi có ông bạn kém tôi hai tuổi đã được
lên thiên đàng bốn năm. Tuần trước tôi tình cờ
hội ngộ. Ông hiểu tôi muốn biết truyện ở trên

ấy, ông kề: Trên thiên đàng không gian thì bao
la. Lâu đài thì vĩ đại. Mọi người đều sang trọng.
Vật dụng tất cả đều “free”. Không kẻ bán, người
mua. Vàng bạc châu báu rơi vãi ngoài đường
không ai nhặt. Trinh nữ trên này thì ít nhưng bô
lão thì lại nhiều. Có người còn già hơn cả ông
Bành tổ...
Tôi không biết tiếng thiên đàng nên
không đàm thoại được với ai. Gặp toàn người lạ.
Buồn quá tôi đã quyết định đi xuống. Bây giờ
tôi đang ở dưới này. Có người gọi là Âm phủ.
Cũng có người gọi là Tuyền đài. Dưới này thì có
đông dân Mít. Nhiều khuôn mặt cũ. Ông to bà
lớn. Phe nhóm, nói tiếng mẹ đẻ vui nhộn. Gần
bốn năm rồi mới được ngửi lại cái mùi “Bún
mắm” dễ thương quá! Tuần trước có đại tiệc.
Quý bà nữ trang đeo đầy người. Quý ông áo tây
cà vạt rất sang trọng. Trong bàn tiệc có hai ông
sấp xỉ “cổ lai hi”. Một ông thấp nhỏ bé nhưng
tiếng lại lớn. Ông kia cao vừa tầm có phong
cách. Nghe đồn ngày xưa cũng là chỗ “huynh đệ
chi binh”. Hai ông bất đồng ý kiến. Tranh luận
gay go, đến chỗ quyết liệt, ông nhỏ bé cầm chén
nước mắm hất cả vào chiếc cà vạt của ông kia!
Đối phương đứng dậy, hét lớn, chửi thề bằng
một câu Đan Mạch (ĐM). Người xung quanh
hướng về hai ông, chờ diễn tiến.
Chó hàng xóm sủa vang Tôi thức giấc.
“Tình ra mới biết rằng mình chiêm bao”. May
quá tôi đang ở Úc. Đây cũng là thiên đàng hạ
giới. Tôi biết, sẽ ra đi vĩnh viễn. Nếu đi xuống
thì tiếng Việt đã biết rồi. Đi lên thì phải học
ngôn ngữ mới. Quý ái hữu nào biết ở đâu có dạy
tiếng Thiên đàng (Heaven language) làm ơn chỉ
dùm, xin đa tạ.
Thân kính
Trần Vy bằng.
TB. Tôi cũng gởi giúp ông bạn Lê tiết
Quỳ 20 đô.
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Ban Phũ Trách.

Kính thưa bác Bằng,
Nhận được thư bác BPT lá thư rất vui và rất
cảm phục bác. Với ngần ấy tuổi bác còn viết tay
một là thư dài như thế và lời lẽ rất là vui vẻ yêu
đời mà BPT nghĩ rằng không phải ai cũng làm
được như vậy.
Thư viết lại rất là ý nghĩa, vừa an ủi khuyến
khích BPT để có sức mà vác ngà voi vừa đóng
góp bài viết cảm nghĩ của mình chia xẻ với các
AH khác mà đa số còn nhỏ tuổi hơn bác. Dạ
thưa bác, BPT Lá thư dù là sau số này sẽ
chuyển lại về Mỹ nhưng chắc chắn các AH
trong BPT mới sẽ tiếp tục gởi cho bác đều đều,
ít ra thì cũng cả chục năm nữa thánh Phê rô
mới mở cửa Vĩnh hằng cho bác vào đấy ạ.

TRANG 35

Chứng cớ là bác nói rằng ông bạn của bác
kém thua bác những hai năm cơ đấy mà lên trên
ấy trước kể chuyện cho bác nghe, nào là vàng
bạc châu báu vãi đầy đường không ai thèm
nhặt, các cô trinh nữ thì ít nhưng bô lão thì
nhiều mà còn có ông già còn già hơn cả ông
Bành tổ nữa. Điều này chứng tỏ là trên ấy
không cần các ông già nữa mà chỉ cần các cô
trinh nữ lên trên ấy góp vui cho các bô lão đang
ở trên ấy. Nhất là các bô lão già mà còn ham
vui vào tuổi thất thập cổ lai hy mà còn về Việt
nam kiếm đào nhí phải không bác Bằng?

Một điều nữa là bác chưa kiếm được nơi
nào có mở lớp dậy học ngôn ngữ Thiên đàng thì
làm sao bác lên trên ấy được?
BPT kính chúc bác sức khoẻ thật tốt và trí
óc minh mẫn để có đủ khả năng học tiếng Thiên
đàng để vài năm nữa lên trên ấy nói chuyện với
các AH đã lên trên đó trước bác
. BPT Lá thư Úc châu.

TRANG 36
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TRỞ LƱI QUÊ NHÀ
Thơ Lê Phương Nguyên

Mãi cơm áo, mãi lao đao tù hãm,
Trở lại quê nhà nắng bốc khói bay;
Mẹ ngồi đó dáng Trường sơn sầu thảm
Đợi buổi tương phùng, đợi cuộc đổi thay…
Bằng hữu ơi ! ta đếm tháng đếm ngày,
Chén rượu trao tay,nửa mừng nửa tủi;
Nghiêng đổ lòng nhau biển đời tăm tối,
Có cái gì trong mắt bỗng cay cay…
Quê hương đó vẫn trời xanh vời vợi,
Vẫn lối mòn bến cũ, nhịp cầu xưa
Mà nghi ngút nỗi buồn lên tiếng gọi,
Áo giang hồ đẫm ướt giọt lòng mưa.
Nghiêng đầu xuống và cúi thêm chút nữa,
Hồn cỏ hoa sỏi đá cũng bơ phờ.
Đêm thao thức dòng trăng như dòng sữa,
Mọi cảnh đời muốn chép lại thành thơ:
Chị nhà giáo ngày xưa má thắm,
Giờ bán than nghiêng nón dấu cuộc đời…
Tôi lặng lẽ mà nghe lòng thăm thẳm,
Ngước nhìn trời ..xem chiếc lá vàng rơi!
Ngày đó chiến tranh,anh làm thơ dạy học,
Thanh bình về bỗng hóa kiếp phu xe;
Cuối chợ đầu đường nhà xăm,quán cóc,
Anh vẫn làm thơ thách đố kẻ thù.
Còn anh nữa vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng,
Bao năm rồi rừng núi cũng quê hương;
Nặng kiếp tù đày nhẹ lòng mây trắng,

Cùng Núi Sông chia sớt nỗi đoạn trường…
Trở lại thăm anh, cảnh nhà hiu quạnh,
Mẹ còng lưng ngồi đợi bóng chiều rơi…
Kể từ thuở giang sơn này đổi gánh,
Thân phận người đã bèo dạt mây trôi.
Nhà bạn đó sao cửa ngoài khóa chặt,
Dấu niêm phong nét chữ vẫn chưa mờ;
Tôi lặng lẽ nguyện cầu rồi nghiêng mắt:
Nắng bên thềm vàng lạnh đến hoang sơ…
Những đứa trẻ tuổi lên mười, lên tám,
Vác bao không lững thững bước vào đời;
Đống rác thối buộc phận người tù hãm
Cuộc sinh tồn quằn quại vẫn trôi xuôi…
Mùa gặt về trên cánh đồng quen thuộc,
Lúa rạ thơm lừng, dân vẫn không no;
Gió Bấc trái mùa kéo về rét mướt,
Tang khó cuộc đời trời đất bíêt cho !
Mỏi mệt bơ phờ đoàn người rách nát
Trên cánh đồng họp tác trắng thương đau.
Mơ tiếng sáo diều chiều quê bát ngát,
Một chút thanh bình ai biết về đâu ?
Vì đã quyết em chối từ cầm súng,
Nên sân tàu, bến chợ ngủ phơi sương;
Em đang chết giữa cuộc đời đang sống!
Chỉ dùm em ánh sáng một con đường …
Là công nhân không tiền may áo Tết,
Cơm không no, em hương phấn dư thừa;
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Anh sợ quá có cái gì vừa chết,
Trong lòng anh hoa rụng buổi chiều mưa…
Yêu Tự do, giờ đây anh người “có tội”
Một bàn chân gửi lại chiến trường xa.
Đời khập khễnh theo nhịp đàn nhức nhối,
Ngửa mũ chờ bên mỗi chuyến tàu qua…
Bên đường đi ghé về thăm xóm cũ,
Bà con quen nay trôi dạt phương nào?
Trên cành gạo ngỡ ngàng con tu hú,
Gọi xuân về ? Xuân vẫn mãi bay cao !
Trong vườn xưa ngôi tự đường hoang lạnh,
Mộ cha nằm cỏ úa nắng chiều hong.
Vì bi phẫn những thói đời góc cạnh,
Quê nhà này anh gửi lại cha trông…
Ngôi cổ tự, niềm tin yêu một thuở,
Nay ghé về gọi mãi chẳng ai nghe,
Bên cổng chùa tượng cụ Hồ vạm vỡ,
Dáng lom khom đưa năm ngón tay xòe…
Trường làng đó một thời xanh bóng mát,
Tiếng heo kêu dục giã bước chân vào,
Đây biển đề: Trại chăn nuôi hợp tác;
Nét sơn mờ giãy giụa lá cờ sao…
Trở lại quê nhà, đường phượng đỏ,
Ngày đã vào thu, nắng vẫn già,
Ngồi lại bên nhau tâm sự nhỏ:
Chuyện cuộc đời, chuyện của chúng ta…
Qui nhơn, mùa Thu 1977

TRANG 37

Thêm vài Hình ảnh khu thắng
cảnh Hanging Rock – Melbourne
– Úc châu

TRANG 38

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Kể chuyện nhau nghe,
Vần ca muôn điệu: “Adieu mon pays”
Lê văn Truyền K12

Hôm nay thứ sáu tối nay tôi lại có dịp dược
theo trái ping pông ở St. Albans... phải loay
hoay dọn dẹp đống rác ở góc vườn để trôi thời
gian... quên đi sự suy tư vớ vẩn tập... tập
exercise tay chân, trí óc..... đào lỗ, khoan, bắt
ốc, dựng cột, lắp đà, bắc mái che mưa nắng...
sẵn cho dọn dẹp rác.... việc đã tiến triển từ hôm
vợ tôi đi Belgium tiễn mẹ
mình đi đoạn đường cuối của
cuộc đời....
Dọn tạm xong khi vần
nhạc
năm
xưa
vang
lên...”Adieu mon pays”... kéo
tôi về dĩ vãng xa của đời
mình... ngày tôi vĩnh biệt quê
hương lê thê, buồn bã đó đi
tìm định mệnh mới cho tôi...
tôi đã nhiều lần ướt cay bờ mắt
khi nghe vần nhạc này... đã
nhiều lần tập tành phiên dịch
lời ca, thường hay được gửi
đến bè bạn email chia sẻ... bản
nhạc nhắc tôi về những ngày
bên anh “Cửu Tuyên” ở vùng
trời “Phú an” ...ông anh Công
chánh được biệt phái về, khi
Việt Nam đang ở thời kỳ thay
đổi toàn diện 1974.
.
Mặc dù tôi và anh Cửu Tuyên chỉ được ngồi
bên nhau vỏn vẹn hai năm chi đó... song tôi học
ở nơi anh thật nhiều. Bản nhạc theo tôi “Adieu
mon pays” đã được chọn như định mạng khi
Việt Nam Cộng Hòa lầm lũi trôi theo dòng nước
tháng tư 1975.
.
Thuở đó tôi chỉ thích nghe nhạc Âu Mỹ như
mọi chàng trai vừa lớn... thế thôi... khi chợt phát
giác mới hay, mình đã theo bản nhạc, từ những
đêm về, ngồi hát nghêu ngao, khi đang tìm
đường ra đi.

Và lúc nhìn về ánh đèn xa xa của bãi Vũng
Tàu, mờ dần, sau một ngày lầm lũi len lỏi trên
ghe, ra từ cầu Rạch Ông...
Tôi đã thầm bảo “Adieu mon pays”....
Hành trang trong tôi chỉ có vậy... trên Pulau
Bidong, đã được bập bẹ
hát mua vui cho bạn bè
Việt- Mã- Anh- Úc
Hôm nay, nghe lại,
các hình ảnh xa cũ chợt
về... bỗng thấy lòng muốn
viết, muốn gửi hình năm
xưa anh Cửu Tuyên chụp
cho tôi..... đến bè bạn
email thân quen, xem cuối
tuần.... anh Cửu Tuyên ở
Mỹ, tôi ở Úc... năm ngoái
được gặp boss “Ái Văn” ở
Úc, nhờ anh Thông dẫn
lối, ở nhà Thuỷ. Dù hình
đen trắng, nhưng tôi vẫn
giữ làm kỷ niệm để nhớ
về vùng trời kỷ niệm “Phú
an”, những buổi chơi
boules với anh Tuyên, anh
Khuê, anh Ngời, bạn Khanh và bạn Phương thời
xa ấy....
Notes: trên Google bạn đánh “Adieu mon
pays” Enrico Macias sẽ có vần ca này... kèm
bản dịch của tôi... lời ca đó.
Thêm kèm hình đen trắng mà năm xưa anh Cửu
Tuyên chụp tôi.
Violetta 17 tháng hai 2017
loay hoay đợi vợ về...
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Adieu Mon Pays
J'ai quitté mon pays,
j'ai quitté ma maison
Ma vie,
ma triste vie
se traîne sans raison
J'ai quitté mon soleil,
j'ai quitté ma mer bleue
Leurs souvenirs se reveillent,
bien après mon adieu
Soleil,
soleil de mon pays perdu
Des villes blanches que j'aimais,
des filles que j'ai jadis connu
J'ai quitté une amie,
je vois encore ses yeux
Ses yeus mouillés de pluie,
de la pluie de l'adieu
Je revois son sourire,
sy près de mon visage
Il faisait resplendir
les soirs de mon village

TRANG 39

Vĩnh biệt quê hương tôi
Tôi rời bỏ quê hương tôi,
tôi rời bỏ căn nhà của tôi
Cuộc đời tôi,
cuộc đời buồn bã của tôi
bị thắt lại không lý lẽ
Tôi rời bò mặt trời của tôi,
rời bỏ biển xanh của tôi
Trong dòng kỷ niệm trào dâng,
ngay khi tôi rồi quê hương
Mặt trời ơi,
mặt trời của quê tôi đã mất
Những làng mạc trắng trong sương,
những người bạn gái tôi quen
Tôi rời xa cô bạn của tôi,
còn thấy đôi mắt của nàng
Long lanh, ướt lệ,
lệ của vĩnh biet
Tôi còn thấy,
nụ cười của nàng
Kề bên mặt của tôi
hài lòng và hạnh phúc.

TRANG 40

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Vần ca muôn điệu:
“Adieu mon pays”
Lê văn Truyền K12
Thoáng mắt, lại đến ngày quê hương tôi đã
bị thả trôi theo dòng nước, trong tôi, chỉ còn
đọng lại như một dĩ vãng, một kỷ niệm buồn mà
thôi.... đã nhiều lần trên đường tha hương, tôi
cũng thường ngồi lại, ghi nhận biến cố này,
xong lần này tôi muốn viết gì đây cho quê
hương đã mất của tôi, dù chỉ một lần rồi thôi,
cũng phải viết... để gửi đến bè bạn email cùng
chia sẻ cuối tuần....
Tôi không chọn tựa đề “Ngày 30/4” hay
“Sụp đổ Sài Gòn” mà lại chọn “Vần ca muôn
điệu Adieu mon pays” tạm dịch là “Vần ca
muôn điệu Vĩnh biệt quê hương tôi” lẽ vì
...muôn người, muôn điệu, kẻ ra đi người ở lại.
hôm qua, hôm nay khi nghĩ về quê hương Việt
Nam đó.... mỗi người, một nỗi lòng riêng... song
chung quy đều “Adieu mon pays”.
Thực tế, ngày tôi rồi quê hương Việt Nam ra
đi, khi nhìn lại phía sau kia ánh đèn điện le lói
của bãi Vũng Tàu, đã thầm bảo như vậy ...tôi đã
chọn trên Web đôi ba hình ảnh để bè bạn cùng
xem, cùng nhớ về biến cố này trên quê hương
đó... những hình ảnh luôn mãi không mở phai
trong lòng muôn người dân Việt, đã, đang chịu
đựng cái đau thương kéo dài... lê thê và triền
miên qua nhiều thế hệ... tôi buồn khi viết rồi...
Sẽ có người trách bảo rằng tôi tiêu cực, dân
Việt Nam tiêu cực, ...trả lời sao đây... khi nơi đó
chỉ có lê thê và buồn bã.... nhìn những hình ảnh
năm xưa, không thể nói dân Việt Nam tiêu
cực.... họ tích cực chiến thắng.... họ tích cực reo
mừng.... họ tích cực trốn chạy... họ tích cực cởi
bỏ quân trang để sống... rồi sao? Vẫn trở về lê
thê và buồn bã... mãi đến khi China sản xuất đồ
dùng cho toàn cầu... rồi sao? Vẫn mãi cầm súng,
đàn áp dân lành... cướp của bán nước... mọi thứ
phát khởi từ đâu?... ngày Hồ râu mang dòng lịch

sử về trên quê hương tôi... quê hương tôi không
tránh khỏi ...vị Vua cuối cùng của quê hương
tôi.... vị Tổng thống thời đệ nhất Cộng hòa... rồi
sao?
... Họ đã không còn nữa... kẻ bị buộc thoái
vị, người bị giết thê thảm... rồi sao? Nơi tôi sinh
ra đó phải như vậy... không thể khác.....
Để cùng nhìn lại biến cố 30/4/1975 và nghe lại
“Adieu mon pays” chắc chúng ta sẽ buồn vui?
Hay buồn cho thân phận nhược tiểu?
Violetta 20/4/2017
viết nhớ về 30/4/75
và vần ca muôn điệu “Adieu mon pays”
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TRANG 42

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Hôi ky: Ông Kiến Trúc Sư Vũ Đình Hóa
Tg: Nguyễn văn Luân
Vào năm 1970, lúc tôi đang làm trưởng
phòng Biện Thiết Tòa Đô Chánh Saigon, số
lượng đơn xin phép xây cất đang tăng gia đáng
kể. Nhằm thu ngắn thời gian chờ đợi cứu xét,
Tòa Đô Chánh đã xin Tổng Nha Kiến Thiết đặt
một văn phòng đại diện ngay trong Tòa Đô
Chánh, tiết kiệm được thời gian chuyển đi
chuyển về hồ sơ xây cất giữa hai cơ quan.
Ông KTS Hóa được cử làm Trưởng Văn Phòng.
Đó là lý do tôi được dịp làm việc chung hàng
ngày
với
ông,
thảo
luận về lộ
giới, vùng
bất trúc tạo
hoặc thông
hành
địa
dịch khi cứu
xét đơn xin
xây cất do
các
văn
phòng kiến
trúc sư tư vụ
đệ nạp.
Ông là
một người
khỏe mạnh,
mặt mày rắn rỏi, tư cách rất đặc biệt, mọi điều
đều trước sau như một, khó mà thay đổi được.
Từ ngày được làm việc chung với ông, tôi
mới nhận ra để sống cho đúng không phải là dễ.
Mọi hành động mọi cử chỉ đều nhuộm màu một
triết lý riêng, một quan niệm sống rất chính trực,
một tấm lòng đầy chân tình, một thái độ rất sốt
sắng. Ông là người đã làm tôi thay đổi rất
nhiều, tốt cũng như xấu. Từ ngày biết Ông, tư
cách làm người của Ông đã là một tấm gương
mà tôi vẫn coi là mẫu mực.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp Ông ở Văn
Phòng Đại Diện, nhận thấy mình mới có 28 tuổi,
mà Ông đã gần 60, tôi thấy không biết phải

xưng hô như thế nào; con trai Ông có thể còn
nhiều tuổi hơn tôi nữa.
- Thưa Ông Kiến Trúc Sư …, tôi bắt đầu
- Luân, mày đừng tưởng gọi tao bằng Ông
Kiến Trúc Sư, để tao phải gọi mày bằng
Ông Kỹ Sư đâu nhé. Gọi tao bằng Anh
được rồi.
Vào thời bấy giờ, nghe Anh Hóa nói vậy, tôi
giật mình. Không ngờ một vị đàn anh cao niên
lại có thể phóng khoáng đến thế.
Anh Hóa
có đặc tính
là gặp ai
cũng chào
hỏi ân cần.
Nhất
là
những người
làm
việc
dưới quyền
anh. Ít khi
nào ông tùy
phái có dịp
chào
anh
trước, luôn
luôn
anh
cười đùa vui
vẻ với mọi
người. Đối với những người có chức phận cao
hơn, như Thượng Nghị Sỹ, Dân Biểu đến văn
phòng can thiệp cho thân nhân xin giấy phép, thì
anh chỉ giữ đúng cương vị của mình, anh không
muốn bị họ hiểu lầm là anh ân cần với họ là vì
anh sợ cái địa vị của họ.
Tôi còn nhớ một lần đang chuyện trò với
anh tại văn phòng thì ông tuỳ phái đưa danh
thiếp cuả một Thượng Nghị Sỹ, gốc là một Kiến
Trúc Sư xin được gặp. Tôi đang định đứng dậy
để cho anh tiếp khách, thì anh bảo tôi: “Mày cứ
ngồi đây nói chuyện một lát, cho nó chờ, kẻo nó
tưởng mình nói chuyện phiếm chơi nãy giờ”.
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TRANG 43

Anh tiếp tục câu chuyện với tôi cho xong rồi
mới tiếp người khách quyền thế đó.

thiệp báo hỷ dành riêng cho những người bạn sơ
giao.

Sau khi người khách ngồi xuống, từ phía
ngoài tôi còn thấy, anh đứng dậy bước đến cạnh
ông khách, lấy tay chỉ vào đôi kính đen còn đeo
ngược trên tóc và nói: “Xin lỗi Ông Thượng
Nghị Sỹ, ông còn quên đôi kính ở trên đầu”.

Vài ngày sau ngày đám cưới, anh Hiếu gọi
phone cho anh Hoá báo tin
-Cháu Chi đã lấy chồng, đám cưới thứ bảy
vưà rồi.

Ông Thượng Nghị Sỹ lật đật cất cặp kính đi
rồi xin lỗi.
- Anh Hoá ơi! Anh quá quắt lắm. Em rất
kính phục tư cách của anh, và sự cương
trực của anh thật là hiếm có .
Bây giờ tôi không còn nhớ mặt Chị Hóa, dù
tôi có được mời ăn cơm ở nhà anh một lần. Tuy
nhiên tôi biết một điều là tình thương yêu của
hai vợ chồng đã thành một thứ gì trân trọng,
thiêng liêng như một tôn giáo. Anh bảo tôi: “Từ
ngày lấy nhà tôi đến giờ, chưa bao giờ đi ciné
mà chúng tôi không ngồi ghế hạng nhất, vì khi
tôi mới quen tôi đưa nhà tôi di ciné, tôi luôn
luôn lấy vé hạng nhất. Không phải là lấy nhau
rồi, sự quý trọng của tôi có thể giảm đi, nhà tôi
vẫn phải là hạng nhất đối với tôi.”Anh Hoá coi
cuộc sống là một cái đạo: bình đẳng, công bằng,
lương thiện. Và anh trân trọng từng điều một
trong mọi hành vi hàng ngày.
Một người bạn lâu năm vô cùng thân thiết
của anh là Kỹ Sư Công Chánh Đặng Như Hiếu,
xếp trực tiếp của tôi, hai người chơi với nhau từ
mấy chục năm nay, từ lúc ông Hiếu đi ra Hà nội
học. Hai gia đình chơi thân như hai anh em ruột.
Thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi, anh Hoá
giận anh Hiếu đến mức gần như muốn đoạn
giao. Từ câu chuyện này, tôi giật mình tỉnh ngộ
rằng sự cư sử cho đúng cũng khó lắm thay.
Anh Hiếu sắp làm đám cưới cho con gái
thành hôn với cháu trai ông Đô trưởng Đỗ Kiến
Nhiễu. Là bạn thân, lẽ thông thường anh Hoá
phải được mời trong tiệc cưới. Nhưng có lẽ vì
tính bộc trực của Anh Hoá, hay là thái độ hay
phê bình thẳng thắn của anh về ông Đô trường
mà anh Hiếu e ngại sẽ có sự xung khắc trong
bữa tiệc cưới. Hoặc là vì lý do gì khác, anh Hoá
đã không được mời, kể cả không nhận được

Anh Hoá đón tiếp tin vui với sự giận dữ chưa
từng thấy:
- Con Chi nó là con anh, mà nó là cháu tôi
nữa. Anh gả chồng cho con mà không mời
tôi, tôi không trách. Anh không báo hỷ cho
tôi tôi cũng không trách. Nhưng tại sao bây
giờ anh báo tin cho tôi để làm cái gì. Nếu
anh cho tôi biết trước, anh báo miệng thì tôi
mừng miệng, anh báo bằng thơ thì tôi mừng
bằng thơ, hoặc tôi còn có dịp nói với cháu
một lời chúc mừng.
Bây giờ sau đám cưới, anh báo tin, anh đặt
tôi trước sự đã rồi, và tôi không còn làm
được gì nữa. Thôi nói chuyện thêm với anh
cũng bằng vô ích.
Thế rồi anh cúp phone.
Bao nhiêu lần xin lỗi sau đó, anh Hoá đều
không chấp nhận. Hai người bạn, Hiếu và Hóa,
đã không còn nói chuyện với nhau nữa, ngoại
trừ trong công vụ, khi cần bàn về một hồ sơ xây
cất. Mãi về sau ông bà Hiếu phải đến tận nhà
xin lỗi và nhìn nhận sự sơ sót to lớn của mình,
anh Hóa mới chấp nhận bỏ qua. Chao ôi! Sống
cho đúng, cư xử cho phải lẽ, không phải là dễ
vậy.
Tôi viết mấy giòng này không phải để ca
tụng anh Hóa, mà để chia xẻ cùng các bạn một
nếp sống rất đăc biệt của những đàn anh của
chúng ta.
Đôi khi họ hơi nghiêm khắc, nhưng đằng
sau đó là cả một triết lý sống rất phong phú và
một quan niệm sống đáng nể. Có lẽ nguyên tắc
quan trọng nhất là làm việc nào ra việc ấy,
không được tuỳ tiện. Khó thì thật khó mà dễ
cũng dễ vô cùng, nhưng không được lẫn lộn,
giống như câu ca dao:

TRANG 44

-

Có thì có tự mảy may, không thì cả thế
gian này cũng không

Có lần tôi sang bàn với anh về một hồ sơ
mới nhận. Khi câu chuyện sắp dứt, anh bảo tôi
bằng một giọng đầy thân tình:
- Luân, tao chưa nghe ai nói mày ăn tiền,
nếu sau này tao nghe được tao sẽ nóí cho
mày biết. Anh em chỉ nhờ nhau có vậy.
Tôi nghe kể lại, có một Kỹ Sư Trưởng Ty
Kỹ Thuật Toà Đô Chánh, trước khi về hưu hai
ngày đã xin phép đến chào ông Đô Trưởng.
Ông nói:
 Thưa ông Đô trưởng, ngày mai này tôi
về hưu, tôi xin cám ơn Toà Đô Chánh đã
cho tôi làm việc trong mấy chục năm
qua. Trước khi giã từ tôi chỉ xin trình
bày cùng ông Đô trưởng là đất công sản
đô thành tuyệt nhiên không được đem
cấp cho tư nhân, đã có cựu đô trưởng ở
tù vì việc này.
Tôi rất kính trọng tác phong của anh, cũng
như tính tình dễ chịu của anh, nhất là sự chân
thành. Cũng có người chê anh là gàn, quá cứng
cỏi nên thiếu uyển chuyển trong việc cấp giấy
phép xây cất. Nhưng họ đâu có biết, các nhà cửa
xây thẳng tắp, mỹ thuật, không căn nhà nào lấn
đất dành cho lộ giới, đó là nhờ sự cố gắng hàng
ngày và trong bao nhiêu năm qua của những
người có trách nhiệm trong lúc cứu xét hồ sơ
xây cất. Nhất là lại phải chịu áp lực từ các giới
chức chỉ huy cũng như người quen trong đời
sống hàng ngày.
Bây giờ hồi tưởng lại chuyện xưa, tôi chợt
nhận ra một sự thật, đó là những năm đầu sau
khi tốt nghiệp, nếp sống đạo đức hay không của
những người đàn anh xung quanh đã gây ảnh
hưởng lâu dài về cách xử thế của người sinh
viên mới ra trường. Có thể điều này cũng đúng
với nhiều người trong chúng ta.
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SƯU TẦM
Bài thơ dễ thương gởi quý AHCC
đọc cho đỡ buồn và cũng có thể dùng
làm triết lý cuộc đời vào một lúc nào
đó chăng.
(không biết tác giả là ai, xin mạn phép tác
giả cho phép trích đăng tại đây)

Có ai biết nơi nào bán niềm vui
Chỉ dùm tôi mua về một ít
Để những khi thấy yếu lòng mệt mỏi
Mang ra dùng là hết buồn thôi
Có ai chỉ dùm tôi nơi nào bán tiếng cười
Tôi sẽ đến mua về mấy nụ
Để những ngày lòng héo hon ủ rũ
Sẽ được rạng ngời nhờ những nụ cười kia
Có ai biết nơi nào bán bình yên
Tôi mua về và khắc lên đáy mắt
Dù có đớn đau hay khó khăn chật vật
Vẫn thấy nụ cười trong đáy mắt an yên
Có ai biết nơi nào bán liều thuốc lãng quên
Chỉ dùm tôi mua mấy viên về uống
Để ký ức không còn quay về được
Để tôi mỉm cười đón hạnh phúc tương lai
Có ai biết nơi nào bán ánh sáng ngày mai
Bán niềm tin cho những ai đánh mất
Bán yêu thương cho những người chân
thật
Bán tâm hồn không biết nhặt niềm đau
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Chúc thư cho con
của ông Nguyễn Hiến Lê
Ông Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) tốt
nghiệp trường Công Chánh Hà Nội năm 1934,
được bổ nhiệm về làm việc tại miền Tây Nam
Phần. Sau năm 1945, ông dạy học ở Long
Xuyên. Năm 1952 lên Sài Gòn hoạt động trong
lãnh vực văn hoá. Viết và dịch sách, viết báo,
mở nhà xuất bản. Ông đã xuất bản được hơn
120 tác phẩm gồm nhiều lĩnh vực khác nhau
như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch
sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế,....
Ông là một nhà văn hoá lớn của Việt Nam từ
trước đến nay.
Sau 1975, Ông Nguyễn Hiếh Lê viết
trong tập hồi ký:
“Người ta nhận định sai về tình trạng
miền Nam. Trước ngày 30-4-75, miền Nam rất
chia rẽ: nhiều giáo phái, đảng phái nhưng tiến
bộ hơn miền Bắc nhiều về mức sống, kỹ thuật,
nghệ thuật, văn hoá; nhờ ngôn luận được tương
đối tự do, nhờ được đọc sách báo ngoại quốc,
biết tin tức thế giới, du lịch ngoại quốc, tiếp xúc
với người ngoại quốc…; cả về đạo đức nữa: vì
đủ ăn, người ta ít thèm khát mọi thứ, ít gian
tham (tôi nói số đông), ít chịu làm cái việc bỉ ổi
là tố cáo người hàng xóm [Một thím làm tổ phó
lo về đời sống, được công an phường gọi đi học
tập. Mới hết buổi đầu, thấy công an chỉ dạy cách
dò xét, tố cáo đồng bào (ăn uống ra sao, chỉ
trích chính phủ không, khách khứa là hạng
người nào…), thím ta xin thôi liền, về nói với
bạn: “Tôi không làm công việc thất đức đó
được”. Lớp học đó bỏ luôn] chứ đừng nói người
thân, nói chung là không có hành động nhơ
nhớp như nhiều cán bộ ở Bắc tôi đã kể ở trên.
Tôi còn nhận thấy vì người Nam bị coi là nguỵ
hết, nên càng đoàn kết với nhau, thương nhau:
cùng là nguỵ với nhau mà !”
Ông có viết một câu mà nhiều người rất
tâm đắc, rằng: dù đã đọc cả trăm ngàn cuốn sách
viết về C ộng Sản, mà chưa sống vài ba năm

trong chế độ đó, thì cũng xem như chưa biết
tường tận về cộng sản.
Dưới đây là bức thư ông viết cho con
cháu vào năm 1972, xem như chúc thư ở tuổi
60:t

Sàigòn 8.1.1972
Các con,
Tục lệ của mình không coi trọng sinh
nhật bằng tử nhật. Chỉ một số gia đình sang
trọng mới làm lễ chúc thọ cha mẹ, ông bà (hoặc
thầy học) khi những vị đó 60 tuổi trở lên: vừa
60 tuổi được coi là lão rồi, có thể dưỡng lão,
mọi việc trong nhà giao cho con cháu, mà việc
nước cũng để cho “đàn sau gánh vác”.
Vì tục lệ đó cho nên ba không bao
giờ nghĩ tới – mặc dù có thể nhớ tới sinh nhật
của vợ con, ngay của chính ba nữa – cho nó là
không quan trọng. Nhưng năm nay thì ba nghĩ
tới, vì hôm nay ba đúng 60 tuổi Tây (tuổi ta 61
mà tháng rưỡi nữa qua năm Nhâm Tí đã là 62),
nghĩa là đã sống được một hoa giáp (60 măm).

TRANG 46

Hồi trẻ có người đoán số ba, bảo chỉ
hưởng lộc tới năm nay thôi. Ba cho là sai; ba có
thể sống được mươi năm nữa, nhưng từ năm
nay thấy mình già rồi; mấy tháng trước té cầu
thang, trật gân, mất ba tuần mới khỏi, và gần
đây bác sĩ Mazaud chuyên về tim bảo động
mạch của ba bắt đầu cứng (artériosclérose), và
nghe tim có double souffle (phì phì), ngày nào
cũng phải uống hai thứ thuốc sédocaréna và
cordarone (hoặc amplivie), có lẽ cho tới suốt
đời. Viết lách bình thường (dĩ nhiên trí nhớ đã
giảm), nhưng đi nhanh và xách nặng không
được. Tóm lại không có gì quan trọng: 60 tuổi
mà như vậy cũng là “normal”. Má con kém ba
3 tuổi còn mạnh hơn ba, chỉ có một con mắt bị
cataracte[1], bệnh đó dễ trị, khi nào nó “chín”
thì mổ.
Vậy hôm nay là sinh nhật của ba, cũng
chẳng ăn mừng gì cả. Các cụ ngày xưa thường
nhân dịp đó làm một bài thơ “tự trào”, nghĩa là
tự giễu mình. Ba không làm thơ thì ôn lại cuộc
đời đã qua.
Tuổi thơ và thiếu niên của ba cực khổ.
Mồ côi cha từ hồi 10 tuổi ta, nhờ mẹ và bà
ngoại mới được học hành, và cũng nhờ truyền
thống gia đình, nhờ số tốt nên mới nổi tiếng là
học giỏi trong họ nội họ ngoại và xuất thân
được ở trường Cao đẳng Công chánh. Nếu sinh
vào một gia đình khác thì đậu tiểu học rồi tất
phải phá ngang mà đi làm. Có thể nói nhà chỉ
đủ cơm ăn với rau, đậu; đau ốm thì uống thuốc
Nam rẻ tiền rồi để cho cơ thể tự chống với bệnh
tật chứ không mời ông lang, nhất là bác sĩ (một
lần coi mạch của bác sĩ thời đó là 5đ bằng
5.000đ bây giờ). Thời đó những gia đình như
gia đình mình sống nhờ thiên nhiên, gọi là nhờ
số cũng được: bản chất mạnh thì sống, yếu thì
chết.
Đầu năm 1935 ba ra làm việc, năm 1937
lập gia đình, 1938 có con, thì năm 1939 đã bắt
đầu thế chiến thứ nhì. Trong mười năm 19351945, vì hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế
và của chiến tranh, cần kiệm lắm, gia đình mới
đủ sống, để dành được một chút, năm 1945 tản
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cư, của cải mất hết. Từ 1945 đến 1950 vì không
chịu trở lại Sở Công chánh nên sống thật vất vả.
Từ 1950 mới vào dạy trường Trung học
Long Xuyên[2], vừa viết sách; ba năm sau, cần
kiệm lắm, mới gây được một số vốn là non
200.000đ (bằng hai triệu ngày nay) và 1953 bỏ
dạy học, lên Sài Gòn sống bằng cây bút. Nhưng
mới lên Sài Gòn thì bị hai bệnh nặng: lao phổi
và loét bao tử (ulcère bulbaire), trị 4-5 tháng
mới hết. Hết rồi, tận lực làm việc, năm 1960
mua được căn nhà ở Kì Đồng này, lúc đó ba đã
là 50.
Tóm lại trong non 50 năm vất vả, lúc lên
lúc xuống, từ hai bàn tay trắng mới xây dựng
được thì vì chiến tranh bị tiêu huỷ hết, rồi lại từ
hai bàn tay trắng xây dựng lại nữa. Nét chính
trong đời ba là trải qua những đau khổ trong
cảnh nghèo hồi nhỏ, nên lớn lên lúc nào cũng
tận lực chiến đấu với nó; tính tình có lẽ do đó
mà nghiêm khắc, gay gắt, đó là “mặt trái của
huy chương”; nếu sinh vào hoàn cảnh như các
con các cháu ngày nay, không phải chiến đấu
thì tính tình chắc ôn hoà hơn, nhưng nghị lực
chắc cũng kém.
Có thêm điểm này nữa cũng đặc biệt: tuy
chống với cảnh nghèo mà không bao giờ ba
ham làm giàu: năm 1953 lên Sài Gòn, có tiếng
tăm một chút rồi, một số bạn rủ ba xuất bản
sách giáo khoa hoặc mở trường tư (trung học),
hai nghề đó ba làm thì tất thành công và mau
giàu, ba từ chối hết, chỉ viết rồi xuất bản sách
của mình thôi, mà má con cũng chỉ dạy riêng
một lớp tại nhà thôi, không muốn khuếch trương
kinh doanh, hễ dư ăn, phong lưu rồi thì thôi.
Ngay bây giờ, chỉ xuất bản sách của ba thôi, lợi
tức cũng có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba nhưng
ba không muốn: ba bán tác quyền khoảng 50
cuốn cho mươi nhà xuất bản khác, chỉ giữ lại
mươi cuốn xuất bản lấy thôi. Nghĩa là ba để thì
giờ mà viết chứ không muốn kinh doanh làm
giàu, và biết “tri túc”, hạn chế nhu cầu cùng thị
dục của mình. Tri túc là một nét của triết lí
phương Đông của nhà Nho (tri túc nghĩa là biết
thế nào là đủ rồi thì thôi, không cần thêm nữa).
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Ba nhận thấy rằng con, Hằng và Hải đều
không ham làm giàu, tính tình liêm khiết, điều
đó đáng khen, giữ được nếp nhà đấy.
Nhờ tri túc như vậy, nhờ để thì giờ mà
viết lách, nên tuy non hai chục năm nay – từ
1953 – sự nghiệp văn chương của ba tiến nhiều.
Tới nay có trên trăm cuốn (tome), non 90 nhan
đề (titre), khoảng một nửa là dịch, một nửa
soạn. Về số lượng (quantité) đó, từ trước tới nay
chưa ai hơn được. Về phẩm (qualité), ba được
coi là cây bút biên khảo và dịch thuật có giá trị
nhất; và ba nghĩ rằng trong trên 100 cuốn đó,
sau này khi ba chết, còn được mươi cuốn lưu lại
đời sau (trong dăm ba chục năm); văn xuôi của
ba có được vài chục bài ngắn, dài vào hạng
mẫu mực (classique), hay. Nhưng điều đáng
mừng hơn là ba được mọi giới trọng là nhà văn
độc lập, có tinh thần nhân bản và tinh thần quốc
gia cao, có tính tình liêm khiết: đã trên mười
lần, ba từ chối những cái mà người ta cho là
vinh dự của người cầm bút, như giải thưởng văn
chương, làm giám khảo chấm giải thưởng văn
chương, làm giáo sư đại học, vô uỷ ban điển chế
văn tự, dịch thuật, và hội đồng Văn hoá Giáo
dục v.v… Ba cho những cái đó là hư danh mà
cũng không ưa những cơ quan đó, người cầm
bút nên quí nhất sự độc lập và sự liêm khiết.
Còn sống được mươi năm nữa, cuộc sống
được bảo đảm về vật chất rồi ba mong giữ được
hai điều đó: độc lập, thanh khiết cho tới cùng và
viết hoặc dịch thêm độ mươi cuốn nữa để cho có
công việc mà đời bớt buồn, thế thôi.
Cái vui nhất là ít năm nữa được thấy hoà
bình, các con cháu, cả Hằng và Hải, về đây tụ
họp ít tháng, cúng giỗ ông bà – gia đình mình
học hành được như ngày nay là nhờ tổ tiên mấy
đời sống liêm khiết và rất trọng sự học – rồi đi
thăm ít nơi thắng cảnh của non sông, thăm quê
hương mồ mả ở Hà Nội, Sơn Tây. Sau đó các
con có tản mác mỗi người một nơi thì cũng là lẽ
tự nhiên; nếu không xây dựng được gì cho quốc
gia dân tộc thì sống một đời chính trực, giữ
được tư cách, dạy dỗ con cái cho đàng hoàng,
cũng là tạm được rồi. Ước nguyện đo, bao lâu
nữa mới toại?./.
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SƯU TẦM
“Những câu nói sâu sắc về
cuộc đời “
"Life is too deep for words" - cuộc sống quá
"sâu" để có thể diễn tả bằng lời. Câu nói này
thực chẳng hề sai.
Nói cuộc đời đẹp, chỉ toàn đau khổ, chỉ toàn
nỗi buồn, chỉ toàn thăng trầm hay có sướng, có
khổ ở một vài khía cạnh nhất định đều đúng.
Điều quan trọng ở đây là chúng ta đừng tìm mọi
cách để định nghĩa về cuộc đời nữa. Hãy sống
hết mình đi và rồi đến một ngày nào đó, bạn sẽ
hiểu.
Dưới đây là một vài câu nói rất sâu sắc về
cuộc sống để mỗi người trong chúng ta cùng
chiêm nghiệm và cảm nhận.
1. Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người
biết đặt mình vào vị trí của nhau.
2. Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có
nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những
người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để
dựa vào vai mà khóc. Hãy kết hôn với người mà
bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn
già đi, bạn sẽ phát hiện ra rằng thích chuyện trò
là một ưu điểm lớn.
3. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích
gì cả, còn với kẻ thù thì dù bạn có giải thích bao
nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những
gì mà thâm tâm bạn biết là đúng
4. Người thông minh là người có thể che dấu đi
sự thông minh của mình.
5. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá
đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến
chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là
tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút
miệt mài theo đuổi đam mê của mình
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6. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh
lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có
thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn
cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn
thành vui.

16. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn
cực kì thông minh hoặc cực kì ngu dốt.

7. Đời này, chỉ có chính bạn mới hiểu bạn nhất.
Không phải mẹ bạn, không phải người yêu bạn,
không phải bạn thân bạn, không phải thầy bói...
mà là bạn. Vậy nên hãy tỉnh táo trước khổ đau
và nhẹ nhàng trước sung sướng. Sướng khổ là
do tâm mình thôi.

18. Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã
thì sẽ chẳng bao giờ ngã.

8. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời
độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời
đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời
yêu thương có thể đem lại hạnh phúc.
9. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu
trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia
cũng sẽ cảm thấy như vậy.

17. Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì
tương lai vẫn còn.

19. Con người sinh ra không phải để tan biến đi
như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu
lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người
khác.
20. Tôi không tin ai không có lúc buồn, tôi
không tin ai luôn có niềm vui.
21. Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ,
còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi
người tự định lấy.
22. Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn.

10. Đừng hạ thấp giá trị bản thân bằng cách so
sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi
chúng ta là những con người hoàn toàn khác
nhau, chúng ta là những cá nhân độc lập với
những tài năng riêng biệt.
12. Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi
đắm mình trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo
tưởng về tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống
trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy từng
ngày trôi qua thật trọn vẹn.
13. Chớ vội vã băng nhanh qua cuộc đời đến nỗi
quên mất mình đến từ nơi nào và điểm dừng
chân sẽ là ở đâu.
14. Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một phép
màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của
cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là
một tặng phẩm quý giá.
15. Giữa thành công và thất bại có con sông
gian khổ... trên con sông đó có cây cầu tên là sự
cố gắng.

23. Làm người phải tự tin, nhưng không được tự
tin đến mức tự phụ. Làm người nên khiêm tốn,
nhưng không được khiêm tốn đến mức đánh mất
lòng tự tin của mình.
24. Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do
để làm cho bạn khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu
lý do để giữ nụ cười.
25. Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có
thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải
thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu
tiên với một niềm tin.
26. Dường như càng lớn, người ta càng phải đối
diện với nhiều sự lựa chọn hơn lúc nhỏ, không
chỉ đơn thuần là thích thì có thể chọn. Mọi thứ
trở nên rắc rối hơn và luôn luôn có sự do dự
song song tồn tại. Cuối cùng, dù là lựa chọn con
đường nào đi nữa, chúng ta sẽ vẫn chịu tổn
thương.
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VUI BUÔN VƠI KIÊN-THIÊT Ở HUÊ
Ngô-Nẫm

Hồi tưởng lại những năm tháng làm công
chức ngành Công-Chánh Kiến-Thiết, lúc đất
nước chìm trong khói lửa chiến tranh, tôi chắp
nối những niềm vui nỗi buồn theo giòng thời
gian để hàn huyên chia xẻ cùng Ái Hữu gần xa,
theo gợi ý của Lá Thư Công Chánh.
Khóa công chánh của tôi là khóa áp chót
theo quy chế cũ. Trong khóa chỉ có 12 sinh
viên, thêm 5 sinh viên quân nhân, và 1 sinh viên
ngoại quốc. Đặc biệt khóa này phải dồn học
trình, học nhiều giờ trong tuần để mãn khóa sớm
vào đầu tháng 4, 1960. Cuối tháng đó, tôi được
bổ nhiệm làm việc tại Tổng Nha Kiến Thiết, Sở
Kỹ Thuật, dưới sự hướng dẫn của Kỹ Sư KhúcĐản và Hoa-Trường-Xuân là những đàn anh già
kinh nghiệm tính toán về kết cấu bê tông cốt
sắt.

AH Lê khac Thí và AH Ngô Nẫm

Được vao Hang Cọp.
Cuối tháng 11 1960, vừa đi dự hội nghị
ECAFE ở Thái Lan cùng với Kiến Trúc Sư
Nguyễn đăng Linh về, tôi được phái đi công tác
Huế cùng với hai Kiến Trúc Sư Đoàn Hữu Khải
và chị Kiều Nga. Ở Huế được hai ngày, tôi lại
đột ngột nhận được điện tín từ Tổng Nha Kiến
Thiết gởi về với một câu ngắn gọn chỉ thị tôi ở
lại Huế chờ có Sự Vụ Lệnh gởi ra. Thật ngỡ
ngàng tôi chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy đến cho
mình. Chiều hôm đó tôi được điện thoại ông
Tổng Giám Đốc Kiến Thiết Trần văn Nam từ
Sài Gòn kêu ra cho biết tôi được cử làm Phụ Tá
Ủy Viên Kiến Thiết Miền Bắc Trung Phần; mà
Ủy Viên là Kiến Trúc Sư Lê Minh Chánh với

văn phòng ở Sài Gòn, tôi điều hành văn phòng ở
Huế. Ông khuyến khích và cổ võ tinh thần tôi.
Ban Ủy-Viên Kiến Thiết, ngoài việc thanh tra
các Ty Kiến Thiết Miền Bắc Trung Phần, còn
đặc trách xây dựng Viện Đại Học Huế vừa mới
thành lập chưa có đủ phòng ốc, nên có nhiều
công tác tân tạo; và kiêm luôn công tác Bảo Tồn
Cổ Tích, như tu bổ các cung, miếu, điện, trong
Đại Nội kinh thành Huế, và lăng tẩm vua chúa
với ngân sách Viện Khảo Cổ.

Các vị ở Trung Ương Sài Gòn coi việc đổi
về Huế như đi vào hang cọp, vì nơi đây có văn
phòng "Cố Vấn Chỉ Đạo Chính Trị Trung
Nguyên và Cao Nguyên Trung Phần" của Ông
Ngô đính Cẩn bào đệ của Tống Thống Ngô đình
Diệm. Huế bị chấn động bởi mật vụ của Ông
Cố Vấn đang phát động chiến dịch thanh trừng
gián điệp Pháp. Ai là gián điện Pháp đây? Thầu
Khoán Nguyễn đắc Phương bị bắt, bị tra tấn đến
chết thây rơi từ lầu hai xuống sân, được tri hô là
ông ta nhảy lầu tự tử. Thầu Khoán khác là Ông
Trần tuyên Cáo bị bắt giam ở Chín Hầm bị
chiếu đèn pha vào mặt nóng bổng cháy mặt.
Ông Nguyễn văn Yến một nhà giàu có ở Huế, là
chủ Khách Sạn Morin to lớn cũng bị bắt giam
cùng với nhiều thương gia giàu có ở phố Trần
hưng Đạo.
Sao tôi lại gọi "được" vào hang cọp? Vì
chính lòng tôi rất muốn về Huế. Huế là quê
nhà, nơi dã khắc ghi nhiều kỷ niệm đẹp thời học
sinh, và quyến rủ hơn cả vì Huế có người Tôn
Nữ của kinh thành,...tôi thương! Nàng là sinh
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viên Đại Học Huế. Chuyện mật vụ, gián điệp,
là chuyện chính trị chẳng liên hệ gì chuyên môn,
tôi không muốn nghe, không muốn biết. Thật là
"điếc không sợ súng"!
Tôi là kỹ sư trẻ mới 25 tuổi, mà hằng ngày
vào sở phải tiếp cận với các bô lão của sở
batiment civil xưa chuyển lại, họ quá tuổi hưu
trí đang được lưu dụng. Đặc biệt có cụ Tôn-thất
Sa một đại lão họa sĩ, tuổi trên 70 chuyên vẽ hoa
văn cho kiến trúc cổ như vẽ chi tiết "long, lân,
quy, phụng" cho công tác bảo tồn cổ tích. Cụ
luôn mặc áo the đen dài, đầu đội khăn đóng
ngày ngày đạp xe lọc cọc 5 cây số từ Kim Long
đến sở làm. Mấy mươi năm trước cụ là Thầy
của các Thầy của tôi ở trường Quốc Học. Giao
công việc cụ vẽ, tôi phải lễ phép dạ thưa đàng
hoàng. Cổng trường Quốc Học, đài Chiến Sĩ
Trận Vong bên bờ Sông Hương là tác phẩm của
cụ. Giao thiệp với các đồng sự bô lão này vào
những ngày cuối tuần, tôi biết thêm được nghệ
thuật chơi phong lan, cách săn sóc từng loại lan
như bạch ngọc, nhất-điểm-hồng, tiểu kiều, đại
kiều, v.v. Cụ Trần-ngọc Lang săn sóc hoa một
cách kỳ bí, như lấy nước rửa mặt trong thau
đồng của người trinh nữ mà tưới thì lan sẽ nở tốt
tươi và ra nhiều hoa. Cụ nói lan yêu thích mồ
hôi người trinh nữ ! Cụ N.K.Lợi chỉ dẫn cách tỉa
củ thủy tiên để lá uốn éo theo hình long, phụng
v..v.. Tôi thành "cụ non"!
Dự An Xây Tượng Đai Huyên Trân Công Chua
Tổng Thống Ngô Đình Diệm hằng năm
thường kinh lý Huế một vài lần. Mỗi lần ông về
Huế tôi đại diện ông ủy viên cùng giám đốc các
nha sở đi tháp tùng tổng thống. Ông thường hay
hỏi đến các công trình công chánh và kiến thiết.
Một lần đứng bên bờ Sông Hương, trước Tòa
Khâm Sứ cũ , nhìn qua Đông Ba Gia Hội và
Cồn Hến, ông nói đây là trung tâm điểm của
Huế phải chỉnh trang cho đẹp. Đã chuẩn bị
trước từ Sài Gòn, ông Ngô viết Thụ lấy trong
cặp ra một bản sơ họa, đường nét vẽ chấm phá
như bức tranh về dự án xây tượng đài Huyền
Trân Công Chúa ở đầu mũi Cồn Hến này.
Trông vào phối cảnh, gần mặt nước có mấy lớp
tường thay đổi bề cao để uốn lượn như sóng
nước nhấp nhô tỏa ra ở hai bên mạn thuyền,
cũng là tường để chấn cho đất khỏi bị nước lụt

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

xoi lở. Đế tượng có hình dáng như mũi thuyền
rồng, con thuyền đang rẽ sóng lướt về phía
thượng lưu, hướng núi Thiên Thai. Tượng công
chúa đứng trên cao. Có hệ thống đèn chiếu sáng
khúc sông này. Qua dự án trên, ta liên tưởng
đến tượng Nữ Thần Tự Do ở New York. Liền
ngày hôm sau, một chiếc máy bay cánh quạt chở
ông Thụ và tôi bay lượn quanh vùng Cồn Hến,
Vĩ Dạ. Máy bay rà thấp và bay chậm, lượn
quanh nhiều vòng để ông Thụ quan sát địa thế,
phần tôi lo chụp không ảnh tía lịa, để làm tài
liệu lập đồ án cho hài hòa với cảnh quan xung
quanh. Thuở đó, lòng tôi hân hoan nghĩ tưởng
đến một chương trình thiết kế đô thị quy mô, tô
điểm cho Huế đẹp, Huế thơ.
Thế rồi .... hai tháng sau đó do vụ cờ Phật
Giáo ở Huế trang hoàng đón mừng Phật Đản bị
hạ xuống, nên phong trào Phật Giáo tranh đấu
bùng nổ từ Huế, tiếp đến các cuộc biểu tình,
tuyệt thực, tự thiêu phát khởi, tiếp đến cuộc đảo
chánh của quân đội vào tháng 11 - 1963 lật đổ
nền Đệ Nhất Cộng Hòa, rồi chiến tranh leo
thang, nên dự án mỹ thuật và lịch sử này cũng bị
đi vào quên lãng. Thật đáng tiếc!
Gặp phải cọp giây
Sau cuộc cách mạng 1963, nhiều cơ quan
thay đổi và thuyên chuyển cấp chỉ huy ở Huế,
tôi vẫn được giữ lại nhiệm sở cũ lại kiêm thêm
nhiệm vụ Trưởng Ty Kiến Thiết Thừa Thiên,
Huế. Đây là thời kỳ nước nhà luôn có những
cuộc biến động chính trị, chỉnh lý, phô trương
lực lượng của quân đội. Tướng Nguyễn chánh
Thi, người hùng trong cuộc chỉnh lý được cử
làm tư lệnh sư đoàn I và khu 11 chiến thuật, bảo
vệ an ninh cho hai tỉnh Quảng Trị và Thừa
Thiên. Những khi kêu gọi trên đài phát thanh
Huế, ông thường mở đầu lời chào bất hủ: Thưa
đồng bào trong "khu" tôi.
Sau ngày bộ trưởng quốc phòng McNamara
ghé thăm Huế, ông Tỉnh Trưởng điện thoại bảo
tôi vào Bộ Tư Lệnh sư đoàn 1 gặp tướng Thi lúc
10 giờ sáng để trả lời về việc trang hoàng khánh
tiết. Tôi đến đúng giờ, ngồi đợi ở phòng khách.
Tướng Thi từ phòng bên bước ra, trong bộ đồ
trận rằn ri như da cọp, ông ngồi xuống salon đối
diện với tôi. Tôi nghĩ bụng lần này gặp phải
cọp! Mặt đỏ bừng bừng như Trương Phi, nhếch
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nháp bộ râu mép đen sì, với vẻ quan trọng ông
mở đầu áp đảo tinh thần tôi:
- Anh có biết tội của anh là tội phản quốc
không? Tội này phải xử bắn!
Tôi sững sờ ngạc nhiên với lời buộc tội đột
ngột, chưa nói được gì thì ông tiếp thêm:
- Trong tay anh có mấy đại đội?
Ông tưởng tôi là tiểu đoàn trưởng công binh
chăng? Tôi bớt nao núng bình tỉnh trả lời:
- Thưa Thiếu Tướng; trong ty tôi chỉ có 30
nhân viên dân sự, gồm có họa viên, trắc lượng
viên, đốc công, giám thị phụ trách việc lập đồ án
và kiểm soát việc xây cất công thự. Ngoài ra có
6 người thợ và phu của Tỉnh lo việc tu bổ lặt vặt
và trang hoàng các lể khánh tiết.
Như biết mình đã hạch hỏi sai, ông hạ giọng:
- Anh có biết rằng bộ trưởng McNamara là
quốc khách của nước ta, rất ... rất, chi là quan
trọng! Ông đến đây thẩm sát chiến trường để
viện trợ giúp quân đội ta diệt tụi cộng sản. Vậy
mà anh trang hoàng đón tiếp quá sơ sài không ra
cái thể thống chi cả!
Ông đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:
-Anh đã treo cờ Mỹ quá ít, anh coi thường
việc này quá!
Tôi trả lời:
- Thưa Thiếu Tướng, ông Tỉnh Trường có họp
các cơ quan lo tổ chức việc đón tiếp, và dặn
công việc này phải giữ tuyệt đối bí mật. Về cờ
Mỹ, tòa Tỉnh lo mua vải thuê thợ may làm bí
mật tại toà Tỉnh. Khuya đó ban trang hoàng đến
nhận cờ để treo từ Phú Bài đến Phu-Vân-Lâu.
Đến đây ông tướng biết mình nhầm lẫn, giả vờ
xem đồng hồ tay, ông đứng phắt dậy, nói dõng
dạc:
- Tội anh để đó, bây giờ tôi phải đi bay để
điều quân tấn công vô sào huyệt ni của cộng sản
đã.
Ông bỏ đi. Tôi đứng dậy ra về. Một thiếu tá
đi theo sau tiễn đưa tôi ra cửa và nói nhỏ nhẹ:
- Thiếu Tướng nóng nảy vậy thôi, ông ấy cũng
tốt lắm, không có ác ý với ông chi cả, xin ông
đừng buồn lòng .
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Về đến sở, tôi lại thấy mọi người xôn xao
bàn tán chuyện ông trưởng ty công chánh Thị
Xã Huế. Một chuyện "tiếu ngạo giang hồ"
khác, vì cũng sáng sớm nay ông tướng Thi hạch
tội kỹ sư T.T.Toại trưởng ty công chánh Huế.
Chuyện là, mới 5 giờ sáng quân cảnh tới gõ cửa
nhà kỹ sư T.T.Toại tống đạt lệnh gọi vào trình
diện tướng Thi lúc 8 giờ ở Bộ Tư Lệnh sư đoàn.
Nghe kể lại, ông tướng Thi cũng hăm dọa nặng
lời và kết tội ty công chánh không lo sửa sang
đường xá để có nhiều ổ gà, xe phái đoàn chạy
không êm. Ngoài ra ông còn nói là được báo
cáo trưởng ty này là kẻ hút xách, xì ke, nghiện
ngập. Từ dạo đó anh em công chành mỗi dịp
gặp anh T.T.Toại đều chào hỏi với câu tiếu
ngạo: "Hôm ni anh hít mấy điếu xì ke rồi"? để
cùng cười chua chát cho cuộc đời.
Thêm một chuyện ông Tướng dẩm chân vào
lảnh vực chuyên môn trong lúc việc quân cơ
trăm phần cấp bách. Tướng Thi nghe xuyên tạc
bên dân sự việc đấu thầu thường có gian dối.
Ông nói, tụi nó cứ "xanh, xít, đít, đui" (cinq,
six, dix, douze pour cent %), rồi bớt công tác.
Ông ra lệnh cho thiếu tá Nguyễn bá Vỵ trưởng
khu tạo tác đến đo đạt lại một kiến trúc ba tầng
lầu mới xây cất 1960 tại BV Huế. Thiếu tá Vỵ
đến gặp tôi xin mượn họa đồ xây cất và hồ sơ để
đối chiếu. Việc đo đạt nầy gây xôn xao ở Huế
không ít. Lính công binh đo đạt khu nhi đồng
không tìm thấy gì sai trái, thiếu sót. Tôi có trình
báo Tổng Nha Kiến Thiết sự việc này.
Thật oái ăm, mấy ngày sau, vào chiều chủ
nhật, ông Tướng lái xe vào sở tôi, bất chợt gặp
tôi trước sân, ông mỉm cười vẩy tay chào thân
thiện, rồi chạy thẳng vào cư xá nhân viên Kiến
Thiết ở khu vườn phía sau để thăm người anh
họ và cũng là đồng hương Dương Nổ là ông
T.N.Lang, nhân viên của tôi.
Ở Huế thời gian 1964 - 1966, những biến
động chính trị xẩy ra hằng ngày, chúng tôi phải
tùy cơ ứng xử với những trường hợp như nhân
viên trốn sở đi biểu tình chống chính phủ, có
nhân viên hằng ngày đến sở đều mang theo sẵn
một bộ áo quần ngủ và thuốc men chuẩn bị chờ
công an đến bắt đi tù.
Huế qua một đêm thanh bình, sáng dậy
người người kinh hoàng với hàng trăm "bàn thờ
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Phật xuống đường". Trên các trục lộ chính, sự
lưu thông bị cản trở. Chuyện lạ đời trong lịch sử
đất nước. Tỉnh điều động phu thợ hai ty KiếnThiết và Công-Chánh đến trình diện ty Nội An,
có cảnh sát bảo vệ, đi dẹp bàn thờ qua hai bên lề
đường để xe cộ lưu thông. “ Sinh viên tranh
đấu” ào ra ngăn cản, chống đối, cảnh sát bỏ
chạy, để các phu thợ này bị vây bắt đem về giữ
ở bản doanh của lực lượng tranh đấu. Chúng tôi
phải tìm cách giải cứu mấy phu thợ, sau một
ngày họ bị giam đói. Thật điên đầu! chúng tôi
có thể gặp điều bất trắc với "lực lượng trẻ " này,
vì cũng mới tuần trước đoàn sinh viên nầy đã
đem xe xích lô đến Tòa Đại Biểu Chính Phủ
mời một vị Trung Tướng, vừa từ Saigon ra, đưa
lên xích lô về bản doanh của họ!
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trời lỡ đất, dọn đường cho TQLC hùng hổ xông
lên, tiếng súng chát chúa đẩy quân VC tháo
chạy không kịp bắt chúng tôi đi theo. Quân Mỹ
nhảy vào các trại bệnh truy lùng quân Việt
Cộng, gặp phòng nào đóng kín là bắn nát cửa,
phòng vệ sinh bị thẩy lựu đạn vào trước khi lục
soát. Họ ra lệnh cho các đàn ông chúng tôi phải
để hai tay lên đầu ra ngồi ngoài sân cỏ như tù
binh Việt Cộng để họ thanh lọc. Khi biết không
có Việt Cộng trà trộn họ chỉ dẫn chúng tôi đem
vợ con về lánh nạn ở trường Trung Học Kiểu
Mẫu. Nơi đây đã có mấy ngàn người tản cư
chen chúc trong cảnh hỗn loạn.

Biên cô Mậu Thân
Tối mồng một Tết năm ấy, Mậu Thân, tôi và
Ái Hữu H.Đ.Lễ ty Công Chánh cùng mấy bạn
Trưởng Ty họp mặt đầu năm ở tư dinh Tỉnh
Trưởng nhấm nhí mứt bánh, chơi bài. Khi gần
nửa đêm bạn H.Đ.Lễ ra dấu nhắc tôi để cùng rút
về trước. Trên đường khuya vắng vẻ, khi đèn xe
lệch chiếu vào bên lề đường, tôi ngạc nhiên thấy
rải rác có vài người y phục khác lạ mang súng,
lòng tôi đã nghi hoặc. Vừa về tới nhà, chưa kịp
thay áo thì mấy hỏa tiển đầu tiên nổ vang trời
dậy đất trước sân nhà tôi. Sau đó liên tiếp đủ
tiếng súng ầm ĩ cùng tiếng hô xung phong ngoài
đường. Điện tắt, đài phát thanh im tiếng. Việt
Cộng đã vào thành phố, nguy hiểm quá!
Gia đình chúng tôi cư trú trong khuôn viên
ty Kiến Thiết, gần bên tư dinh tướng Ngô quang
Trưởng, tiếng súng giao tranh liên hồi. Qua một
ngày trong lo sợ, nhân lúc tiếng súng giảm bớt,
chúng tôi bồng bế con tản cư lên bệnh viện Huế.
Khi chạy ngang nhà tướng Trưởng chúng tôi đã
gặp mấy xác chết nằm giữa đường. Chúng tôi
chạy vào khu bệnh viện Nhi Đồng vì ngôi lầu 3
tầng này mới xây bằng BTCS an toàn hơn. Ngờ
đâu, vài phút sau mấy lính Việt Cộng nón cối
súng AK lồ lộ hiện ra trước cửa phòng chỉa súng
dăm dọa. Chúng canh chừng không cho chúng
tôi ra khỏi phòng. Thế là tất cả chúng tôi đều bị
giam lỏng. Thất vọng quá! Chán ngán quá!
May thay, hai ngày sau, quân Mỹ từ Tòa Khâm
Sứ đánh thúc lên. Đại pháo dội xuống nổ long

Phía hữu ngạn sông Hương đã được giải tỏa,
nhưng phía tả ngạn, Việt Cộng vẫn còn cầm cự,
súng nổ ngày đêm. Ba tuần lể chiếm đóng vùng
Đông Ba, Gia Hội, Bải Dâu. Việt Cộng lùng bắt
cán bộ công chức. Nhà thầu đang xây cất chợ
Đông Ba là ông Ng.Có bị bắt đem giết cả hai
cha con. Từ trừơng Trung Học Kiểu Mẫu nhìn
qua bên kia sông, chúng tôi chứng kiến nhiều
cảnh tượng đau lòng như quán xá quanh chợ
Đông Ba đang xây cất bị đốt cháy, khói lên nghi
ngút. Cầu Trường Tiền bị mìn giật sập, hai vai
cầu chúi xuống sông.
Lúc ở bệnh viện đã chạm mặt với hiểm
nguy, tôi may mắn được giải thoát, nhưng đứa
con thứ tư của tôi mới 1 tuổi đã bị thương một
cách kỳ lạ, vì không tìm thấy vết thương. Sau
đợt đại pháo dội xuống khốc liệt thì cháu bị
nghẹt thở, khò khè đau đớn. Các bác sĩ nghi là
cháu bị bệnh suyển vì không tìm thấy vết
thương. Bệnh viện tàu Hope của Đức ở Đà
Nẵng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng
chúng tôi đưa cháu ra tàu bệnh viện Repose của
Đệ Thất hạm đội đang đậu ở hải phận quốc tế,
vùng vỉ tuyến 16. Bệnh nhân trên tàu toàn là
quân nhân Mỹ, chỉ có em bé nầy là thường dân
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Việt Nam xin cứu chữa. Họ chẩn đoán là có vật
la chấn ngang trong khí quản, do lúc bom nổ dội
tung người lên, gây sự hít vào mạnh kéo theo
vật lạ vào khí quản. Trên tàu lúc đó không có
dụng cụ y khoa cở nhỏ để mổ xẻ nhi đồng. Họ
tạm thời đặt ống thở ở cổ trong lúc chờ loại y cụ
cở nhỏ từ Mỹ gởi qua. Mấy ngày sau tàu
Repose nầy phải di chuyển đến vùng khác. Họ
nói là sẻ qua Nhật, về Mỹ, xuống Úc, đi loanh
quanh rồi sẻ trở lại Việt Nam và khuyên chúng
tôi để em bé ở lại trên tàu cho họ điều trị, nhiều
hy vọng cứu sống. Đứa bé lúc đó chỉ còn da
bọc xương. Chúng tôi đành gạt nước mắt từ giả
con, lên tàu nhỏ về nội địa, phó thác con cho
định mệnh.
Ngày lại ngày ngóng chờ tin con và cầu
nguyện. Gần ba tháng sau tin vui đến. Một trực
thăng từ Đệ thất hạm đội vào hạ cánh ở sân Tòa
Tỉnh để đem chúng tôi ra tàu Repose đón con
đã bình phục. Đứa bé khôn lanh hơn trước, hớn
hở chập chững đến ôm chân chúng tôi trong
tiếng vổ tay của các bác sĩ và thủy thủ đoàn.
Quá đổi vui mừng! Tiệc trà chào mừng xong,
chúng tôi vô cùng cảm động, ôm con ghì chặt
vào lòng, ríu rít cám ơn ông Đề đốc, cám ơn các
bác sỉ trên tàu cùng 2 cô y tá, trở lại trực thăng
bay về.
Đứa bé ngày đó nay đã 50 tuổi, đã có 4 con,
đang làm trong ngành y khoa, đền đáp ơn đời.
Nhân quả trùng điệp !.
Nhân đây, xin kể lại một điều huyền bí. Khi
cháu nầy mới sinh, tôi nhờ thầy Kim-Châu
chấm sổ tử vi cho cháu. Lời bình giải của ông
được đánh máy ghi vào trong quyển gọi là "hưu
niên vân hạn", trong đó có câu: "Số này khi lên
1 tuổi sẻ đi chu du khắp thế giới". Tôi thấy điều
này quá vô lý đến cãi lại rằng tôi đang ở trong
tuổi quân dịch, không xuất ngoại được, thì cháu
làm sao mà đi chu du khắp thế giới?. Ông vẫn
cương quyết giữ nguyên lời bình. Thế rồi trong
biến cố Mậu Thân, cháu vừa 1 tuổi đã bị thương
được đưa ra tàu Repose cứu chữa. Tàu chạy
vòng vo qua các đại dương. Sự việc xẩy ra
tương tự như lời bình trong lá số tử vi.
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Bom đạn của chiến trận Tết Mậu Thân làm
đổ nát nhà cửa xứ Huế quá nặng nề! Cầu
Trường Tiền sụp đổ, nhiều công ốc công thư
đặc biệt Bệnh Viện Huế và trường học bị hư hại
nặng. Tiết trời vào tháng “giêng hai” ở Huế lại
có mưa phùn gió bấc, nên việc tu bổ mái nhà là
ưu tiên để tránh nước mưa xuống xuyên qua
trần chạy xuống vách hư hại nặng thêm

Tai thiêt Huê
. Thời gian nầy tôi thật vất vả, vì bệnh
viện và trường học cần tu bổ gấp để Huế trở lại
sinh hoạt bình thường. Vị chỉ huy trực tiếp của
tôi, là KTS L.M.Chánh lại đang tu nghiệp 3
tháng ở Hòa-Lan. Có vài nhân viên xin nghỉ
phép vì gia đình gặp nạn Mậu Thân; người đến
sở thì tinh thần còn hoang mang, xao động..
Ông Bộ Trưởng Bửu Đôn và ông TGD Lê-văn
Lắm đến Huế thẩm sát việc tái thiết, cổ vỏ tinh
thần tôi và nhân viên. Ông TGĐ vận động xin
được riêng một chuyến máy bay trực thăng di
tản toàn gia đình tôi vào Đà Nẵng. Tôi ở lại
trong sở, cắm đầu vào công việc, ban ngày chạy
quanh các công trường, buổi tối lên ngủ lại nhà
ái hữu HDL bên ty công chánh.
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Sau hai tháng việc tái thiết hoàn tất, ngoại
trừ những công trình lớn như Chợ Đông-Ba mà
nhà thầu đã bị sát hại, và các tòa lầu cổng kinh
thành như Đông Ba, Thướng Từ là cổ tích liệt
hạng chưa có ngân sách đài thọ. Phó Tổng
Thống Trần-văn Hương đến kinh lý Huế hồi
phục, tôi được ân thưởng Đệ nhất Chương Mỹ
Bội Tinh, vì trước đây tôi đã có đệ nhị CMBT,
ngoài ra các Bộ cũng ân thưởng Y Tế Bội Tinh,
Xã Hội Bội Tinh cho tôi để tưởng thưởng sự
tích cực tái thiết công ốc trong thời gian kỹ lục.
Mùa hè năm 1970, sau khi đi thụ huấn căn
bản quân sự ở Quang Trung về, tôi được Sự Vụ
Lệnh thuyên chuyển về vùng thủ đô, làm
Trưởng Ty Kiến Thiết Gia Định, sau 10 năm gắn
bó với Kiến Thiết Huế và Viện Đại Học Huế.
Tôi bàn giao Trưởng Ty Kiến Thiết Thừa Thiên
Huế cho Kỹ sư N.T.Cảo, phụ tá khu Kiến Thiết
cho Kỹ sư N.Đ.Luận và Viện Đại Học Huế thì
từ nay cũng đã lập Ban Kiến Trúc riêng rồi.
Ra đi với lòng mãn nguyện, nhưng thương
Huế quá. Huế nghèo, Huế gặp nhiều biến cố
tang thương. Huế của tuổi thơ tôi. Biết bao kỹ
niệm buồn vui đã in sâu trong tôi. Sáng hôm
đó, tuy đã chào chia tay ở sở, vậy mà nhiều
nhân viên đã về tận phi trường Phú Bài, quyến
luyến tiển đưa gia đình tôi, có vài người nước
mắt lưng tròng. Thật cảm động! Ngồi trên máy
bay, nhà tôi thì thầm: "Đi cho người nhớ, ở cho
người thương!!"
Vê vung Thủ Đô, rồi... ra biển
Về vùng thủ đô, kinh đô ánh sáng, gặp được
nhiều thầy nhiều bạn, tôi có cơ hội học hỏi
thêm. Tiếng đàn tiếng nhạc che lấp tiếng bom
đạn. Trong Ty Kiến-Thiết Gia-Định, tôi may
mắn có mấy đồng sự cũng từ trường Phú Thọ
làm phụ tá như cô L.K.Loan, cô N.T.Ba, các anh
N.T.Nhẫn, anh L.Ch.Thưởng đều là bạn trẻ,
năng động, vui tính. Nhân viên, sáng hăng hái
đến sở, chiều vui vẻ ra về. Công việc thoải
mái. Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua .
Thế rồi... vận nước điêu linh! Trưa 30-41975 Sài Gòn thất thủ. Đau buồn quá! Thế là
mất tất cả! Trong nỗi bàng hoàng, xúc dộng, tôi
vội vàng đưa gia đình chạy qua Khánh-Hội,

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

xuống tàu Trường-Xuân, chen chúc với gần 4
ngàn người trên boong tàu ... Ra biển.

Tàu Trường-Xuân... Ra biển

Chúng tôi trải qua chuyến hải hành định
mệnh với những biến cố ly kỳ như chuyện
hoang đường. Tàu Trường-Xuân hư máy, nước
ùa vào, tưởng chừng như sắp thủy táng bốn
ngàn sinh linh thì vừa lúc tàu Đan-Mạch đến
cứu nguy. Ghé bến Hồng-Kông ngày 5-5-1975,
sau đó chúng tôi đến định cư ở Mỹ vào đầu
tháng 9-1975 và trở lại ghế nhà trường .
Nghìn trùng xa cách ...chuyện ngắn chuyện
dài...buồn ít hơn vui... (nhạc Phạm Duy) ****
Gợi ký ức, ghi lại những niềm vui, nổi buồn
qua giòng thời gian 15 năm đời công chức trong
ngành công-chánh kiến-thiết. Công việc khi
hanh thông, lúc khó khăn vất vả, nhưng tôi luôn
thành tâm phục vụ với khả năng chuyên môn
của mình.
Tôi xin tri ân quý thầy, quí tiền bối trong
ngành công chánh, kiến trúc đã hướng dẫn tôi
trong những năm tháng phục vụ quê hương.
Đặc biệt, cố KTS L.M.Chánh , và KS N.T.Thọ
là các cấp chỉ huy trực tiếp, đã nêu gương sáng
về đạo hạnh và thuật xữ thế bao dung cho tôi
noi theo. Tôi luôn tưởng nhớ với lòng quý mến
các bác ở Kiến Thiết Huế, giờ đây nhiều bác đã
thành người thiên cổ. Tôi mãi trân quý tấm
chân tình của các bạn ở Kiến-Thiết Gia-Định.
Nhờ LTCC tôi gặp lại được cô L.K.Loan qua
hình ảnh và lời văn trên mấy LT gần đây. " Hãy
giữ cho còn có nhau "..

Tạ ơn đời !
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Mang Bệnh Đúng Giờ
Người viết: TCM

Bà Tư thường hay than khổ, vì lấy
phải ông chồng „mang bệnh đúng giờ‟.
Bà gọi là bệnh cho nó đầy đủ ý nghĩa.
Nếu đã có hẹn hò, có chương trình, khi
nào ông cũng xuất hiện đúng giờ, hoặc
đến trước chừng mười, hai mươi phút
mới yên tâm. Rồi kiên nhẫn vêu mỏ ngồi
chờ. Những lúc như thế này bà Tư có dịp
để hành hạ, đay nghiến, trách móc ông
chồng không chịu nghe theo lời khuyên
khôn ngoan của vợ. Càng bị chờ lâu, thì
ông càng phải căng tai mà nghe lời rỉ rả
phàn nàn, cáu giận của bà. Thường
thường ông Tư cứ cúi đầu im lặng nghe,
chịu trận, như biết lỗi. Thế mà chứng nào
tật đó, ông không bỏ được cái bệnh đúng
giờ một cách kỳ quặc.
Bà thường cằn nhằn: “Thời giờ là
vàng bạc. Phí phạm thời giờ để chờ đợi

người khác trễ hẹn là không hợp lý, làm
cho đời sống của riêng mình ngắn lại. Tại
sao thiên hạ bắt mình phải chờ họ? Có
phải thì giờ của họ là vàng bạc quý báu,
còn thì giờ của mình là đất, bùn, không
quý hay sao?”

Ông Tư thường khoe với vợ cả
ngàn lần rằng, từ khi mới học vỡ lòng
cho đến khi tốt nghiệp đại học, ông chưa
một lần nào đến lớp trễ giờ. Ngay cả mấy
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chục năm đi làm việc kiếm cơm, ông
cũng chưa đi trễ bao giờ. Bà bảo rằng,
việc đó cũng chẳng có gì là hay ho, mà
cứ khoe mãi. Chính vì nỗi lo lắng đi trễ
giờ, trễ hẹn, mà suốt một đời bà phải chịu
đựng cái gàn chướng của ông. Bà quan
niệm rằng, vấn đề không phải đi trễ hay
đi sớm là quan trọng, mà làm sao đến cho
„đúng-lúc‟ là tốt nhất. Người ta khôn
ngoan, đoán biết nên đến lúc nào là vừa,
không phải quá sớm, để vêu mỏ ngồi chờ
cho mỏi lưng lạt miệng, hoặc không
chậm trễ quá, để bẽn lẽn cúi đầu đi vô
như kẻ phạm tội. Đi ăn tiệc, mình đến
đúng giờ, nhưng chưa có ai, thì xem như
đi sớm, quá sớm, người ta tưởng mình
tham ăn. Ông Tư cãi rằng, may ra có trời
mới đoán biết khi nào mới là „đúng lúc‟.
Chẳng có quy luật nào để phỏng đoán cả.
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phỏng vấn xin việc, thì phải đến đúng
giờ, nếu không muốn vuột mất nồi cơm.”
Ông Tư cười khà: “Đi phỏng vấn
xin việc, có lẽ nên đến sớm hơn, để tinh
thần đỡ căng thẳng, lấy được cái tỉnh táo,
mà ăn nói cho song suốt, may ra được
tuyển dụng. Thường thường, khi bị
phỏng vấn, hồi hộp và bối rối, ăn nói
loạng quạng, biết mười, chỉ trả lời được
năm bảy là may lắm rồi.”
Bà Tư ngắt lời: “Việc chi mà bối
rối lo lắng, cứ theo cái mưu chước của
bác Lê thì mình sẽ được bình tâm như
ngồi thiền, ăn nói tự nhiên, hiên ngang,
và đôi khi biết chỉ năm bảy phần thôi, mà
nói ra được đến chín, mười.”
“ Mưu chước ra làm sao?”
Bà Tư cười cười: “Bác Lê dạy
rằng, khi vô phỏng vấn xin việc, trước
hết, dù có tha thiết với công việc đến
mấy, mình cũng phải tự thầm bảo là „bà
cóc cần việc này‟, và xem mấy người
phỏng vấn mình như bọn con cháu trong
nhà. Thế thì tỉnh khô, không có chi bối
rối cả, rồi nói cười vui vẻ, dễ gây được
cảm tình của người phỏng vấn. Chị
Hương cũng áp dụng cái mưu này, đi xin
việc nơi nào cũng được nhận.”

Bà khẳng định: “Quy luật đây này,
đi đám cưới thì đến trễ khoảng hai giờ, đi
họp hội đoàn, gặp mặt thân hữu, thì trễ
chừng một giờ rưỡi, ăn đám giỗ, trễ
chừng một giờ, đi nhà thờ, nhà chùa, thì
trễ bao nhiêu cũng được, đi đám ma đến
trước giờ hạ huyệt chừng một tiếng, đi
làm việc thì trễ chừng mười lăm hai
mươi phút, không ai bắt bẻ. Chỉ có khi đi

Một lần ông bà Tư được mời tham
dự đám cưới cô con gái rượu của ông
Trần. Trên thiệp mời có ghi một giòng
chữ đậm màu đỏ: “Xin vui lòng đến đúng
giờ. Hôn lễ sẽ cử hành y như chương
trình đính kèm.” Bà Tư cười, cho rằng
cái ông Trần này lẩm cẩm, nhắc nhở làm
chi, nếu người ta cứ đi trễ, thì cũng chẳng
làm gì được nhau. Trước ngày đám cưới,
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ông bà Tư nhận thêm được hai tấm thiệp
của ông bà Trần, nhắc lại, nhớ đi đúng
giờ. Hôm đám cưới, ông Tư nói với bà:
“Người ta đã yêu cầu, nhắc nhở, mình
phải tới đúng giờ, không nên chậm trễ,
kỳ lắm!” Bà Tư gắt:“Thì anh có bao giờ
đến trễ đâu mà ngại.” Ông bà Tư đến
trước giờ hẹn mười phút, sau đó thực
khách cũng lục tục kéo vào, không đông,
nhưng cũng đầy được một phần tư phòng
ăn.

Quá giờ hẹn chừng mười phút, ông
Trần chạy ra, mặt tái mét, nói run run,
đòi đóng cửa nhà hàng cưới lại, để ngăn
không cho những người khách đi trễ vào
tiệm. Cái mặt ông sầm lại vì giận. Anh
chị sui hốt hoảng năn nỉ mãi, xin đừng
đóng cửa, mà ông Trần nhất định không
chịu. Rồi hai bên to tiếng gây gổ nhau.
Ông bà sui nói: “Anh có quyền không
tiếp khách của anh, nhưng tôi bắt buộc
phải tiếp khách bên họ nhà tôi. Chúng tôi
không làm khác được.” Ông Trần gào to:
“Đã có thư nhắc nhở ba lần, đừng có đi
trễ, thế mà cứ đi trễ, tức là không tôn
trọng ngưòi khác. Họ không tôn trọng
mình, thì mình không việc chi mà tôn
trọng họ.” Rồi ông kéo cô dâu và chú rể
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vào bên. Không cho đứng ở cửa để đón
trong khách nữa. Ông đuổi luôn cả ban
tiếp tân, thợ chụp hình, kéo họ vào bên
cạnh sân khấu. Ông Trần thúc người điều
khiển chương trình tuyên bố khai mạc, và
xin lỗi thực khách, vì đã chậm trễ hơn hai
mươi phút theo chương trình dự trù. Chị
sui khóc bù lu bù loa, nước mắt trôi cả
son phấn trên mặt. Rồi ông Trần cũng
nhượng bộ tí chút, bằng lòng không đóng
cửa phòng cưới, nhưng với điều kiện
không để ai đứng ở cửa tiếp khách.
Người nào đến trễ, thì vào, tự tìm chỗ
ngồi, để cho họ biết lỗi. Những người
khách đến trễ, cũng ngỡ ngàng vì chẳng
có ai đón tiếp, hướng dẫn vào bàn. Họ
cũng buồn giận và trách móc cả nhà trai
lẫn nhà gái. Ông Trần bảo rằng, mình
không buồn giận họ thì thôi, họ lấy
quyền gì mà trách móc buồn giận mình?
Sau đám cưới, hai gia đình tránh né, ít
gặp nhau.
Ngày xưa khi còn độc thân, thỉnh
thoảng ông Tư cũng có hẹn hò với bạn
gái. Khi thì đến nhà chuyện trò, khi rủ
nhau đi chơi, đi xem hát. Ông thường đến
nhà đúng hẹn, không sớm, không trễ một
phút. Nếu đi sớm, thì ông lang thang
loanh quanh đâu đó, chờ cho thật đúng
giờ mới bấm chuông, gõ cửa. Nếu cô bạn
mở cửa tiếp đón liền, thì ông thường cười
pha trò: “Xin lỗi nhé, anh đến sớm một
phút.”. Nhưng nếu người nhà đưa ông
vào phòng khách ngồi chờ, thì ông bực
lắm, cứ nhìn đồng hồ hoài. Ông tự đặt
một giới hạn, lần đầu chỉ chờ tối đa hai
mươi phút, và những lần kế tiếp, không
quá mười phút. Nếu vượt qua cái giới
hạn đó, thì ông đứng dậy ra về, và hẹn
lần sau sẽ quay lại.
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Thường cái gọi là „lần sau‟ này,
không có, hoặc nếu có thì cũng chừng
nửa năm. Bởi vậy, nên ông Tư đã làm lỡ
mất nhiều cơ hội tiến xa hơn trong tình
bạn với các cô nàng ưa làm cao. Nhưng
các cô gái trẻ, thì hay dấu diếm tình cảm,
và ưa treo cao giá ngọc, dù các cô có là
ngọc giả, cũng muốn chứng tỏ ta đây
không cần ai.
Lần nọ, ông hẹn cô bạn gái đi xem
phim tại rạp. Hai người đã có cái „tình
trong như đã, mặt ngoài còn e‟. Ông đến
sớm hơn năm phút, đứng nhìn quanh vẩn
vơ. Ông tin cô bạn cũng sẽ đến đúng giờ.
Nhưng năm phút đã qua, rồi mười phút
cũng qua luôn. Ông nghĩ, không chừng
cô này đến trễ vì xe cộ trên đường đi có
vấn đề. Thôi, đợi thêm năm phút nữa.
Thời đó chưa có điện thoại di động nên
khó thông báo cho nhau biết tin tức. Chờ
đúng mười lăm phút, chưa thấy cô bạn
xuất hiện, ông đến quầy, mua vé vào xem
phim một mình. Khi bước vào cửa rạp,
ông không quên quay đầu nhìn lại, hy
vọng thấy cô bạn xuất hiện. Trong lòng
ông cũng có chút áy náy và tiếc, nhưng
ông phải giữ cái quy luật của ông. Cô bạn
đến trễ, nhìn quanh, chờ đợi một lúc, rồi
bẽ bàng ra về. Nhiều năm sau, tình cờ
gặp lại nhau, lúc đó đã hết hờn giận, tự áí
đã hạ xuống, cô này đã trách ông cho cô
ấy „leo cây‟. Ông phảỉ trách lại, là tưởng
cô ấy thất hẹn, vì chờ mãi đến hơn mười
lăm phút mà chưa thấy cô đến.
Bà vợ ông thường nhắc rằng, thi sĩ
Hồ Dzếnh có viết mấy câu thơ nổi tiếng:
“Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé.
Tôi sẽ trách-cố nhiên-nhưng rất nhẹ. Nếu
trót đi, em hãy gắng quay về...” Tình
người ta lãng mạn như thế, còn anh, thì
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cứ răm rắp, khó khăn, cho đời mất vui.
Ông Tư trả lời rằng, có lẽ chỉ cái „giống
thi sĩ‟ mới lấy việc phung phí thì giờ cho
những chuyện viễn vông như thế làm lẽ
sống. Nếu ai đó vô phước gặp phải một
người con gái „cứ hẹn nhưng đừng đến‟
thì phải lo sớm tính kế cao chạy xa bay
trước. Mới là người tình thôi, mà đã
ngông nghênh như thế, thì sau khi thành
vợ chồng, chịu chi cho thấu?

Có kẻ hỏi ông Tư tại sao chờ
người khác được, mà lại không chịu chờ
vợ của mình? Đáng ra, chỉ nên chờ vợ
chứ không chờ ai cả. Ông cười đáp rằng,
lâu lâu mới phải chờ người khác, còn vợ
thì sáng trưa chiều tối bên nhau, cứ phải
chờ, thì đời người ngắn lại nhiều lắm.
Hãy cộng lại xem, nếu một đời phải bỏ ra
nhiều năm sống để chờ đợi vợ, thì có là
uổng lắm không. Cứ làm con tính nhỏ,
mỗi ngày có hơn mười giờ để làm việc,
di chuyển, đi kiếm cơm, tám giờ để ngủ,
hai giờ để ăn uống, một giờ để tắm rửa,
vệ sinh. Thế thì mỗi ngày chỉ còn lại
không đầy ba giờ để sống cho mình. Giả
như mỗi ngày phải chờ vợ vài lần khoảng
hơn nửa giờ thôi, thì cũng xem như phí
mất hơn một phần năm đời người rồi.
Một phần năm đời người là quý lắm, đâu
phải chơi?
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Bà Tư trêu chọc và chê chồng
không có được cái tử tế của ông nhạc sĩ
trứ danh Eric Clapton, trong khi chờ bà
vợ chạy lui chạy tới, cởi ra mặc vào, thay
áo này quần kia, để đi dự tiệc. Ông chờ
mãi mà bà chưa xong, bèn lấy đàn ra mà
tưng từng sáng tác được bản nhạc trứ
danh bất hủ “Đêm Nay Tuyệt Vời”
(Wonderful Tonight) Đợi như thế mà
không nổi cáu, còn cho là tuyệt vời.
Người ta thì tử tế, dễ thương cách đó, mà
ông thì gắt gỏng, thúc hối nhăn nhó, càu
nhàu. Ông gạt ngang: “Tôi không có cái
lãng mạn dễ thương của người nghệ sĩ.”

Bạn ông cho rằng, các cô thường
ưa làm cao, nếu có hẹn, thì cũng bắt mấy
anh phải đợi dài cổ ra, để chứng tỏ ta đây
ngon lành. Đàn ông phải rành tâm lý, ban
đầu nên ráng sức mà chịu đựng sự hành
hạ của bạn gái, để đạt mực tiêu cái đã.
Khi xong rồi, hãy tính sau, cứ từ từ mà
đưa vào khuôn phép. Ông Tư bảo trong
sách người xưa viết rằng: Đừng bao giờ
mong người vợ hay người chồng thay đổi
sau khi cưới nhau, không ai thay đổi
được ai cả, mà chính mình phải thay đổi.
Ông Tư thường kể cho vợ nghe
chuyện xưa, có một vị quan muốn đến
thăm dân ở một vùng nọ, cho thông báo
sẽ đến vào buổi trưa. Tin đưa xuống từ
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vùng, đến tỉnh, phủ, huyện, làng, xã. Cứ
mỗi nơi, vì sợ dân tập họp đón trễ, nên
tăng lên một giờ, hoặc hơn. Xã tập họp
dân đi đón từ sáng tinh mơ, cứ chờ đợi và
đợi chờ, mãi đến gần trưa, ai cũng mệt
mõi, đói khát mà không thấy quan đâu
cả, tưởng chương trình đã thay đổi,
không kịp thông báo, dân bèn giải tán ra
về. Đến trưa, khi quan đến, vắng hoe
không một bóng người tiếp đón.
Một lần ông bà Tư đi đám cưới,
thiệp mời ghi 5 giờ chiều. Nhà xa, ông bà
phải đi sớm. Đúng 5 giờ đã có mặt tại
quán ăn. Thấy quán còn đóng cửa. Bà hốt
hoảng hỏi ông có xem lộn giờ, hay đi lộn
quán, hoặc nữa, xem lộn tấm thiệp mời
của ai khác hay không? Ông cũng hoảng
hồn, loay hoay tìm tấm thiệp mời, lục
mãi trong xe mới tìm ra. Đọc kỹ ngày
tháng, giờ giấc, địa chỉ, thấy không có chi
sai cả. Ông len lén đi vào ngỏ sau của
nhà hàng, ngập ngừng hỏi: “Không biết
hôm nay có tổ chức đám cưới tại đây hay
không?” Bà chủ quán từ trong nói vọng
ra: “Có. Cả hai họ chưa thấy ai đến.” Bà
Tư hối chồng: “Trong khi chờ đợi, mình
tạm thời đi vào khu thương mãi gần đây
chơi, xem hàng hoá, và tránh cái nóng
bức mùa hè, rồi chừng một giờ nữa thì
quay lại may ra có ai đến.” Ông Tư đưa
vợ đi, mà không yên lòng. Hơn một giờ
sau, ông kéo được bà ra xe, quay trở lại
tiệm. Cũng chỉ mới có hai gia đình trong
phòng ăn rộng rãi. Bà Tư đòi đi chơi
thêm nữa, ông không chịu. Vào ngồi chờ,
không có việc gì, ông làm quen với một
cháu bé chừng năm tuổi đang chạy nhảy.
Nói chuyện với nó cho đỡ ngượng
ngùng.
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Một lần khác, cũng đi dự đám
cưới. Thư mời ghi năm giờ rưỡi, mà đến
gần chín giờ tối vẫn chưa bắt đầu. Ông
Tư ngồi mãi cuồng chân và đói bụng, bèn
đi ra ngoài, vào tiệm McDonald bên
cạnh, ăn một cái bánh mì kẹp và một ly
kem. Thấy trong tiệm cũng có vài ông ăn
mặc áo vét, cà vạt sang trọng, nhìn ông
mà cười cười. Có lẽ các ông này cũng là
khách tham dự đám cưới, chờ không
được, ra đây ăn tạm dằn bụng. Khi quay
lại, đi ngang qua tiệm phở trong khu
thương mãi này, ông thấy chừng cả ba
chục ông bà khác, cũng ăn mặc trang
trọng, đang ngồi ăn đầy tiệm. Họ cũng là
khách đi ăn đám cưới, nhưng đói quá,
phải ra ăn phở cho cái bao tử đỡ hành hạ.
Đám cưới này mời 5 giờ rưởi, mà mãi
đến gấn 9 giờ đêm mới bắt đầu.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

rối và trễ nhiều hơn nữa. Trễ mấy phút,
đỡ mất thời giờ hơn là làm báo cáo tai
nạn, hoặc đem xe đi sửa chữa.
Ông Phu là anh ruột bà Tư, khi nào
cũng đi trễ, hai vợ chồng cứ hấp tấp dắt
nhau chạy ù vào khi tiệc đã gần mãn.
Những khi không còn ghế trống, phải kêu
nhà hàng dọn riêng bàn cho ông bà.
Nhiều lần khác, ông bà ngồi điền vào chỗ
trống của các thực khách đã về trước. Có
ai hỏi, thì ông bà nói đến trễ vì phải đi
hai đám cưới trùng ngày, vừa về sớm từ
đám cưới bên kia, chạy vù đến đám cưới
này. Bà Tư thắc mắc, không lẽ khi nào
cũng có hai đám cưới trùng nhau sao?
Nếu thế, thì nên chọn tham dự một đám
thôi, cho tròn vẹn, khỏi phải bỏ về sớm
từ tiệc kia, để chạy qua tiệc này, đến quá
trễ, không giống ai.

Mỗi lần tham dự tiệc tùng, hay
đám cưới đám hỏi, khi nào ông bà Tư
cũng ăn vài chén cơm nguội dằn bụng
trước, để nếu có bị chờ đợi lâu, cũng khỏi
phải chịu đói. Bà thường khen chồng tính
khéo, ăn trước ở nhà, khỏi phải đắng
miệng chờ tiệc. Khi vào tiệc, thì cũng chỉ
chọn vài ba miếng thật ngon thôi cũng
đủ. Không có món ngon, thì gác đũa ngồi
nói chuyện cũng chẳng sao.
Ông Tư quan niệm rằng, thà đến
đúng hẹn, sớm, hơn là trễ. Đến sớm, thì
có nhiều thì giờ để nói chuyện, tâm sự
với bạn bè, cũng là một cái thú. Ngày
thường, ai cũng bận bịu, ít có thời giờ
gặp nhau để chuyện trò hàn huyên.
Những khi tưởng như đã trễ giờ
hẹn, bà Tư thường nhắc nhở ông chồng
đừng có gấp gáp, cứ bình tĩnh mà lái xe,
hấp tấp lỡ cọ quẹt, gây tai nạn, còn rắc

Bà Phu kể cho ông Tư rằng, một
lần đi đưa đám ma người quen, đến nơi,
thấy nhà quàn vắng hoe, không còn một
bóng người. Tưởng đâu đến lộn nơi, khi
biết vì đến trễ, bẽ bàng ra về, và cũng tự
an ủi rằng, may họ đã chết rồi, không biết
chi nữa để mà trách móc. Khi này, thân
xác đã chôn xuống huyệt mộ, tang quyến
cũng đã rời nghĩa địa rồi. Không phải chỉ
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một đôi lần, mà đã nhiều lần như thế.
Nhưng chứng đi trễ vẫn không bỏ được.

đường bộ rượt theo du thuyền cũng đã
thỉnh thoảng xảy ra.

Những lần theo các đoàn đi du
lịch, ông Tư thường khâm phục cái nhẫn
nại chịu đựng của các hướng dẫn viên.
Không bao giờ du khách trở lại xe đúng
giờ như đã quy định. Khi nào cũng có vài
ba người về xe trễ hẹn. Có nhiều khi cả
đoàn chờ một người thôi. Chờ mãi không
thấy, hướng dẫn viên phải đi tìm dẫn về.
Những lúc này, ông Tư và cả xe vỗ tay
rôm rốp như để hoan hô, người đi trễ biết
là tiếng vỗ tay trách móc, mặt đỏ bừng
xấu hổ. Mấy lần sau, những người này
không còn dám về xe trễ hẹn nữa.

Nhiều lúc bàn cãi, tranh luận, bà
Tư nói, đôi khi nhờ đi trễ mà sống sót, tai
qua nạn khỏi. Trong vụ bọn khủng bố
đánh sập toà tháp đôi ở New York, mấy
người nhờ xe hư, chết máy, đến trễ nên
thoát chết. Cũng có người, nhờ đi trễ
chuyến bay, nên tránh được tai nạn.
Trong trận động đất ở San Francisco làm
mấy đoạn cầu sập, chết người, anh bà Tư
đã thoát chết nhờ bánh xe bị xẹp, phải
thay bánh xe phụ. Nếu không thì cũng đã
bị cầu sập đè bẹp dí rồi. Bà Tư cũng nhắc
chuyện ngày xưa, vì ham nói chuyện với
bạn gái, mà ông bị trễ chuyến xe đò. Nhờ
thế mà thoát chết khi xe cán mìn Việt
Cộng gài trên đường. Bà cứ đem chuyện
này ra để nhắc nhở ông, không nên quá
quan trọng hoá cái giờ hẹn.

Có người kể chuyện lần đi du lịch
qua nhiều nước Đông Âu, một bà nọ bị
bỏ lại, vì xe không thể chờ đợi quá lâu,
mà hướng dẫn viên du lịch cũng đã cố
công đi lùng tìm mãi cũng không có.
Nghe đâu cái bà đi trễ khóc lóc, vật vã, vì
không nói được tiếng địa phương, và
lúng túng không biết phải đi đâu, làm gì.
Cuối cùng, bà cũng tìm được người giúp
đỡ, và quay trở về, đâm đơn kiện hãng du
lịch đã bỏ rơi bà bơ vơ nơi xứ lạ.
Cũng có ông bạn kể rằng, một lần
đi du lịch bằng du thuyền, khi hai vợ
chồng ông quay về bến, thì thấy chiếc
thuyền đã nhổ neo đi khuất bóng rồi. Hốt
hoảng và lo lắng, hai ông bà đổ lỗi cho
nhau, bà thì kêu gào khóc lóc, ông thì
giận dữ hầm hầm đổ lỗi cho bà cứ la cà
lựa chọn, không nghe lời ông. Cuối cùng,
phải kêu taxi đưa về khách sạn gần nhất,
định hôm sau mua vé máy bay, bay về lại
nhà. Nhân viên khách sạn biết chuyện,
bày cho ông bà thuê taxi chạy thâu đêm
bến kế đón du thuyền. Chuyện chạy xe

Ông Tư nhận xét, mấy ông bà già
thường chậm chạp trong mọi việc, thế mà
ít khi trễ hẹn. Có lẽ vì họ có quá nhiều thì
giờ rảnh rỗi, mà không có việc chi làm,
chẳng có việc gì quan trọng khác ngoài
cái hẹn, nên chăm chắm nghĩ đến cái hẹn
mà thôi. Một bà bạn tâm sự với ông bà
Tư rằng: “Tôi cũng rất ghét đi trễ, xấu hổ
lắm lắm. Nhưng thường tôi không thể
nào đến đúng giờ được, vì ngay lúc cần
phải ra đi, thì có một vạn chuyện bất ngờ
xảy ra cần giải quyết.
Ví như tìm không ra chìa khoá
cửa, hoặc cái cửa nhà xe không đóng
được, hay điện thoại reo, phải trả lời
khẩn cấp, hay bà hàng xóm chận lại than
phiền chuyện gì đó, hoặc đã đi được một
đoạn đường rồi, chợt nhớ chưa khoá cửa,
hoặc không biết cửa đã khoá chưa, phải
quay lại kiểm soát. Một trăm cái rắc rối.
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Tôi thường tự nhủ rằng, không bao giờ đi
trễ nữa, cứ thế mà tự hứa hẹn, rồi không
bao giờ làm được. Bạn bè, chồng, con,
cấp chỉ huy, ai cũng than phiền cái tật trễ
nãi của tôi, tôi biết lỗi, nhưng mà không
dứt nó được. Cũng lạ. Cuối cùng, những
kẻ đúng giờ đó cũng hiểu và châm chước
cho tôi, vì họ cứ chắc rằng tôi mà đúng
hẹn thì e sẽ có thiên tai. Có lần tôi nói
đùa với ông chỉ huy rằng, tôi đến trễ, thì
tôi sẽ về sớm để bù lại. Ôn gấy chỉ lắc
đầu chịu thua.

Bà Tư nhận xét rằng: “Đi trễ là cái
bệnh thâm căn cố đế của người Việt Nam
mình rồi. Khó mà bỏ được. Nhất là
những người có chút chức vị, họ cảm
thấy ở vị thế cao hơn, và người khác phải
có bổn phận chờ đợi họ. Nhưng khi họ
phải chờ đợi người khác, thì họ vô cùng
khó chịu, trách móc và hờn giận. Mình
thì địa vị thấp kém, mà cũng cứ đi trễ
như ai.
Ông Tư nói: “Một người đi trễ
mười lăm phút, bắt 20 người khác chờ,
thì mất đến 300 phút phí phạm”.
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Có lần ông bạn nói đùa rằng, muốn
cho mọi người đến đúng giờ, thì cứ đem
chừng năm bảy người đi trễ ra mà bắn
bỏ. Hết còn ai dám đi trễ nữa.
Ông Tư có hẹn với anh con rể
tương lai. Anh này không biết tính bố vợ
nên cứ nhẩn nhơ tà tà. Ông Tư chờ hoài,
vừa lo vừa bực, tưởng đâu có tai nạn xẩy
ra cho anh con rể tương lai rồi. Khi thấy
hắn xuất hiện mà mặt tỉnh bơ. Ông hỏi:
“Sao, có chuyện gì xảy ra không?” Hắn
đáp tỉnh khô: “Không có gì cả Ba à!”
Ông gằn giọng: “Thế thì sao đến trễ
thế?” Anh đáp: “Con gặp một người bạn
cũ, nói chuyện vài ba câu, vui quá, quên
mất, nên hơi trễ hẹn” Ông hừ một tiếng:
“Hơi trễ? Anh hẹn tôi mà thế à? Anh
không đàng hoàng. Anh về đi, về ngay
đi. Đừng có đến nhà này nữa. Tôi không
muốn con gái tôi lấy một kẻ không biết
tôn trọng người khác như anh”. Một lần
đó thôi, sau này anh con rễ răm rắp đúng
giờ.
Đọc sách, ông Tư biết người Thụy
Sĩ, Đức, Nhật rất đúng giờ, không chấp
nhận ai đi trễ. Ông ngưỡng mộ vô cùng,
nhưng nếu bắt ông phải sống tại các xứ
đó, ông cũng không muốn, vì cảm thấy
quá gò bó, trói buộc, thiếu cái dễ dàng
thong dong.
Dù bị vợ cằn nhằn gây gổ mãi,
nhưng ông Tư không bỏ được cái bệnh
đúng giờ. Bà cho rằng, nếu ông dễ dãi
hơn một chút về giờ giấc, thì đời sống sẽ
bớt căng thẳng và hạnh phúc hơn. Ông
đồng ý với nhận xét của bà, nhưng đã
thành cố tật rồi, thì khó mà chữa được./.
TCM
Tháng 3/2017
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Dạo chơi thủ đô Bucharest –
Romania
Từ Minh Tâm
(Bài viết này trích từ ghi chép chuyến du
lịch vùng Balkan – 9/2016).
… … Hôm sau, chúng tôi ăn sáng tại khách
sạn sang trong có tên là Intercontinental, sau đó
đoàn bắt đầu chuyến dạo chơi quanh thủ đô.
Thời tiết hôm nay rất xấu. Mưa và lạnh, nhiệt độ
chỉ 10 độ C thật trái ngược với mấy ngày trước
khi chúng tôi thăm viếng thủ đô Sofia - Bulgaria
(lúc đó trời nắng và nhiệt độ gần 30 độ C) dù
hai thành phố không xa nhau lắm.
Chúng tôi lên xe và khởi hành lúc 9 giờ.
Hãng du lịch Cosmos có mướn cho đoàn một
hướng dẫn viên địa phương. Anh này trẻ, nói
tiếng Anh lưu loát. Trên xe anh giới thiệu sơ
lược về lịch sử Bucharest và sự phát triển của
nó. Trong khi xe chạy qua những con phố lớn
với những kiến trúc xinh đẹp anh lại kể chuyện
những khó khăn trong thời cộng sản. Trừ chúng
tôi, hầu như trong đoàn ít có ai có kinh nghiệm
sống với cộng sản nên họ chăm chú nghe và
ngạc nhiên tại sao trên đời này lại có những xã
hội “quái đản” như vậy. Chuyện dài công sản thì
hầu như người Việt nam nào cũng biết xin miễn
kể lại ở đây mà xin giới thiệu về chuyến du lịch
Bucharest mà thôi.
Sáng nay trời mưa mà đường sá cũng đông
xe lắm. Hướng dẫn viên nói trong 3 triệu dân
Bucharest, cứ hai người thì một người có xe ô tô
(?). Ngày xưa muốn mua xe thì đặt 5 năm mới
có. Ngày nay tự do rồi, có tiền là có xe. Ai có
tiền nhiều thì mua xe ngoại nhập, ai ít tiền thì
mua xe nội địa là xe hiệu Dacia, một xe nhỏ
nhưng cũng gọn và đẹp. Hôm nay mưa nên
người ta đi xe cho khỏi ướt. Bên cạnh đó xe taxi
cũng rất rẻ.

Nếu đi hai ba người thì taxi rẻ hơn đi xe
điện công cộng. Nhận xét của tôi là thành phố
Bucharest đẹp nhưng ít dân, khách bộ hành lưa
thưa, việc buôn bán có vẻ chậm chạp. Đặc biệt ở
đây có nhiều nhà thuốc tây và tiệm bán hoa.
Nhiều nhà thuốc tây vì bảo hiểm y tế trả tiền
thuốc, do đó mua dễ và rẻ. Nhiều tiệm bán hoa
vì dân Romania rất thích tặng hoa cho nhau.

Một kiến trúc đẹp ở thủ đô Bucharest–Romania.
Xe chạy ngang một vòng xoay có cổng Khải
Hoàn Môn như ở Pháp nhưng nhỏ hơn. (Hình
như Romania thích Pháp nên kiến trúc giống
Pháp khá nhiều). Tiếp theo xe chạy ngang một
khu sang trong nơi có các tòa đại sứ của các
nước. Các căn biệt thự ở đây rất đẹp và có giá
trên 1 triệu đô la Mỹ. Bên kia đường là một
công viên có rất nhiều cây xanh.
Điểm dừng đầu tiên sáng nay là Bảo Tàng
Nhà Cổ Romania. Đó là một góc công viên.
Người ta sưu tầm tất cả những loại kiến trúc nhà
ở của người dân Romania rồi đem về đây xây lại
để triển lãm cho du khách. Những căn nhà này
cũng đẹp và lạ mắt. Tiếc rằng lúc này trời mưa
nên sự thưởng ngoạn cũng mất thú vị.
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Ngồi xe xem cảnh Bucharest và câu
chuyện về nhà độc tài Ceausescu:
Sau khi xem bảo tàng nhà cổ, chúng tôi lên
xe trở lại trung tâm Bucharest. Xe chạy vào
đường Victorei là con đường có nhiều kiến trúc
cổ khá đẹp. Sau đó xe ngừng để chúng tôi chụp
hình hai địa điểm du lịch là Lâu Đài Hoàng Gia
(nay là viện bảo tàng) và Trụ sở chánh quyền
thời cộng sản nơi chủ tịch đảng CS là Ceausescu
phát biểu trước cuộc biểu tình của dân chúng
hồi năm 1989. Lúc đó, sau khi Liên Xô sụp đổ
thì dân chúng Romania cũng hết tin tưởng vào
sự lãnh đạo của đảng cộng sản và họ chống đối
rất mạnh. Vợ chồng nhà độc tài đã ra lịnh bắn
vào người biểu tình làm chết cả ngàn người.
Nhưng dân chúng vẫn tiếp tục biểu tình mạnh
mẽ, Ceausescu sợ quá lên trực thăng chạy trốn
về một vùng quê. Sau đó, ông ta và vợ cũng bị
bắt và năm ngày sau thì bị xử tử. (Bà vợ của
Ceausescu cũng mê quyền lực không thua
chồng. Bà ta mới học tới lớp 8 mà tìm cách chạy
chọt để có bằng tiến sĩ hóa học. Bả dốt đến nổi
đọc công thức của nước H2O là H “hai mươi”).
Nhân dân Romania đã đứng lên tìm lại tự do
cho chính mình và họ đã lật đổ được chế độ độc
tài, đem lại tự do dân chủ cho đất nước. Những
nhà độc tài lúc còn quyền thì độc ác, nhưng lúc
thất thế thì hèn nhát và số phận của họ là bị xử
tử một bản án mà toàn dân đều hài lòng. Ngay
trước trụ sở này có một tượng đài để tưởng nhớ
những người đã hy sinh trong cuộc biểu tình
chống chánh phủ hồi cách mạng 1989.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Trụ sở đảng cộng sản Romania nơi xảy ra
cuộc biểu tình năm 1989. Phía trước là tượng
đài tưởng nhớ những người đã hy sinh cho tự
do. Đây cũng là nơi Ceausescu phát biểu lần
cuối cùng trước khi lên trực thăng chạy trốn và
bị bắt sau đó.
Chúng tôi lên xe đi tiếp để được xem những
kiến trúc khác của Bucharest. Hầu hết chúng
đều to lớn và hơi giống kiến trúc Tây Phương
như Pháp, nhưng hơi thiếu tu bổ nên không đẹp
bằng. Vài nơi còn bị vẽ bậy nên làm mất thẩm
mỹ.
Xe chạy về phía tây. Bây giờ chúng tôi tới
gần một tòa nhà vĩ đại đó là Tòa Nhà Quốc Hội
Bucharest. Tòa nhà này được chánh quyền công
sản thời Ceausescu ra lịnh xây cất. Họ đã đuổi
một phần ba thành phố để lấy đất xây dựng tòa
nhà to lớn này. Lúc đó dân chúng thì được dời
về những chung cư, còn thú cưng như chó mèo
thì không có chỗ nên bỏ hoang. Hậu quả là
Bucharest có thời có tới 100,000 con chó hoang
tạo ra một vấn đề lớn cho chánh quyền, thậm chí
nhiều tổ chức yêu thích động vật ở Tây Phương
cũng để ý tới. Chiều nay chúng tôi sẽ vào xem
bên trong, sáng nay chỉ xem phía ngoài tòa nhà
quốc hội.
Xe chạy vòng về con đại lộ Urini, một đại lộ
to lớn. Ceausescu muốn xây một đại lộ rộng và
lớn hơn đại lộ Champs d‟Élyse ở Paris. Ngân
sách quốc gia tập trung vào việc xây tòa nhà
quốc hội và đại lộ này. Hai bên đại lộ là những
cao ốc to lớn. Giải phân cách giữa đại lộ là
những bồn nước phun. Tiếc rằng hôm nay hồ
nước cạn queo, không thấy phun nước gì hết.
Xe chạy về cuối đường Urini. Ở đó có một
vòng xoay thật lớn. Sau đó, xe ngừng ở một khu
thương xá để ai muốn đi mua sắm thì đi. Ai
muốn về khách sạn thì xe sẽ đưa về.

Trụ sở đảng cộng sản Romania

Chuyến ngồi xe xem thành phố kết thúc sau
3 giờ ngồi xe, ngắm cảnh và nghe những câu
chuyện thời cộng sản ở Bucharest như thiếu
thốn thực phẩm, không dám ăn nói, lúc nào
cũng sống trong sợ hãi và nghi ngờ lẫn nhau…
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Chánh quyền Romania hiện đang phân vân
về việc sử dụng tòa nhà này vì nếu phá bỏ thì
tốn tiền mà bảo trì thì rất tốn kém. Nội tiền điện
nước gas thì hàng năm phải tốn 6 triệu đô la.
Năm 1990, có một thương gia Úc đòi mua
tòa nhà với giá 1 tỉ đô la nhưng thương lượng
bất thành. Tỉ phú Donald Trump cũng ngắm
nghé. Năm 2008, người ta định giá tòa nhà là
3.4 tỉ đô la, khiến nơi đây thành tòa nhà mắc
tiền nhứt thế giới.
Quốc Hội Romania – tòa nhà lớn thứ hai thế
giới.

Xem Tòa Nhà Quốc Hội Romania ở
Bucharest:
Ở Bucharest có một tòa nhà lớn vĩ đại. Đó là
Tòa Nhà Quốc Hội được xây từ thời cộng sản
mà ngày nay trở thành một địa điểm du lịch. Du
khách muốn vào xem tòa nhà này thì phải đem
theo passport. Chúng tôi mua tua phụ của công
ty Cosmos và đi theo đoàn. Giá tua là 25 Euro
(mắc gấp nhiều lần giá vé chánh thức nhưng có
xe đưa đón từ khách sạn). Lúc 2 giờ trưa, xe đưa
chúng tôi đến bên hông tòa nhà để chờ vào xem
bên trong. Ai muốn chụp hình thì phải trả thêm
8 Euro. Vì đây là quốc hội Romania nên an ninh
cẩn mật lắm, khi vào xem thì passport của khách
bị nhân viên an ninh giữ lại. Mọi người phải qua
xét an ninh giống như đi máy bay.
Đoàn Cosmos được một người hướng dẫn
của tòa nhà đưa đi xem các nơi bên trong. Ông
giới thiệu về nơi đây như sau:
Đây là toà nhà lớn hạng thứ nhì trên thế giới
sau Ngũ Giác Đài ở Mỹ. Nó có 12 tầng, chiều
cao 84 mét, có 1,100 phòng lớn nhỏ và diện tích
365,000 mét vuông. Bên trong tòa nhà này có
23 cơ quan làm việc. Hiện giờ có quốc hội, ba
viện bảo tàng, và một phòng họp quốc tế nhưng
đó chỉ chiếm có 30% phòng ốc, 70% còn lại còn
trống. Lúc xây dựng thì chánh quyền cộng sản
muốn lấy tiếng còn bây giờ thì không sử dụng
hết công suất.

Về lịch sử xây dựng thì năm 1977 có một
trận động đất lớn làm hư hại nhà cửa ở
Bucharest. Chủ tịch Nicholae Ceausescu lợi
dụng chuyện này để hoạch định thành phố theo
ý của ông. Theo kế hoạch đó, tòa nhà quốc hội
sẽ được xây dựng cùng với khu vực xung
quanh. Việc xây cất tiến hành ngày đêm với 700
kiến trúc sư, kỹ sư cùng với 20,000 tới 100,000
nhân công làm việc ba ca. Vật liệu chủ yếu là
đồ nội hóa. Phải di dời 40,000 cư dân, nhiều nhà
cửa, kể cả một số nhà thờ cổ. Ceausescu đặt nền
móng cho tòa nhà nhưng ông ta đã bị xử tử
trước ngày khánh thành năm 1997. Chi phí xây
dựng lúc đó là 1.75 tỉ đô la (nhưng thời giá 2006
là 3 tỉ đô la, ngày nay chắc hơn nhiều).
Trong vòng một giờ, hướng dẫn viên đưa
chúng tôi đi thăm những phòng họp, những hội
trường, phòng triển lãm to lớn, những hành lang
thật cao rộng. Phải công nhận đây là một công
trình vĩ đại. Có một cái đèn chùm treo trên trần
thật to. Cái đèn này cũng thuộc loại lớn nhứt thế
giới. To lớn, vĩ đại là ấn tượng của chúng tôi khi
xem tòa nhà này.
Tuy nhiên nếu xem kỹ thì thấy chi tiết
không đẹp lắm, đá cẩm thạch Romania cũng đẹp
và bóng như cẩm thạch Ý. Vài nơi đã bắt đầu hư
hỏng và không được sửa chữa. Có một căn
phòng trước đây làm nơi họp của trung ương
đảng cộng sản.
Người hướng dẫn nói ở đó có một cửa bí
mật dành cho các xếp để có thể vào ra khi cần
thiết.
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Xem xong tòa nhà, chúng tôi ra xe để được
đưa trở lại trung tâm thành phố để tiếp tục tự do
dạo chơi thủ đô Bucharest của nước Romania…

Vài Nét về Núi Đá ULURU
(Ayers Rock)
ở Trung tâm nước Úc
Một hành lang rộng lớn trong tòa nhà quốc hội
Romania




Núi đá này cao 348m trên mực nước biển
nhưng chân gốc núi đá còn chôn sâu 2.5 cây số
dưới mặt đất nữa.
Leo núi này đã có 37 người thiệt mạng từ trước
tới nay. Năm 1951 là thời điểm có khách leo núi
thiệt mạng đầu tiên.

Một phòng họp trong tòa nhà quốc hội Romania
Tòa nhà nằm trên đồi cao. Từ tòa nhà này
nhìn xuống đại lộ Urini thì đẹp lắm. Người ta dự
định có chỗ để cho ông Ceausescu xuất hiện
mỗi khi có hội họp quần chúng. Sau này chỗ đó
lại là nơi ca sĩ Micheal Jackson chào khán giả
trong một chuyến lưu diễn ở đây. Tức cười là
lúc đó anh ta nói: “Hello Budapest” thay vì
“Hello Bucharest”. Nhiều người cũng lẫn lộn
như vậy. Thật ra Budapest là thủ đô Hungary.
Bucharest ở đây là thủ đô Romania. Do bắt đầu
bắng chữ Bu… giống nhau nên nhiều người lẫn
lộn.
Đi thăm Tòa Nhà Quốc Hội Romania chỉ
hơn một giờ là hết tua vì thật ra, người ta chỉ
đưa mình đi coi không quá 10% diện tích nơi
đây. Ấn tượng của chúng tôi thì đó là một tòa
nhà to lớn, đẹp đẽ nhưng quá phí phạm và đầu
tư không đúng chỗ, ngân sách xài ở đây nếu
dùng để phát triển kinh tế như xây nhà máy, khu
kỹ nghệ thì tốt hơn là một cơ quan chánh phủ.

Hình nổi tiếng lúc mặt trời lặn tại đây rất hùng vĩ.





Khoảng năm 1930 mới bắt đầu có du khách đến
thăm núi đá này.
Chính phủ Úc nắm quyền kiểm soát núi này cho
đến năm 1985 mới trả lại quyền kiểm soát cho
thổ dân.
Năm 1987, tổ chức UNESCO tuyên bố Núi này
được liệt kê vào danh sách Bảo tồn Tài sản của
thế giới.
Muốn đến Uluru phải đi một đoạn đường dài
470 cây số tính từ thành phố gần nhất là Alice
Springs.
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Vào cuối năm 2012, Giáo Sư Trần Lê
Quang viết một bải về Bát Quái để giúp chúng
ta hiểu biết về tục lệ treo Bảng gỗ khắc hình Bát
Quái trước cửa một số lớn các nhà xưa ở Việt
Nam. Giáo Sư đã gửi bài viết này cho một số
các AHCC để trao đổi ý kiến, nhưng chưa phổ
biến rộng rãi.
Nhận thấy tài liệu này rất hữu ích trong việc
tìm hiểu phong tục của Việt Nam trong nhiều
thế hệ, và chưa thấy đăng trên LTCC, nên tôi
xin được sao chép lại dưới đây. Phần lớn chúng
ta đã biết Giáo Sư qua các chức vụ Giám Đốc
Hỏa Xa, Tổng Trưởng Bộ Giao Thông Công
Chánh, Tổng Trưởng đảm nhiệm Bộ Đặc Trách
Cải Tiến Nông Thôn, và Giáo Sư trường Cao
Đẳng Công Chánh về môn Résistance des
Matériaux trong hai niên khoá 1953-54 và 5455. Ngoài ra, với kiến thức uyên bác, Giáo Sư
còn nghiên cứu nền văn minh “ c-Eo”tại Nam
Phần Việt Nam, khởi thủy do học giả người
Pháp có tên là Louis Malleret, và một số đề tài
khác trong đó có Bát Quái và Toán Nhị Phân.
Ý-NGHIÃ VÀ SỰ LIÊN-HỆ CỦA BÁTQUÁI VỚI CÁC HỆ-THỐNG ĐẾM SỐ
(NUMERATION SYSTEMS) CỦA TOÁNHỌC VÀ KỸ-THUẬT ĐIỆN-TỬ NG Y NAY.
Trần Lê Quang.
Trước cửa các nhà tại Việt-Nam hồi xưa, có
lẽ các bạn còn nhớ, thường có treo một bản gỗ,
hình 8 góc, gọi là “Bùa Bát Quái”. Điển-hình là
tại thành-phố Hội-An, gần Đà-nẵng, nhà nào
ngày nay cũng có treo trước cửa một bùa BátQuái.
Theo Thuyết Phong-Thủy cổ-truyền, mụcđích của Bùa Bát-Quái là để “yểm-trợ” không
cho những sự-kiện “xấu, ma-quỉ”, hoặc “cơ-may
bất-lợi” nào đó, xâm-nhập vào nhà của mình.

Trên mỗi góc của Buà Bát-Quái - tất cả 8
góc - có ghi một hình gọi là một Quẻ, với 3 nét
vạch ngang, nằm trên dưới, nhưng sử-dụng chỉ
1 trong 2 nét vạch khác nhau mà thôi, một
vạch liền(-) gọi là “Dương”, hoặc một vạch đứt
làm 2(--) gọi là “Âm”.
Hình Bát-Quái thông-thường sử-dụng tại
Việt Nam với 8 Quẻ, là hình dưới đây:
Tên 8 Quẻ của
Bát-Quái
là:
Càn,
Tốn,
Khảm, Cẩn,
Khốn, Chấn,
Ly,
Khôn,
Đoài, đọc trên
hình Bát Quái
trên đây theo
thứ-tự của kim
đồng-hồ.
4 Quẻ Ly, Khảm, Càn, Khôn, trùng-hợp với 4
phương-hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Tuy-nhiên,
Buà Bát-Quái thường treo trước cửa Nhà theo một
thế đứng (plan vertical), không phải một thế nằm
(plan horizontal), nên sự trùng-hợp với 4 Phương
hướng có lẽ cũng không quan-trọng cho lắm.
Thứ-tự của 8 Quẻ trên hình-thức của BátQuái ghi trên đây, hình như theo một Bát-QuáiĐồ, gọi là Hạ-Thiên Bát-Quái, do Chu-VăngVương đề-nghị áp-dụng tại Việt-Nam hồi xưa
kia, tôi không rõ từ năm nào.
Tình-thật, có nhiều Bát-Quái-Đồ sắp xếp 8
Quẻ nói trên, nhưng theo một thứ-tự khác,
chẳng hạn như trên một Bát-Quái gọi là
Thượng-Thiên Bát Quái.
Đặc-biệt, là hồi đầu thế-kỷ XVIII, tại ÂuChâu, nhiều nhà toán-học, trong đó có Ông L.
Leibnitz, được biết cách sử-dụng 8 Quẻ của Bát-
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Quái của Trung-Quốc thời Phục-Hy, cả 4000
năm về trước. Leibnitz phát-minh ra năm 1705
CN, kỹ-thuật Toán-Học gọi là Arithmétique
Binaire (hệ-thống Nhị-Phương), chỉ dùng 2 số
căn-bản 0 và 1 mà thôi, trong-khi Arithmétique
Décimal (hệ-thống Thập-Phương) sử-dụng 10
số: 1, 2, 3,…… 9, 0. Đó là điểm khởi đầu phátminh của Toán-Học Điện-tử ngày nay.
Các bạn có lẽ còn nhớ rằng kỹ-thuật điện-tử
lúc sơ-khởi, cách đây vài năm, cũng bắt đầu sửdụng các đơn-vị điện-tử hình-thành bằng 2 số
(bits) 1 hoặc 0, mà thôi.
Nguồn-gốc của Bát-Quái, cũng như Thuyết
Phong-Thủy, được phổ-biến tại Trung-Quốc từ
thời Phục-Hy, vào khoảng 2.800 năm trước
Công-Nguyên, tức là hơn 4.000 năm trước ngày
nay.
Bát-Quái có ghi trong sách Kinh-Dịch hồi
thời đó. Nội-dung của Bát-Quái là diễn-tả sự
tuần-hoàn của vũ-trụ và các sự thay đổi trong
đời sống của con người. Nhưng những thay đổi
đó chỉ kết-nợp trong 8 trường-hợp tương-ứng
với 8 Quẻ của Bát-Quái mà thôi.
Kinh-Dịch khá phức-tạp. Một bản sao tóm
lược bằng tiếng Việt, đính-hậu sau bài viết này,
để các Bạn tiện tham-khảo và biết thêm chi-tiết,
nếu cần.
Mục-đích của bài viết này, tôi xin hạn-chế
vào một khiá-cạnh khá đặc-biệt của “Bát-Quái”,
là sự sắp-xếp của 8 Quẻ, một số Quẻ rất tươngtợ với 8 đơn-vị Điện-tử sử-dụng ngày nay.
Thật-vậy, Điện-tử ngày nay, cũng như
thuyết Bát-Quái khi xưa, chỉ sử-dụng 2 số cănbản, là 2 bits 0 và 1 mà thôi, kết hợp thành
những số gọi là “đơn-vị”, có thể có nhiều đơn số
(digits), nhưng mỗi đơn số “digit” cũng chỉ là
một trong hai bits căn-bản 0 và 1 mà thôi, để
diễn-tả tất cả các tác-động hoán-chuyển, trườnghợp và hiện-tượng trong các máy điện-tử.
Bát Quái cũng sử-dụng chỉ 2 dấu-hiệu khác
nhau mà thôi, một vạch liền(-), gọi là Dương,
hoặc một vạch đứt(- -) gọi là Âm. Hai vạch đó
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sắp-xếp từng cụm 3 vạch, nằm trên dưới, hìnhthành 8 Đơn-vị gọi là 8 Quẻ.
Kỹ-thuật điện-tử, hồi thời sơ-khởi cách đây
vài năm, bắt đầu cũng sử-dụng 2 bits, 1 và 0 mà
thôi, kết-hợp với nhau trong những con số với 3
digits, để hình- thành 23 = 8 đơn-vị điện-tử
khác nhau, tương-đương với 8 quẻ của BátQuái.
Sau này, kỹ-thuật điện-tử phát-triển thêm,
cần sử-dụng nhiều đơn-vị điện-tử hơn là 8 đơnvị hồi thời sơ-khởi, nên phải kết-hợp nhiều hơn
3 bits, như 4 bits, để hình-thành 24 = 16 đơn-vị,
hoặc 5 bits, để hình-thành 25 = 32 đơn-vị khác
nhau, v.v.
Thuyết Phong-Thủy và Kinh-Dịch khi xưa
cũng có đề-cập tới những số Quẻ, nhiều hơn số
8 Quẻ trong Bát Quái, chẳng-hạn như Quẻ 16
vạch, hoặc 32 vạch (Xin xem Bài viết đính-hậu,
về Sơ-lược của Kinh-Dịch).
Tuy nhiên, hình-như trí-tuệ của con người
không đủ khả-năng để theo dõi nội-dung quá
phức-tạp của những số Quẻ quá nhiều, hơn 8
Quẻ. Do đó, Kinh-Dịch có thể còn coi như còn
“chậm-tiến”, đối với kỹ-thuật Điện-tử ngày nay.
Nếu các bạn muốn “phát-triển Bát-Quái”
một cách đầy-đủ hơn, các bạn có thể mở thêm
số Quẻ, cho tới 16 Quẻ, hoặc 32 Quẻ, thay vì 8
Quẻ của Bát Quái. Các bạn có thể gia-tăng số
Quẻ bằng cách cho thêm 4, hoặc 5 vạch, cũng
sắp trên dưới, thay vì 3 vạch của 8 Quẻ BátQuái, nhưng phải sử-dụng chỉ 2 vạch căn-bản là
vạch liền (-) Dương, hoặc vạch đứt (--) Âm, mà
thôi.
Lẽ cố-nhiên, các bạn phải gia-tăng sự tiênđoán nội-dung cho các Quẻ bố-túc mới, chưa có
trong Bát-Quái hay Phong-Thủy! Sách KinhDịch có thể giúp ý-kiến, vì Kinh-Dịch có đề-cập
tới nhiều Quẻ hơn là 8 Quẻ của Bát Quái.
Trước khi kết-thúc trình bày sự liên-hệ của
Bát-Quái với các Hệ-thống Đếm-Số (Systèmes
de Numérations) của Toán Học ngày nay, tôi
thiết-tưởng cần nhớ lại các thủ-tục đếm số khi
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xưa của Trung-Quốc, và theo đó của Việt-Nam,
thông-dụng khi xưa, ngoài hệ-thống Nhịphương (Système Binaire) với 2 số Âm và
Dương của Bát-Quái, Việt-Nam thường sử-dụng
nhiều hệ-thống đếm số khác, lắm khi rất phứctạp.
Viêt-Nam thật-sự đã sử-dụng hệ-thống đếm
số Thập-Nhị-Phuong (Système Duo-décimal),
trong đó có một đơn-vị gọi là một Tá, và cótất
cả 12 đơn-vị. Hê-thống đếm số Thập-NhịPhương đó rất thông-dụng trong thương-mại,
nhứt là buôn bán hoa-quả khi xưa tại các chợ, và
để đếm tuổi của con người (Tí, Sửu, Dần, Mão,
Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi).
Đặt-biệt hơn nữa, là khi sử-dụng hệ-thống
Thập-Nhị-Phương đếm số nói trên, gọi là “Chi”
(ý-nghiã là “cành cây”), người Việt-Nam còn
kết-hợp hệ-thống Thập-Nhị-Phương đó, với một
hệ-thống đếm số Thập-Phương khác, gọi là
“Can” (ý-nghiã là “thân cây”), để hình-thành
một hệ-thống đếm số rất đặc-biệt gọi là “CanChi”, trong đó có 120 đơn-vị với tên khác nhau.
Chẳng-hạn, như năm nay 2012, là năm “NhâmThìn”, năm sắp tới 2013 là năm “Quý-Tỵ”,v.v.
Hệ-thống đếm số đặt-biệt Can-Chi đó
thường dùng để đếm các năm kế-tiếp và các
tuổi của con người.
Ngoài hệ-thống đếm số Can-Chi nói trên,
dân Việt và dân Trung-Hoa ngày nay còn thôngdụng nhiều hệ-thống đếm số và cân-đo phức-tạp
hơn nữa! Thí-dụ:
 Trong việc buôn-bán Vàng (Or), người Việt
thường sử-dụng:
- đơn-vị cân-đo là “Lượng-Tael”, bằng
37,7994 grammes;
- đơn-vị “Chỉ-Fan”, bằng 1/10 của “LượngTael” tức là 3,77994 gr.;
- và “Cân-Kan”, bằng 1/16 Lượng-Tael =
2.3624625 gr.
 Trong việc buôn bán Gạo (Riz), người Việt
thường sử-dụng:
- đơn-vị Tạ/Picul bằng 60.479 kgr.
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Rất tiếc là dân Trung-Hoa đã phát-minh ra
từ hồi xa-xưa, hơn 4000 năm về trước, cách đếm
số Nhị-Phương rất hiện-đại của 8 Quẻ Buà BátQuái. Nhưng Trung-Quốc không thành-công
phát-minh ra kỹ-thuật các máy tính-toán. Ngoài
những khuôn tính thô-sơ, với những hòn trên
một bản gỗ, gọi là “Bouliers”, dùng hệ-thống
đếm số Thập-Phương (Système Decimal) để
tính những bài toán cộng-trừ thô-sơ, mà thôi.
Lý do có lẽ là kỹ-thuật đương-thời của
Trung-Quốc khi xưa, tuy rất hiện-đại về mặt
đếm số của Bát-Quái và Kinh-Dịch, và nhiều
phát-minh kỹ-thuật khác nữa của Trung-Quốc,
như kim chỉ-Nam (Aimant), hay thuốc nổ
(Poudre explosive) v.v.
Nhưng Trung-Quốc chưa phát-minh được
điện-năng (Electricité). Do đó Trung-Quốc
không biết sử-dụng 2 phương-thức “Tắt” và
“Mở”, rất giản-tiện của điện năng, để áp-dụng
trong thực-tế 2 bits Âm và Dương của Buà BátQuái, tương-tự với 2 Bits “1” và “0”, của cách
đếm số trong hệ-thống Toán-học “Nhị-Phương”
ngày nay.
Xin trình-bày vài ý-nghĩ sơ-luợc trên đây
với các bạn, để cho vui mà thôi. Tôi không ướcmong các bạn trở thành Thầy Bói-Toán, hay
Chuyên-viên Phong-Thủy.
Trần-Lê-Quang
Dưới đây à một số điện thư t ao đổi với
i o ư khi viết đề tài này
Nsituat <nsituat@gmail.com> 11/18/12
Thưa Huynh Trưởng,
Theo thiển ý, Leibnitz muốn chứng minh
những số nhị-phân (binary) của ông ta tương
ứng với những quẻ bát quái, nên đã sắp xếp
bảng sau, dùng số "0" để chỉ 2 gạch ngắn (âm),
và số "1"để chỉ 1 gạch dài (dương), cho thấy
thứ tự nhị-phân 000, 001, 010, 011, 100, 101,
110, 111 (từ 0 đến theo thập-phân decimal)
tương ứng với các quẻ Khôn, Cấn (Phấn),
Khảm, Tốn, Chấn, Ly, Đoài, Càn :
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Còn các cụ chúng ta xếp theo Càn, Khảm,
Phấn (Cấn), Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, có lẽ
đã theo Hậu Thiên Bát quái do Chu Văn Vương
lập ra (theo chiều kim đồng hồ) không giống
Tiên Thiên Bát Quái (của Phục Hy) chia theo
mùa. (theo 1 forum, một số học giả VN đang có
khuynh hướng cho rằng Bát Quái Đồ có nguồn
gốc từ VN!!). Và các cụ cũng không sắp xếp bát
quái theo hệ thống nhị-phân (binary) !

(Xin xem
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_qu
%C3%A1i_%C4%91%E1%BB%93
nói về Bát Quái Đồ)
Tôi chỉ hiểu tới đây, xin mạo muội trình lên
huynh trưởng.
Nsituat
Mountain View, Nov. 18, 2012.
Anh Tuất thân mến,
Nhận được bản tin hồi-âm của Anh ngày
11/17/2012, về bài-viết của tôi tựa « Bát Quái».
Xin cám ơn Anh Tuất rất nhiều.
Tôi rất vui được biết xưa kia năm 1705 tại
Âu-Châu, đã có vài người học-giả uyên-thâm về
toán-học, như Ông Leibnitz bên Đức-Quốc, có
cơ-hội tham-khảo và bình-luận về ý-nghiã của
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sách Kinh-Dịch thời Phổ-Hy tại Trung-Quốc,
cách đó đã hơn 5,000 năm.
Đặc-biệt là ý-kiến của Ông Leibnittz về việc
sử-dụng hệ-thống đếm số (numeration systems)
với 2 số căn-bản 1 và 0 mà thôi, trong một hệthống gọi là “Binary System”, để thay thế cách
tính-toán thông-dụng với hệ-thống 10 số,
“Decimal System”.
Không chừng ý-kiến sử-dụng hệ-thống
Binary System đó, phát-sinh ra cho Âu-Châu, do
Kinh-Dịch của Phổ-Hy, phổ-biến bên TrungHoa cả mấy ngàn năm về trước.
Rất tiếc là ý-kiến của Leibnitz lúc bấy giờ,
chưa đem ra sử-dụng được trên thực-tế, vì kỹthuật chưa phát-minh ra những bộ-phận cầnthiết để tính-toán theo Binary System, thậm-chí
là các «micro- processor» của các máy điện-tử
ngày nay, do Intel hay AMD sản-xuất.
Về thứ-tự tên của 8 Quẻ trên Bát Quái, do
tôi trình-bày trong bài viết, là: “ Càn, Khảm,
Phấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài”, tôi chỉ theo
tục-truyền của các cụ khi xưa thường kể lại cho
tôi nghe, như một câu thơ lục-bát cho vui tai,
không có ý-nghiã nào khác.
Tôi rất vui được biết và đồng-ý với Anh hôm
nay, về đề-nghị điều-chỉnh kê-khai 8 Quẻ Bát
Quái, nên theo một thứ-tự khác, là: “Khôn,
Chấn, Khảm, Tốn, Can, Ly, Đoài, Cần”, để
phù-hợp với thứ-tự Binary System của Leibnitz.
Tôi thiết-tưởng thứ-tự 8 Quẻ của Bùa BátQuái trong một bản kê, không có ý-nghiã gì
quan-trọng: Mỗi Quẻ chỉ là một đơn-vị riêng,
nằm ở đâu trong thứ-tự kê-khai, cũng được. Chỉ
cần giữ lại nội-dung và ý-nghiã của Quẻ đó, là
tốt rồi.
Tôi cũng tò-mò muốn biết thêm, thời
Leibnitz năm 1705, văn-minh Âu-Châu hiểu biết
những gì về nội-dung Sách Kinh-Dịch của PhổHy bên Trung-Hoa, ngoài việc sử-dụng 8 Quẻ
của Binary System. Đó cũng là một vấn-đề
quan-trọng, mà chúng mình cần tìm để hiểu và
thông-cảm.
Trung-Hoa hồi thời cổ-đại đó, cả mấy ngàn
năm trước Công-Nguyên, đã phát-minh cách
viết Hán-Ngữ. Nhờ đó mà ngày nay chúng mình
mới tham-khảo và hiểu được văn-minh và đạolý của Trung-Hoa, kể cả những phát-minh của
Trung-Hoa về toán-học, như các 8 Quẻ Bát-
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Quái, và các quan-niệm liên-quan với triết-lý,
đạo-lý và toán-học, hồi thời đó.
Tôi có truy-tìm được trên Google-Internet
một tài-liệu của Leibniz, tựa “Binary Arithmetic
& the Internet - March 15, 1675-1705”. Xin gởi
đính-hậu theo bản-tin này, để Anh tiện tham
khảo.
Thân chào Anh Tuất.
Trần-Lê-Quang.
Mountain View, Nov. 19, 2012.
Anh Tuất thân mến,
Nhận được bản tin ngày 11/18/2012 của
Anh, về thứ-tự của 8 Quẻ Bát-Quái.
Được biết cách thứ-tự sắp-xếp 8 Quẻ BátQuái mà tới nay tôi đang sử-dụng, là thứ-tự
sắp-xếp đó theo cách cổ-truyền xưa kia của
Chu-Văn-Vương trên một Bát-Quái-Đồ gọi là
«Hậu-Thiên Bát-Quái», đọc 8 Quẻ theo chiều
quay của kim đồng hồ.
Cách sắp-xếp 8 Quẻ Bát-Quái theo thứ-tự
tự-nhiên của Hệ-thống Nhị-Phương (Système de
numération Binaire) của Leibnitz, lại phù-hợp
với một Bát-Quái-Đồ khác, gọi là «Tiên ThiênBát-Quái».
Tôi chưa hiểu rõ sự khác-biệt giữa 2 BátQuái-Đồ nói trên ra sao, nhưng rất vui được
biết các chi-tiết do Anh cho biết. Xin cám ơn
Anh Tuất rất nhiều.
Xưa nay, tôi chỉ muốn tìm hiểu những tục-lệ
cổ-truyền Việt-Nam, với một tư-cách «tài-tử»
(amateur), mà thôi. Hôm nay hân-hạnh được
Anh hướng-dẫn, thật-sự do Anh là một «tay
chuyên-môn» về thuyết Bát-Quái, tôi hân-hạnh
vô-cùng!
Một lần nữa, xin cám ơn Anh Tuất.
Trần-Lê-Quang
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:(theo Explication de l'arithmetique binaire của
Leibnitz trong link
http://ads.ccsd.cnrs.fr/docs/00/10/47/81/PDF/p8
5_89_vol3483m.pdf)

Nhìn bảng trên, ta thấy có sự tương thích
giữa cách sắp xếp các quẻ Khôn, Cấn, Khảm,
Tốn, Chấn, Ly, Đoài, Càn với các số nhị phân
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, và 111. Rất
lý thú.
Theo thiển ý, Kinh Dịch rất thâm sâu, nhưng
không phát triển được như nền khoa học của
các nước Âu Mỹ, mặc dầu có người Trung Hoa
đã nghĩ tới từ nhiều thiên niên trước. Lý do
chính yếu có thể là chữ Hán kiểu hình tượng
khó diễn tả được mọi số, mọi chữ cho nhiều
người hiểu. Cho nên mấy ngàn năm sau, ngay
cả hiện giờ, những học giả TH vẫn còn đang
nghiên cứu để tìm hiểu Kinh Dịch!Còn điện tử,
như mọi khoa học khác của Âu Mỹ, đang phát
triển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Điều đáng
chú ý là VN cũng có một số nghiên cứu nhưng
lại quá chú trọng về khía cạnh bói toán hơn là
những khám phá về vũ trụ hay điện toán.
nsituat
2012/12/13 Quang Tran-Le
<qtranle@tranle.net>
Mountain View, Dec. 13, 2012.

Ngày 11 17 12
From: Si-Tuat Nguyen nsituat@gmail.com
Thưa Huynh Trưởng,
Cám ơn Huynh Trưởng đã gửi cho một bài
viết rất đặc sắc, đặt trọng tâm về sự tương tự
của hình tượng Bát Quái trong Kinh Dịch gần
5,000 năm trước và phương thức điện tử thời
nay. Leibnitz cũng đã so sánh các quẻ với các
con số trong hệ thống nhị phân (binary) như sau

Anh Tuất thân-mến,
Nhận được bản tin hôm nay của Anh, đềnghị sửa sai một chi-tiết trong bài viết cập-nhựt
của tôi về Bùa Bát-Quái.
Tôi đã sửa sai đoạn văn liên-hệ trên Bài
viết. Xin gởi đính-hậu đoạn sửa-sai theo Anh
đề-nghị.
Xin cám ơn Anh Tuất rất nhiều.
Trần-Lê-Quang.
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Tràm Cà Mau
Bà cụ Tư 95 tuổi, mình dây, dáng khô gầy,
còn khỏe mạnh. Nhờ thay màng tròng mắt nên
bà còn đọc được sách báo in chữ nhỏ li ti như
kiến bò. Tai bà hơi nặng, nhưng vẫn nghe được,
chưa cần đến máy trợ thính. Bà cụ nhìn lung ra
hướng cổng nhà và hỏi:
- Thằng Cu hôm nay sao bận việc chi mà giờ
nầy chưa thấy tới? Hương ơi, nấu sẵn nước sôi
pha trà. Lấy trà ngon của chú Phó tặng, mua từ
San Francisco về mà pha nghe con.
Người mà bà Tư gọi là „Thằng Cu‟, cũng là
một ông già 75 tuổi, con trai đầu lòng của bà.
Ông nầy đau khớp đầu gối, lại bị bệnh tiểu
đường nặng, đi đứng phải nhờ cây gậy để giữ
thăng bằng, phòng khi trượt té.
Có tiếng chuông reo, bà bước mau ra hướng
cửa và nói:

- Ăn đi con. Bánh khô nầy lành, không sợ
mỡ, đường, cao máu. Trà cũng thơm và ngon,
đắt lắm đó. Chú Phó đi San Francisco về, mới
tặng hôm kia. Mẹ để dành cho con.
Ông con trai rót trà ra chén, đưa lên ngữi,
cánh mũi ông phập phồng, rồi chiêu một hớp
nhỏ. Nói lớn:
- Thơm, ngon thật. Mẹ uống với con một
chén đi. Mẹ có sợ uống trà mất ngủ không?
Bà cụ lắc đầu, cười:
- Việc chi mà sợ? Ngủ không được thì mở
máy truyền hình ra xem. Khi mõi mắt rồi, ngáy
lúc nào không hay. Chứ trà quý và thơm ngon
như thế nầy, không thưởng thức thì chẳng uổng
lắm sao?

- Thằng Cu đã đến. Pha trà liền đi nghe con!

Bà cụ Tư đi qua bếp mở tủ lạnh, lục tìm một
hồi, rồi lớn tiếng hỏi:

Bà loay hoay mở cửa, vặn qua vặn lại hai cái
chốt khóa của một cánh cửa. Bà mở chốt nầy,
thì khoá chốt kia, và cứ thế mà vặn mãi. Rồi cửa
mở. Ông con trai nói nhỏ qua hơi thở:

- Có đứa nào ăn mấy cái bánh lá gai của mẹ
để dành cho thằng Cu không? Sao tìm mãi
chẳng có. Hương ơi, con thấy mấy cái bánh gai
đâu không?

- Mẹ. Khoẻ chứ? Hôm qua có ngủ được
không?
Bà cười gật đầu, đưa tay vịn lên vai ông con,
âu yếm nhìn ông với ánh mắt dịu dàng:
- Cu! Con lái xe có mệt không? Hai cái đầu
gối của con đã khá hơn chưa?
- Khá lắm rồi. Con chống gậy cho an toàn.
Chứ chân đã vững mạnh. - Ông con nói thế cho
mẹ yên lòng, chứ cái đầu gối của ông còn đau
buốt và nhức nhối thưòng xuyên.
Bà cụ rót trà thơm ra chén, dọn thêm mấy
cái bánh khô ra dĩa nói:

Bà Hương từ phòng trong nói vọng ra:
- Ba cái bánh màu đen phải không? Con cất
trong cái chén có đậy nắp đó.
Bà cụ đem bánh ra, để vào lò vi-ba hâm.
Dọn vào dĩa, đưa cho ông con, và nói:
- Hôm qua ăn giỗ nhà con Thoại, thấy bánh
lá gai ngon, mẹ xin mấy cái, đem về để dành
cho con. Ăn bánh nầy, uống nước trà, thì tuyệt.
Ông con nhìn mẹ cảm động, mắt chớp chớp.
Ông cầm cái bánh lá gai trong tay, trở qua trở
lại, có lẽ đang ngần ngại, chẳng muốn ăn, vì
bánh ngọt, nhiều chất đường và chất bột, không
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tốt cho cơ thể đang bệnh của ông. Nhưng rồi
ông mạnh dạn bóc bánh, ăn nhai với điệu bộ
ngon lành, thích thú. Ông ăn cho mẹ vui, chứ
thực sự ông cũng ngán các thứ bánh nầy. Ông từ
tốn nói:
- Ngon thật mẹ à! Lâu nay kiêng đường,
khiêng bột, kiêng muối, bây giờ liều mạng ăn
cái bánh nầy, ngon đến nhức cả răng.
Ông con dùng cái khăn giấy, gói hai cái
bánh còn lại, cho vào túi áo khoác, nói nho nhỏ:
- Để dành về nhà ăn. Ăn nhiều một lúc mất
ngon, uổng.
Bà cụ nhìn ông con với nụ cười hiền. Bà
nói:
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– Bà thản nhiên đáp.
- Nó tên gì?
- Thằng Cu.
- Cu là tên ở nhà. Còn tên đi học phải đúng
theo giấy khai sinh.
Bà bối rối một chốc, rồi mạnh dạn nói:
- Thì cứ ghi vô tên là „thằng Cu‟ đi. Tên nào
cũng là nó thôi.
- Nó họ gì? – Ông hiệu trưởng hỏi.
- Họ Lê.

- Ngon thì ăn thêm đi. Về nhà không lẽ ăn
một mình. Chừng đó, chia ra, ai ăn, ai nhịn?
Thấy trên mép ông con có dính chút vụn
bánh, bà cụ kéo tờ khăn giấy, vói qua lau miệng
cho ông con. Đứa cháu ngoại đang ngồi gần đó
kêu lên:
- Kìa bà ngoại! Bác già rồi, chứ đâu phải
còn bé bỏng chi nữa, mà bà chăm như chăm em
bé hai ba tuổi vậy? Riết rồi bà làm bác hư thân
mất nết luôn đó. Cứ một tiếng là „thằng Cu‟, hai
tiếng là „thằng Cu‟. Ha ha ha.
Ông con nháy mắt làm hiệu với đứa cháu,
rồi giả vờ nạt nó:

Ông hiệu trường nhìn ra phía ngoài xa, mắt
mơ màng, miệng lẩm bẩm; “Lê Thằng Cu, Lê
Thăng Cư, Lê Thắng Cữ, Lê Thành Cứ, Lê
Thanh Cự.” Ông mở sổ ra ghi và nói:

- Đừng có hỗn nghe. Với bà, thì bác bao giờ
cũng bé bỏng, cũng là thằng Cu thơ dại của bà
ngày xưa.

- Thôi, cho nó cái tên Lê Thanh Cự, cũng
được. Đọc lên, nghe cũng gần với Thằng Cu.

Mấy chục năm trước, khi „thằng Cu‟ vừa
đến tuổi đi học, bà dắt con đến trường. Tay xách
theo một con gà trống thiến, bà ném gà lên bàn
thầy hiệu trưởng. Con gà đau, toẹt một bãi phân
ướt cả cuốn tập. Bà nói:

Sau này, nó gặp cả trăm chuyện rắc rối về
giấy tờ, phải chạy ngược chạy xuôi ra đến tận
toà án, mới lấy lại được cái tên Lê Mạnh Hiền
trong khai sinh cũ. Có người biết ông tên Cự từ
nhỏ, sau nghe tên Hiền, tưởng ông mạo nhận tên
ai đó, để lấy bằng cấp mà khỏi thi cử.

- Cho nó vào học đi! Ở nhà hoài phá lắm.
- Cho tôi xem tờ khai sinh của thằng bé –
Ông hiệu trưởng ôn tồn nói.
- Không cần khai sinh, cứ cho nó vào học đi.

Thời ông từ tỉnh lên Sài Gòn trọ học, ở
chung với một nhóm bạn bè, ăn cơm tháng do
chủ nhà nấu. Lần đầu tiên bà mẹ từ quê lên thăm
con, tìm dến địa chỉ nhà trọ, hỏi thăm thằng Cu,
không ai biết. Người ta bảo nó không ở nơi nầy,
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có lẽ bà nhớ lộn địa chỉ rồi chăng. Mấy anh học
sinh ở trọ chạy quanh hỏi hàng xóm giúp bà.
Cũng không ai biết. Họ mời bà vào nhà, uống
nước, lau mồ hôi, nghỉ một chốc cho bớt mệt vì
đường xa. Khi bà xách gói đứng dậy định ra về,
thì „thằng Cu‟ của bà xuất hiện trước cửa. Bà
mừng quá, vất giỏ, và chạy lại nắm tay con, nói
lớn:
- Vậy mà người ta nói không có con ở đây,
mẹ định ra về rồi. Mấy ngưòi ở đây không tốt.
Họ định gạt mẹ.
Mấy anh thanh niên cười to, nói:
- Có ai biết thằng Hiền là thằng Cu đâu. A,
cái thằng nầy dấu kỹ cái „tên cúng tổ‟ của nó.
Cho đáng đời. May mà mày về kịp lúc, không
thì mẹ mầy đã trở lại quê rồi. Uổng công đường
xa lặn lội đi thăm tội nghiệp.
Từ đó về sau, bạn bè không kêu nó là Hiền
nữa, mà cứ „thằng Cu‟ mà gọi. Nó cũng không
phản đối, không xấu hổ vì cái tên đó, và công
khai nhận là thằng Cu. Nó nói, mình Cu thì cứ
nhận là Cu, có chi mà sợ?
Một lần, nó có bạn gái đến thăm nơi trọ học,
bạn bè nó réo gọi vọng lên gác:
- Cu ơi, Cu. Có tiên nữ đi tìm Cu đây nè.
Bạn gái nó nghe mà đỏ mặt lúng túng. Nó từ
gác xuống, vui vẻ, hớn hở. Cô bạn cười, ấp úng
hỏi:
- Ở nhà anh là Cu hả?
- Ừ, Cu. – Nó đáp lại.
Cô bạn mỉm cười, với cái núng đồng tiền rất
có duyên, nói:

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

em trong gia đình. Nhiều thằng trong lớp thấy
nó thân mật với các cô mà phát ghen lên. Khi có
những đứa con trai nhút nhát, muốn làm quen
với cô nào trong lớp mà không dám lân la đến
gần, thì cũng phải nhờ nó làm trung gian, rất tự
nhiên và hiệu nghiệm.
Khi đi làm việc, tháng tháng „thằng Cu‟ gởi
gần hết lương cho mẹ. Chỉ giữ lại một phần tối
thiểu vừa đủ ăn tiêu. Cũng ở trọ chung phòng
với nhiều người, và ăn cơm tháng. Bà mẹ thỉnh
thoảng từ quê lên thăm. Có ai hỏi đi đâu, bà nói
đi thăm thằng Cu.
Bà mẹ cứ thúc dục „thằng Cu‟ lấy vợ để có
cháu cho bà bế bồng. Bà cũng lùng tìm trong
giới bạn bè quen biết để tìm cô dâu hiền, đảm
đang. Đi đâu bà cũng khoe „thằng Cu‟ của bà có
công ăn việc làm vững chắc, hiền lành, mạnh
khoẻ, đẹp trai. Các bà bạn quen biết, nghe đến
tiếng „thằng Cu‟ thì cứ nghĩ đó là đứa bé hỉ mũi
chưa sạch, nên cũng lờ tít, không để ý đến. Tìm
mãi không được, bà phải nhờ đến các bà mai
mối săn tin, lùng kiếm. Có bà chuyên môn làm
mai khuyên bà:
- Anh ấy đã lớn rồi. Đừng kêu là thằng Cu
nữa, người ta nghe mà hiểu lầm, khó kiếm vợ.
Chị thử xem, thời nay có đứa con gái nào mà
chịu lấy kẻ còn bị gọi là thằng Cu làm chồng
hay không?
- Nó là thằng Cu, thì cứ kêu bằng thằng Cu,
có chi sai đâu? – Bà xụ mặt cãi lại với giọng hơi
giận hờn.
- Thì kêu tên thật của nó cho thanh nhã, có
mất chi mà ngại? Nó tên thật là gì nhỉ? – Bà mai
tiếp lời.
- Tên là Hiền, Lê Mạnh Hiền.

- Nhà em có Cu Anh, Cu Em, Cu Tí, và Cu
Nhỏ. Có bốn Cu. Còn anh là Cu gì?”

-Tên hay và đẹp như vậy, mà không kêu, cứ
thằng Cu mãi. Nghe mà chán cái mớ đời.

Nó cười, định trả lời là „Cu Teo‟ mà sợ sỗ
sàng, làm bạn giận. Từ đó, các cô bạn gái chung
lớp, tùy theo tuổi tác mà thân mật gọi nó là Cu,
thằng Cu, anh Cu. Nhờ cách xưng hô nầy, mà
nó giao tiếp thân mật và tự nhiên hơn với các
bạn gái trong lớp học. Các cô xem nó như anh

Bà chủ nhà trọ có cô cháu gái xinh đẹp, yểu
điệu thướt tha, đang là sinh viên Đại Học Văn
Khoa, thường hay lui tới thăm viếng. Cô nầy
nghe bà giúp việc gọi anh Hiền là „ông Cu, nghe
tưởng là ông cụ. Cô ngạc nhiên và thắc mắc:
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- Người ta còn trẻ thế, sao bà kêu là ông cụ?
Kêu như thế họ có bực mình không?
- Thưa cô, không phải ông cụ, mà là ông Cu.
Tôi nghe bà mẹ kêu là thằng Cu, tôi không dám
hỗn kêu bằng „thằng‟, mà kêu bằng „ông‟ cho lễ
phép. - Bà giúp việc trả lời.
Cô nầy kiếm cớ, nhờ vả ông Hiền vài
chuyện lặt vặt để làm quen. Rồi dẫn nhau đi dạo
phố. Cô tần ngần hỏi:
- Quen nhau đã khá lâu, mà anh vẫn chưa
cho em biết tên thật là gì.
- Thế thì lâu nay cô nghe người ta gọi tôi
bằng tên gì?
Cô gái ngần ngại, ấp úng đáp:
- Nghe kêu tên là …Cu.
- Ừ, thì cứ gọi là Cu cho thân mật. – Ông trả
lời và cười ha ha.
- Kỳ quá. Lớn rồi, mà kêu như vậy người ta
cười chết.
Có một lần bà Tư đi xe đò từ quê ra miền
Trung thăm „thằng Cu‟. Khi nầy ông con của bà
đang giữ chức Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh.
Bà đi mà không báo trước. Đến nhà thấy cổng
đóng, nhấn chuông hoài không ai nghe. Bà ngồi
tựa bờ tường, dùng nón quạt cho đỡ nóng. Chờ
mãi, chờ mãi không được. Theo lời khuyên của
hàng xóm, bà đi ra trụ sở tòa tỉnh tìm „thằng
Cu‟. Anh lính gác cổng chận bà lại hỏi:
- Bà đi đâu đó, có việc gì không?:
- Tôi vô đây tìm thằng Cu. Đến nhà không
có ai mở cổng.- Bà trả lời
- Đây là cơ quan hành chánh. Không có
thằng Cu nào vô trong nầy cả. - Anh lính nói.
Bà cả quyết:
- Tôi biết thằng Cu làm việc trong nầy mà.
Đã có lần thằng Cu đem tôi vô đây. Thằng Cu
ngồi ở phòng cuối, bên cánh trái nầy. – Bà chỉ
tay về cuối dãy nhà.
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Anh lính gác cười, tưởng bà nói đùa chơi.
Bảo bà về đi, đây là cơ quan chính quyền. Bà
không chịu về, ngồi chồm hổm, mở khăn lấy
trầu ra nhai tỏm tẻm.
Bỗng bà thấy thấp thoáng bóng thằng Cu
của bà đang đi trên hành lang, bà vội chạy vụt
vào bên trong, đưa tay ngoắc, và la to:
- Cu, Cu ơi, mẹ đây nè. Cu ơi, Cu ơi!
Anh lính chạy ra khỏi trạm gác, định ngăn
cản bà lại. Nhưng thấy ông phó tỉnh trưởng từ
bên trong hấp tấp đi về hướng bà. Anh lính gác
vừa tới nơi. Bà đưa tay chỉ và nói:
- Thằng Cu đây nè! Sao anh gạt tôi, nói
trong nầy không có nó.
Anh lính gác lúng túng, gãi đầu:
- Thưa ông Phó, tụi em không biết Cu là tên
ở nhà của ông Phó.
Bà mẹ tưởng con bà làm quan rồi tạo sự khó
khăn, không muốn tiếp dân, bà nói nhỏ nhẹ:
- Cu nè, làm quan phải biết thương lính,
thương dân. Có ai cần đến xin gặp, phải tiếp
người ta cho tử tế. Làm quan đừng có hách dịch,
xa cách dân. Dân thì muôn đời, quan thì chỉ một
thời thôi. Mai đây, quan có to mấy đi nữa, cũng
thành lại dân mà thôi.
Từ đó, trong toà tỉnh, nhân viên và lính
tráng, khi nói về ông con, thì gọi là ông “Phó
Cu”.
Rồi thời thế đổi thay, năm 1975 miền Nam
thua trận. Ông Hiền là „thằng Cu‟ của bà bị đưa
đi giam giữ tận ngoài Bắc. Hai đứa con rể khác
cũng bị „tù cải tạo‟ tại các miền rừng núi miền
Trung. Bà có người em tập kết ra Hà Nội từ
1954 về, nay làm lớn trong chính quyền Cộng
Sản. Ngày ngày bà đến nhà ông nầy, ngồi trong
phòng khách và nói lớn mãi cùng một câu:
- Tôi bắt đền cậu đó. Làm sao thì làm, trả lại
ba thằng con cho tui. Chúng nó có tội tình chi
mà bắt đi tù? Nói là đi học tập mấy tuần cho
thông suốt đường lối cách mạng rồi về, nay đã
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lâu lắm, mà chưa thấy về. Cậu phải lo cho các
cháu của cậu.
Ông em bà ôm đầu nhăn mặt, giải thích:
- Chúng nó có tội với nhân dân, thì phải đi
học tập. Học tập tốt thì sẽ được cách mạng
khoan hồng cho về đoàn tụ với gia đình. Chị yên
tâm đi.
- Học tập cái gì? Mấy thằng con, rể tôi đứa
nào cũng học giỏi hơn đám „cách mạng‟ thất
học của cậu. Ai học ai? Cứ chụp mũ gán tội cho
người ta. Gài mìn, pháo kích, bắn giết dân lành
là có công với cách mạng. Giữ an ninh cho dân
làm ăn là có tội? Đảng cậu vào đây giải phóng
cái gì? Nghèo đói hơn, bất công hơn, áp bức
hơn, tù tội nhiều hơn.

Đi đâu bà cũng than thở „thằng Cu”của bà bị
đi đày ra tận miền Bắc. Người không biết
chuyện, tưởng „thằng Cu‟ còn bé mà bị đi lưu
đày xa xôi. Họ nói, ác chi mà ác dữ thế? Con nít
đã biết chi mà cũng đem đi đày. Tội nghiệp quá.
Thời buổi ấy đói khó, thiếu ăn, thiếu mặc,
đói cả nước, đói cho vàng mắt ra. Bà chắt chiu
từng con khô cá, từng nắm gạo, từng hạt muối,
nhịn ăn, nhịn uống, để bới xách cho „thằng Cu‟
ở tù tận phía bắc tỉnh Thanh Hoá. Bà bắt chước
thiên hạ, vắt chanh vào đường phơi khô, xong
lại vắt thêm chanh, đem phơi khô lại, cứ sáu bảy
lần như thế, rồi vê thành từng viên, gói vào giấy
ni-lông như kẹo. Để „thằng Cu‟ bỏ vào nước mà
uống cho có sức. Bà làm những hũ thịt heo chà
nát, kho nước mắm mặn, với gừng, sả, hành, tỏi,
nấu kẹo lại, để làm thức ăn, có thể cất giữ được
lâu ngày. Những phong bánh in bằng cám trộn
đường là thứ rẻ tiền nên bà làm được nhiều gói
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lớn. Lần cô con dâu bị bệnh không đi thăm
được, bà khăn gói ra đi. Đường xa diệu vợi, đi
xe hơi, xe lửa, nêm cứng hành khách suốt cả
mấy ngày, ngủ trên sàn tàu chật chội, ôm khư
khư gói hành lý, sợ trộm cắp, cướp giật. Những
bà vợ tù nhân cùng đi thăm nuôi chồng hỏi bà đi
thăm ai, bà nói thăm nuôi thằng Cu. Hỏi thằng
Cu phạm tội gì mà bị đày ra Bắc. Bà nói thằng
Cu của bà hiền lành lắm, chưa bao giờ phạm tội
gì cả. Các bà cứ tin, vì dưới chế độ đó, không
cần phải phạm tội gì cả, cũng bị bắt đi đày là
chuyện thường thấy. Sau khi xuống ga Vinh
phải chờ đợi thêm một ngày tại quán trọ đơn sơ,
gió luồng giá rét. Rồi đón xe đò đi vào bên
trong. Cuối cùng, chất hàng lên xe trâu đi bộ
vào trại tù. Đường xa, vất vả, nhưng tình thương
của bà mẹ đối với thằng Cu không biết mệt mỏi.

Bà đến trình giấy tờ thăm nuôi cho gã cán
bộ áo vàng. Hắn nhìn bà, rồi lạnh lùng hỏi bà đi
thăm ai. Bà nói thăm thằng Cu. Gã ngạc nhiên
nhìn lên, và nói trong nầy không có thằng Cu
nào cả. Bà giật tờ giấy thăm nuôi trên tay y, chỉ
vào chữ tên Lê Mạnh Hiền và nói dằn giọng:
- Thằng Cu là Lê Mạnh Hiền.
Tên cán bộ ngập ngừng:
- Ừ, ừ, bí danh là „thằng Cu‟? Lê Mạnh
Hiền, Lê Mạnh Hiền đã chuyển trại rồi. Không
còn trong nầy nữa.
Bà thấy trời đất tối sầm lại, muốn té xỉu. Tay
bà vịn bàn cho vững và hổn hển nói:
- Hay là, hay là có chuyện gì không may xảy
ra cho thằng Cu rồi? Hay là nó chết rồi? Phải
cho tôi biết rõ. Cu ơi là Cu ơi. Mẹ vất vả, mất cả
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chục ngày đi đường, ra đây, mà không còn con
nữa.
Bà gào thét, khóc lóc, lăn lộn, đòi gặp con
cho được. Tên cán bộ nói con bà đã chuyển qua
trại khác, hắn không thể cho bà gặp được. Bà
hỏi hắn trại nào, ở đâu, phải nói rõ cho bà biết.
Hắn nói hắn không biết, đó là việc của cấp trên.
Hắn còn dọa bắt nhốt bà. Bà điên lên, gào lớn,
kêu cả ông Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Lê
Duẩn ra mà trách móc;
- Ông Lê Duẩn ơi, vô đây mà coi. Ông làm
vua cả nước, mà để cho chúng nó làm ăn như
thế nầy đây! Ông đã ăn cơm nhà ông già tui bao
nhiêu lần? Thằng em tui bao che cho ông, nuôi
ông bao nhiêu tháng. Ông trả ơn cho gia đình tui
như vầy đây sao?
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Cuộc vượt biển may mắn thành công.
Thuyền cập vào Phi Luật Tân. Một năm ở trại tị
nạn, rồi toàn gia đình vào Mỹ định cư. Tất cả trẻ
con được vào trường đi học, người lớn kiếm
việc lao động làm ngay. Người thì vào cơ
xưởng, lao động tay chân đứng dọc dây chuyền
sản xuất, người thì phụ bếp, người làm việc sắp
xếp thu dọn rau cỏ cho các chợ Mỹ. Cũng có
người đi hái trái cây trên các nông trường trồng
dâu, ớt. Mỗi ngày họ theo mấy đám người Nam
Mỹ đứng phất phơ, chờ người đến thuê đi làm.
Người thì đi bỏ báo thêm ban đêm. Cuộc sống
nơi đất mới ổn định rất mau. Bà cụ trông coi
việc nhà cho các con cháu, và lãnh phần nấu ăn
cho cả mấy gia đình.

Bà còn đòi ra Hà Nội, sẽ gặp ông Lê Duẩn,
hỏi cho ra sự việc. Đám cán bộ không biết hư
thực ra sao, nhưng nghe nhắc đến ông Trùm của
chúng, thì cả đám rúm ró lại, mặt mày xanh mét,
sợ sệt. Tên cán bộ dịu giọng, xin bà bình tĩnh,
chuyện đâu còn đó, hắn sẽ báo cáo với cấp trên,
đặc biệt giải quyết „khẩn trương‟ việc nầy, thoả
đáng cho bà.
Rồi bà được cho biết chắc chắn ông con đã
chuyển đến trại tên gì, ở đâu, ngày nào. Bà khóc
suớt mướt, ủ rủ ra về. Đám vợ sĩ quan thăm nuôi
hỏi bà tại sao quen thân với gia đình ông đảng
trưởng Cộng Sản, mà không nhờ vả chi được?
Bà cười trong nước mắt, nói chẳng hề quen biết
chi với gã đó, chỉ vì giận bọn quản giáo, nên
hăm dọa chúng thôi.
Đi về mất hơn nửa tháng. Bà mệt và bệnh
liệt giường, trận đau nầy, tưởng không qua khỏi.
Khi hai anh con rể của bà ở tù về, cùng tổ
chức vượt biển, kêu bà đi theo. Bà nói thằng Cu
chưa về thì bà không đi đâu cả. Đám con cháu
ngày đêm thuyết phục bà mãi, và chúng dọa nếu
bà không đi theo, thì cũng sẽ hủy bỏ ý định ra
đi. Chắc chắn sau nầy, tương lai của đám con
cháu ba đời không ngóc đầu lên nỗi. Bà phải
chịu trách nhiệm nầy. Nghe vậy, bà gạt lệ đi
theo và than rằng, thế thì từ nay không còn bao
giờ thấy thằng Cu nữa.

Mỗi tối, sau khi con cháu ăn xong, khoảng
bảy giờ, bà đẩy một chiếc xe bốn bánh, loại xe
đi chợ ở các siêu thị, đi nhặt lon và chai phế
thải. Mùa hè cũng như mùa đông, bà nai nịt gọn
gàng, lầm lũi đẩy xe đi trong ánh đèn đường lờ
mờ. Mở từng thùng rác moi tìm chai lọ. Đi từ
đường nầy qua đường kia, khu phố nọ qua khu
phố khác. Mùa đông, thở ra khói phì phò như
hút thuốc lá. Bà không thấy cực khổ, không thấy
mệt nhọc, mà trong lòng vui thú, vì bà nghĩ đến
những gói quà, những chỉ vàng, gởi về nuôi
sống thằng Cu đang đói khổ trong tù. Bà đi mãi
cho đến hơn mười giờ đêm mới về nhà. Có khi
con cháu đã ngủ cả. Bà tắm gội, và lên giường
nằm với niềm hân hoan sung sướng. Bà nghe
nói bây giờ thằng Cu đã được đưa về miền
Nam, khoẻ mạnh, mập mạp ra. Cả bọn cán bộ
quản giáo cũng đã trở thành lũ đầy tớ, phục vụ
thằng Cu tận tình. Thằng Cu không phải làm lao
động cực nhọc nữa, được cắt cử làm tài xế lái xe
cho nhóm nhà bếp đi chợ mỗi ngày. Sáng sớm
ra chợ, anh em tù và tên quản giáo được thằng
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Cu đãi ăn, khi thì vài củ khoai, khi ly cà phê, lâu
lâu ăn một tô cháo lòng, tô hủ tiếu. Khi về lại
trại, thì thằng Cu chăm sóc chiếc xe, chùi rửa,
mở cái nắp máy ra mà mân mê, thường thì
không phải sửa chữa gì cả. Nhưng cứ loay hoay
như đang bận rộn. Mỗi khi tên quản giáo về Bắc
thăm gia đình, thằng Cu dúi vào túi nó một nắm
tiền nhỏ, để mua quà mang về cho vợ con. Bạn
đồng tù đặt cho thằng Cu là „Vua Tù‟. Đó cũng
nhờ công khó của bà đêm đêm lặn lội đi lục
thùng rác, gom bán đồ phế thải.
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kiêng mặn, béo, ngọt, và kiêng cả chất bột nữa.
Bà lắc đầu lia lịa và nói:
- Thằng Cu nói mẹ tuổi nầy, muốn gì thì ăn
cho sướng cái miệng, kiêng cữ cho lắm, có sống
lâu thêm vài tháng cũng không bõ bèn gì.
Bà cụ thường ngồi nhắc kỷ niệm cho ông
con là „thằng Cu‟ nghe. Những chuyện nầy, bà
đã kể đi kể lại cả ngàn lần rồi, thế mà ông con
vẫn cứ chăm chú nghe, như mới được kể lại lần
đầu. Lâu lâu, ông khơi vài câu làm mồi cho bà
nói.
Bà thường nói tội nghiệp cho thằng Cu, bị
giam cầm hành hạ đến mười hai năm dài, đói
khát, lao động cực nhọc, không chết, còn trở về
được là Trời thương lắm đó. Cũng nhờ phước
đức nhiều đời để lại. Ông con thường nắm tay
mẹ, dịu dàng nói:

Có một mùa đông trời lạnh buốt, băng giá
đóng đầy đường, bà cụ đi đêm về cảm lạnh, đau
rề rà cả tháng. Mấy cô con gái và đám cháu
không cho bà đi nhặt đồ phế thải nữa. Bà cứ bồn
chồn, lo lắng, buồn bã, sợ thằng Cu không có đủ
thức ăn mà chết trong tù. Bà xoay xở, làm bánh
gai, bánh chưng, bắt mấy đứa cháu đi bỏ mối ở
các tiệm Á Đông trong thành phố. Nhờ loay
hoay làm việc, vận động suốt ngày, từ sáng sớm
đến khuya, nên bà chẳng cần thể dục, thể thao,
mà vẫn mạnh khỏe.
Sau mười mấy năm đi tù, ông con của bà
được phóng thích. Không lâu sau đó, được đem
cả gia đình qua Mỹ theo chương trình nhân đạo
HO.
Bà cụ tuổi cao, nhưng chẳng bệnh họan gì
cả. Chất mỡ, chất đường trong máu dưới mức
giới hạn. Hằng ngày bà không phải uống cả nắm
thuốc như những người con trai, con gái, con
dâu, rể. Bà cũng chẳng biết kiêng cữ là gì. Cứ
thịt ba chỉ chấm nước mắm mặn, bún bò giò
heo, thịt bò chiên, ăn đều đều. Ông con trai út
hành nghề bác sĩ, cứ năn nỉ khuyên lơn bà phải

- Con còn sống được là nhờ tình thương bao
la của mẹ, hy sinh không bờ bến của mẹ. Đi tù,
chỉ khổ cực triền miên trong nhiều năm đầu tại
miền Bắc. Chứ từ khi có tiếp tế của mẹ từ Mỹ
gởi về, và khi đã chuyển về miền Nam, thì con
đã mua chuộc được bọn cai tù quản giáo. Chúng
nó trở thành tôi tớ của con. Sai khiến chúng dễ
dàng. Bạn bè đặt cho con là „Vua Tù‟. Con đâu
ngờ mẹ phải nhiều năm vất vả, đêm đêm đi lục
thùng rác moi đồ phế thải để có tiền gởi cho con
sống lè phè trong tù, như một „thằng công tử‟.
Bà cụ cười, nhìn thằng Cu của bà với ánh
mắt chan chứa tình thương, dặn dò:
- Chốc nữa về, đừng quên lấy xấp báo trên
bàn theo mà đọc. Hôm nay đã có tờ „Nếp Sống
Mới‟ của ông bác sĩ Hiệp Châu gởi đến hôm
qua. Có nhiều bài hay và vui. Đọc mà lên tinh
thần, lạc quan, yêu đời. Được sống thêm một
ngày trên đất nước tự do no ấm nầy là phước
hạnh lắm đó.
„Thằng Cu‟ của bà gật gật đầu tán thành và
nói, đúng vậy, sống một ngày có tự do no ấm,
đáng giá hơn mười năm trong nô lệ đói khó.
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Thực tế ảo
Nguy
Cái Không có thực mà chúng ta cảm nhận là
có thực là do giác quan cảm nhận rồi truyền lên
óc hay đúng ra là tâm để cảm nhận, và tâm cho
đó là thực. Cái thực đó chỉ là do nhận thức cái
không có thực. Thí dụ con chó cảm nhận được
siêu âm thì đối với con chó siêu âm là có thực,
nhưng chúng ta không cảm nhận được siêu âm,
như vậy trên nguyên tắc đối với chúng ta siêu
âm không có thực. Nhưng chúng ta lại dùng lý
luận, khoa học để chứng minh làm cho ta nhận
thức là siêu âm có thực.
Ngày nay nhờ dùng máy vi tính chúng ta đã
có người máy tạo ra những cảm giác truyền lên
óc chúng ta để ta cảm nhận là cảm giác đó có
thực do con người bằng xương bằng thịt tạo ra.
Trên thực tế chỉ là điện thế tạo ra, mà điện thế là
do Năng lượng đen tạo ra. Còn mô phỏng
(simulation) của các cảm giác đó chỉ cần 0 và 1
là có hết trên màn hình máy vi tính.
Một thí dụ khác là ngồi trên ghế gây ra mô
phỏng của các cuộc phiêu lưu trong phòng kín.
Vì mở mắt nên chúng ta có những cảm giác sợ
sệt thực sự, nhưng nếu nhắm mắt lại thì chẳng
cảm thấy gì nữa ngoại trừ cái ghế đang rung.
Tóm lại cái thật và không thật chỉ là do cảm
nhận. Hơn nữa cái cảm nhận đó là của từng cá
nhân hay thực thể. Nếu ta không còn cảm nhận
nữa thì ta giác ngộ và chẳng còn cái tâm cá nhân
(cái Ta) để nhận thức cái thực và không thực.
Tóm lại tất cả chỉ là biểu hiện của Chân như
động hay Năng lượng đen động. Nếu không
động thì không có gì hết cũng như xăng trong
bình xe không động thì làm sao mà xe chạy.
Đấy là cái thực và không có thực trong vũ trụ
hữu hình này. Có thể trong dăm ba năm nữa
chúng ta sẽ sống trong thế giới thực tế ảo
(virtual reality world), và chúng ta chỉ là khán
giả quan sát cái hình ảnh ba chiều (hologram)

đức Chí

của chúng ta đang diễn xuất cái vai trò của mình
trong tuồng đời ở cái thế giới ảo này, y hệt như
bây giờ chúng ta là khán giả của vở tuồng trên
sân khấu.
Một thí dụ khác là bạn cầm một ngọn đèn để
soi bóng cái bàn trên tường, và bạn chỉ thấy cái
bóng của cái bàn trên tường nhưng không nhìn
được cái bàn. Cái đèn là tâm của bạn, cái bóng
của cái bàn bạn nhìn thấy trên tường là cảnh bạn
nhìn thấy và cảm nhận được. Tôi cũng dùng cái
đèn của tôi soi cái bàn thì hình bóng cái bàn tôi
cảm nhận thấy khác với bạn vì tôi ngồi ở một vị
trí khác. Cảm nhận của tôi khác cảm nhận của
bạn vì thế Đạo Phật mới gọi là tâm sinh cảnh.
Mà cảnh đó cũng không thật vì chỉ là hình bóng
của cái bàn mà tôi và bạn không thấy. Hơn nữa
bạn và tôi mỗi người có một cái tường của riêng
mình, tương tự như chúng ta mỗi người chúi
mắt trên cái ipad của mình chứ đâu có dùng thì
giờ ngắm cảnh thực nữa.
Ở Nhật đàn ông đã mua búp bê tình dục (sex
doll). Khi búp bê tình dục sờ vào người mình,
ông A có cảm giác như là một phụ nữ bằng
xương bằng thịt đang sờ mình. Như vậy cảm
nhận cái giả mà như thật. Đó là cái thực và
không thực trong Phật giáo.
Với đà tiến nhanh của kỹ thuật máy vi tính
(computer technology) ngày nay có thể trong
vòng 5,10 năm nữa chúng ta hoàn toàn sống
trong thực tế ảo. Tôi và bạn mỗi người ngồi tại
nhà mình, lúc đó không cần nhìn vào màn hình
máy vi tính nữa mà chỉ nhìn hình ảnh ba chiều
(holograms) trong không trung trong phòng
mình. Tôi và bạn rủ nhau đi ăn, nhưng chúng ta
chỉ gửi cái thân và tâm ảo đến một tiệm ăn ảo.
Đó là cái Ứng thân trong Đạo Phật. Cái thân ảo
của bạn và tôi ăn nói đàm luận như thật và
chúng ta ở nhà nhìn thấy holograms của toàn
cảnh ảo ở tiệm ăn ảo như có thực. Chúng ta ở
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nhà cũng cảm thấy món ăn ngon và ăn no bụng
như là cái thân thực (tạm gọi Pháp thân) đang ăn
vậy. Chúng ta cũng cảm nhận như là chúng ta
thực sự đang nói chuyện ở tiệm ăn vậy. Nhưng
khi đóng máy chiếu hologram thì trở về thực tại
cái thân thực của ta lại thấy bụng rỗng và vẫn
đang đói. Đấy là cái thực và không thực trong
đạo Phật. Nếu chúng ta công nhận Lý thuyết dây
(String theory) thì theo lý thuyết này chúng ta
và vũ trụ hữu hình này chỉ là hologram của cái
thực sự ở một nơi xa xăm nào đó.
Như vậy chúng ta tranh luận hay đàm luận, thì
chỉ nên coi là hý luận trong lúc trà dư cà phê
đậm, vì tất cả đều không thực nhưng chúng ta
vô minh cứ coi như là có thực. Chúng ta là diễn
viên đóng tuồng đời mà không biết mình chỉ là
diễn viên cứ tưởng mình là ông này, bà nọ.

Sưu tầm
NHỮNG CÂU NÓI
HÀI HƯỚC VỀ TIỀN
Tiền vẫn được con người dùng làm thước đo vật
chất trong xã hôi hiện nay, tuy nhiên tùy thuộc
vào hoàn cảnh mà mỗi người lại có một suy
nghĩ và nhận định riêng.
Với những người hiện đang sống trong hoàn
cảnh khó khăn, vất vả thì tiền là thứ quý giá
nhất giúp họ thoát khỏi cuộc sống ấy. Còn với
những người có cuộc sống khá giả hơn thì tiền
giúp họ có được những thú vui giải trí về tinh
thần. Ở mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh con người
lại có một suy nghĩ khác nhau về đồng tiền.
Hôm nay giới thiệu đến bạn những câu nói hài
hước về tiền bạn hãy cùng đọc để có những giây
phút thư giãn quý báu nhé !
1/. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những
người… không có chúng!
2/. Tiền không quan trọng… nhưng đó là ta
đang nói về tiền của người khác!

3/. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1
tài năng.
4/. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có
tiền chưa chắc đã được sống.

5/. Tiền mang lại hạnh phúc với những người
biết sử dụng chúng, biết dùng nó để đem đến
niềm vui cho những con người bất hạnh.
6/. Tiền không phải là thước đo chính xác nhất
để đánh giá con người… nhưng hầu hết người ta
lại sử dụng thước đo này.
7/. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần
kinh tôi bớt căng thẳng.
8/. Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…
những việc tốt.
9/. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những
đồng tiền mặt.
10/. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng
còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!
11/. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy
đưa nó cho tôi.
12/. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể
mua được bằng rất nhiều tiền!
13/. Trước kia khi có tiền tôi thấy tiền là quan
trọng nhưng bây giờ khi hết tiền rồi tôi thấy nó
còn quan trọng hơn nhiều.
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14/. Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng
lại luôn có trong cuộc sống!

26/. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người
mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

15/. Sự phân chia tiền trên thế giới là điều hợp
lý nhất bởi vì ai cũng kêu rằng mình không đủ
tiền.

27/. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

16/. Tiền bạc không thành vấn đề, vấn đề là có
tiền hay không.
17/. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…
Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!
18/. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng
không tiền thì vạn vạn bất năng.
19/. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những
đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may !!!

28/. Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn
không thể già mà thiếu nó đâu.
29/. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử
đi vay một ít xem.
30/. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi
bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.
31/. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với
giá rẻ hơn nhiều mà.
32/. Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả
năng thanh toán đâu.

20/. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.
21/. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là
sự nghèo khó.

33/. Hồi trẻ tôi nghĩ rằng tiền là điều quan trọng
nhất trong cuộc sống. Bây giờ, khi đã già, tôi
hiểu rằng đúng là như vậy.

22/. Tiền bạc không phải là tất cả. Vì còn có
vàng và kim cương.
23/. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền
bạn có.
24/. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi
một từ: “Vĩnh biệt”.
25/. Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan
tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Những câu nói hài hước trên không chỉ mang lại
cho bạn những tràng cười thả ga mà nó còn
mang lại đến cho ta nhiều ý nghĩa khác nhau của
đồng tiền. Rõ ràng là tiền không mua được hạnh
phúc nhưng nó lại làm cho sự nghèo khổ dễ chịu
hơn. Tiền còn mang đến cho con người một
cuộc sống đủ đầy, sung túc, ấm no. Nhưng cũng
vì đồng tiền mà có thể biến một người từ sung
túc thành trắng tay chẳng còn gì hết. Tiền là
quan trọng nhưng tiền không phải là tất cả bạn
hãy kiếm tiền bằng chính sức lao động của
mình, đồng tiền chân chính bao giờ cũng là
đồng tiền quý giá nhất.
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rương Hoàng

Ái hữu T ương Hoàng Vĩnh Phương,
pháp danh Minh Tâm, giảng viên Trường Cao
Đẳng Công Chánh 1973- 1978, kỹ sư Caltrans
District 7 Los Angeles 9 năm, mệnh chung ngày
26 tháng 11 năm 2016 tức ngày 27 tháng 10
năm Bính Thân tại thành phố Huntington Beach
California Hoa Kỳ, hưởng thọ 70 tuổi.

Chương trình tang lễ được gia đình và
các bạn học cùng khóa 9 công chánh là các anh
Trần Đức Thuần, Lê Trung Định và Nguyễn
Xuân Phong tổ chức trong hai ngày tại Peek
Family Funeral Home, phòng số 5 trên đường
Bolsa thành phố Wesminster Nam California.

ĩnh Phương

chuông mỏ thật trang nghiêm và cảm động trong
suốt một tiếng đồng hồ. Các thành viên trong
gia đình lễ lạy theo các nghi thức cúng bái trong
lúc cầu siêu và thọ tang người quá vãng. Ban
hộ niệm là những bác Phật Tử trợ giúp vấn
khăn tang cho gia đình gồm có vợ là chị Bạch
Lan, hai cô con gái Mai Trang, Mai Anh từ bên
Úc qua Hoa Kỳ và em trai là Trương Hùng
Quốc Kiệt ở Texas. Chị và các em của ái hữu
Phương còn ở tại Việt Nam không đến dự tang
lễ. Ngoài ra ái hữu Phương có 3 người cháu đến
dự tang lễ.

Từ trái qua: các anh Hảo Tâm, Nhân, Sinh, Từ Tâm,
Hanh và Thiệp

Ái hữu công chánh đến thăm viếng và
thắp nhang có các anh Trần Quang Sinh, Lê
Trung Định, Nguyễn Thiệp, Phạm Nguyên
Hanh, Trịnh Hảo Tâm, Từ Minh Tâm, Trương
Văn Nhân, vợ chồng Nguyễn Văn Thái, Văn
Minh Hồng, Trần Đức Thuần, Nguyễn Xuân
Phong và một đại diện của Caltrans District 7
Los Angeles là anh Khiêm.

Ngày chủ nhật 4 tháng 12 năm 2016 là lễ
nhập quan, phát tang và cầu siêu lúc 11 giờ đến
12 giờ. Lễ này được thầy Thích Viên Huy của
chùa Điều Ngự làm chủ lễ và hai thầy khác
thỉnh chuông mõ trong lúc tụng niệm. Ngoài ra
một ban hộ niệm gồm rất đông các Phật Tử của
chùa Điều Ngự hổ trợ tụng niệm cầu siêu và trợ
giúp nghi lễ cho gia đình. Lễ cầu siêu cho
hương linh vang rền tiếng đọc kinh và tiếng

Từ trái qua: Anh chị Thái, anh Phong, anh chị Ón,
anh chị Thuần và anh chị Quý
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Ngày thứ hai là lễ cầu siêu và di quan từ
10 giờ đến 11 giờ sáng và 11 giờ 30 phút là hỏa
táng. Chùa Điều Ngự có 5 thầy đến tụng niệm
cầu siêu vẫn do Thầy Thích Viên Huy chủ trì
buổi lễ và một ban hộ niệm đông người của
chùa.

Lễ di quan

Sau lễ là phần phát biểu cảm tưởng của
các người bạn thân thiết cùng khóa 9 công
chánh là ái hữu Phún Tắc Ón và Trần Đức
Thuần, các anh kể lại những kỷ niệm đẹp về
người bạn học của mình và nói lời chia tay trong
sự xúc động tiếc thương. Tiếp theo cô con gái
của ái hữu Phương trình bầy những tình cảm
thương yêu và không quên công ơn dạy dỗ của
cha mình trong nghẹn ngào rưng rưng nước mắt.
Trước giờ phút quan tài được đậy nắp lại, thân
nhân, bà con và bạn bè thân hữu đi qua nhìn mặt
ái hữu Phương lần cuối. Sau đó linh cửu được
di chuyển ra ngoài đến nhà hỏa táng.
Hôm nay sáng thứ hai lúc 11 giờ 30
phút, bầu trời Nam California nắng đã lên cao
trong tiết trời giá lạnh của tháng 12, mọi người
cùng nhau với những bước chân thật chậm rãi đi
theo linh cửu đến nhà hỏa táng để tiễn đưa một
người về bên kia thế giới. Các Phật Tử giữ
phướn đi trước, đến người em trai ái hữu
Phương cầm bức ảnh Đức Phật A Di Đà bước
theo sau, rồi đến các Thầy của chùa Điều Ngự,
đến ban hộ niệm, hai cô con gái, người bưng bát
nhang và người cầm di ảnh của cha mình, kế đó
là xe chở linh cửu có vòng hoa đặt bên trên cùng
ba nhân viên nhà quàn đẩy đi.
Đi sau linh cửu là một chị trong thân
quyến rồi đến chị Bạch Lan, vợ của ái hữu
Phương và sau cùng là các bạn bè thân hữu.

Sự hiện diện của mọi người trong giờ
phút cuối chia tay thật cảm động như cùng chia
sẻ những đau buồn mất mát to lớn với gia đình
ái hữu Phương. Tiếc thương một người thân
yêu trong gia đình, một người bạn học cùng lớp
trường Cao Đẳng Công Chánh, một người đồng
môn trong gia đình ái hữu công chánh. Vĩnh
biệt ái hữu Trương Hoàng Vĩnh Phương.
Tường thuật Nguyễn Văn Th i

ưu tầm trên mạng về cuộc đời
Vì cuộc đời ngắn ngủi nên cứ làm điều mình thích - miễn nó
không phải là việc xấu.
Vì cuộc đời ngắn ngủi nên hãy nhanh tìm ra đam mê của mình
và theo đuổi.
Vì cuộc đời ngắn ngủi nên đừng mất thời gian với những thứ
chẳng mang lại lợi ích cho bạn.
Vì cuộc đời ngắn ngủi nên đừng chọn người mình yêu và mất
thời gian với họ. Hãy tìm người yêu mình mà vun đắp.
Vì cuộc đời ngắn ngủi nên hãy bao dung và tha thứ nếu có thể.
Vì bạn chẳng còn cơ hội thứ hai để làm người tốt và thoát khỏi
hối tiếc.
Vì cuộc đời ngắn ngủi nên hãy yêu thương người thân của mình.
Họ cũng chẳng theo bạn đến hết đời được đâu.
Vì cuộc đời ngắn ngủi nên gặp thằng bạn/con bạn nào "tâm linh
tương hợp" thì níu lấy nó bởi vì chỉ có nó mới lắng nghe bạn.
Vì cuộc đời ngắn ngủi nên hãy học cách tôn trọng người khác và
bớt cầu toàn đi. Cuộc sống này là một tấm gương, bạn cười thì
nó cười; bạn chửi nó thì nó chửi lại. Thế thôi!
Vì cuộc đời ngắn ngủi nên hãy sống thật với mình. Đừng quan
tâm xã hội này nghĩ gì, đừng quan tâm người khác nói gì vì họ
không có cho tiền hay mua cơm cho bạn ăn đâu.
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Họp Mặt AH&THCC Melbourne Mùa Thu Năm 2017

Để Chào Đón Anh Chị Nguyễn Văn Luân.

Đoàn Đình Mạnh
Nhân dịp anh chị Nguyễn Văn Luân Khóa 4
KSCC, một cột trụ của Lá Thư AHCC trong
nhiều năm qua, du lịch Tân Tây Lan và Úc có
ghé Melbourne từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3
năm 2017, AH&THCC Melbourne đã tổ chức
Họp Mặt Mùa Thu Năm 2017 để đón tiếp anh
chị.
Buổi Họp Mặt được tổ chức vào buổi tối
Thứ Tư ngày 8 tháng 3 năm 2017 tại Nhà Hàng
Hạ Long Bay, Melbourne với số người tham dự
lên đến 22 người gồm có.
1.Anh Chị Nguyễn Văn Luân
2.GS Nguyễn Ngọc Thịnh và Cô Thịnh
3. Anh Chị Trần Đăng Khoa
4. Anh Chị Ưng Sơ
5. Anh Chị Huỳnh Thu Nguyên
6. Anh Chị Lê Nguyên Thông.
7. Anh Chị Lưu Trọng Thủy.
8. Anh Chị Đoàn Đình Mạnh
9. Chị Trương Công Thiện.
10. Anh Nguyễn Kiêm Chi
11. Anh Nguyễn Thanh Mai.
12. Anh Trần Quang Hùng.
13. Cháu Xuân Dũng
và cháu Mai Phương
(con rể và con gái anh chị Sơ)
Đây cũng là lần đầu tiên gia đình anh chị
Sơ tham dự 4 người. Đó là vì thân tình giữa gia
đình anh chị với gia đình anh chị Luân.
ũng như lần Họp Mặt trước, khi ghi tên
tham dự anh Chi cho biết vì bận đi làm nên anh
sẽ đến Họp Mặt trễ khoảng một giờ và anh đã
đến đúng 7 giờ 30 như anh đã nói. Đây là lần
thứ hai anh đã đến thẳng từ nơi làm việc đến nơi
Họp Mặt. Ban Tổ Chức xin có lời ngợi khen
tình thân Ái Hữu Công Chánh của anh cũng như
tinh thần hăng say làm việc của anh, trên 70 tuổi
nhưng vẫn còn tiếp tục “kéo cầy”.

Buổi Họp Mặt rất thân mật và vui vẻ.
Đặc biệt trong buổi Họp Mặt này anh chị Luân
quen biết rất nhiều người tham dự. Anh chị Sơ
và anh chị Luân quen thân khoảng 50 năm nay
khi cháu Mai Phương còn rất nhỏ. Hai anh vừa
là đồng nghiệp hay nói rõ hơn anh Luân làm
Phụ Tá cho anh Sơ khi đó là Chánh Sự Vụ Sở
Vệ Sinh thuộc Tòa Đô Chánh, vừa là bạn thân.
Sau cuộc đổi đời năm 1975 hai gia đình đi vượt
biên chung bị Công An Cộng Sản bắt và hai anh
đi tù cải tạo chung.
Anh Chi và anh Luân học chung Khóa 4.
Mặc dầu Anh Thiện nay đã mất nhưng chị
Thiện cũng đến tham dự vì Anh Thiện, anh
Hùng và anh Luân đều làm việc cho Tòa Đô
Chánh Saigon. Anh Luân, anh Thông, anh Thủy
và anh Mạnh đều là thành viên trong Ban Phụ
Trách Lá Thư AHCC.
Ngoài ra còn có một sự việc bất ngờ
nhưng thú vị đó là Cô Thịnh lại là Giáo Sư dậy
chị Luân tại Trường Đại Học Dược Khoa.
Thành ra buổi Họp Mặt đã vui lại càng vui hơn.
Buổi Họp Mặt kết thúc vào lúc 10 giờ
tối. Vì còn luyến tiếc nên sau khi tan họp anh
chị Luân, anh chị Thông, anh chị Thủy và anh
chị Mạnh còn ở lại Nhà Hàng để gọi là họp mặt
bỏ túi cho BPT Lá Thư AHCC đương nhiệm.
Sau đó anh chị Mạnh đã đưa anh chị Luân về
khách sạn.
Như vậy mặc dầu không có Ban Đại
Diện kể từ năm 2012, AH&THCC Melbourne
vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt gần như bình
thường, vẫn tổ chức Họp Mặt, vẫn nhận và
chuyển LTAHCC. Đó hoàn toàn nhờ ở thiện chí
“giữ cho còn có nhau”
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Từ trái qua phải: Anh Chị Mạnh, Anh Chị Sơ, Anh Chị Luân, Cháu Mai Phương Cháu Xuân Dũng.

Từ trái qua phải: Quý Chị AH: Chị Thủy, Cô Thịnh, Chị Mạnh, Chị Thông, Chị Luân, Chị Sơ,
Chị Nguyên, Chị Thiện, Chị Khoa. .Quý AH: Anh Thông, Anh Mạnh, GS Thịnh, Anh Luân,
Anh Chi, Anh Sơ, Anh Hùng, Anh Thủy, Anh Khoa, Anh Nguyên, Anh Mai.
(Hai cháu Xuân Dũng và Mai Phương chụp hình nên không có trong hình này)
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Phúc trình buổi họp mặt tất niên 2016
của AHCC Houston Texas (January 06, 2017)

Hàng đầu, từ trái sang phải: Quý chị Xá, Tường, Đáng , Hảo, cô Tiên (Con gái cố AH Khiêm),
Hội, Xuân, Khiêm, Huyến, Quý, Chu và anh Chu
Hàng sau: Qúy anh Hảo, Quý, Xuân, Huyến, Lộc (Phó nhòm là AH Đoàn Kỳ Tường)

Vũ Quý Hảo
Lúc 11:50 AM ngày Thứ Bảy, 17-12-2016, các
Ái hữu Công Chánh (AHCC) tại thành phố
Houston Texas và thân hữu đã gặp nhau tại tư
thất của AH (ái hữu) Nguyễn Văn Xá để hàn
huyên.
Đầu tiên là “Tiền đâu”: AH Nguyễn Văn Lộc
đã, theo thông lệ, thay mặt chị Thủ Quỹ, gặp
riêng từng người để thu Niên Liễm và Tiền
Nuôi Dưỡng Lá Thư Công Chánh (LTCC); Nhờ
có “thông lệ” này, mà, trong suốt 40 năm qua,
AHCC Houston chưa có ai quên việc góp tiền
nuôi dưỡng LTCC!

Ngôi nhà của anh chị Xá quả là “Danh bất hư
truyền”: vừa to lại vừa đẹp; Vườn sau thông với
một mặt hồ rất rộng và rất đẹp; Do đó, AH
Đoàn Kỳ Tường đã hô hào bà con ra sân sau,
đứng bên bờ hồ, chụp hình lưu niệm (Phó nhòm
đứng từ bờ hồ chụp vào)
Hiện diện trong buổi họp mặt này là:
Hàng đầu, từ trái quý chị: Xá, Tường, Đáng ,
Hảo, cô Tiên (Con gái cố AH Khiêm), Hội,
Xuân, Khiêm, Huyến, Quý, Chu và anh Chu
Hàng sau qúy anh: Hảo, Quý, Xuân, Huyến,
Lộc (Phó nhòm là AH Đoàn Kỳ Tường); Gia
chủ Nguyễn Văn Xá đang bận thu xếp giàn âm
thanh trên lầu nên không có mặt trong hình)
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Hàng đầu có 2 ngôi sao sáng chói tình thân
AHCC: Chị Hà Văn Đáng và chị Huỳnh T.
Khiêm: Hai Ái Hữu Đáng và Khiêm đã “đi trọn
đường trần” từ nhiều năm nay, nhưng hai chị
vẫn tham gia sinh hoạt với các anh chị em trong
gia đình AHCC!
Các chi làm thế vì nghĩ rằng “Sinh hoạt với
những người mà chồng yêu mến cũng là một
cách làm vui lòng người quá cố”! Thế mới biết
hai AH Đáng và Khiêm đã yêu mến anh em
AHCC biết bao nhiêu!
Cũng xin chú thích rằng : Chị Huỳnh T Khiêm
đã phải mua vé máy bay từ tiểu bang miền Bắc,
để về tham dự buổi họp mặt này! Không những
chị Khiêm đã có mặt, mà cả ái nữ của anh chị
Khiêm cũng có mặt (Cô Tiên) và còn tham gia
vào ban Tứ Ca trong chương trình Văn Nghệ!
Sau mục chụp hình lưu niệm là mục hấp dẫn
nhất: Thưởng thức tài nữ Công Gia Chánh của
quý Ái Nữ và Dâu Hiền công chánh!
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AH Hội Trưởng Phí Ngọc Huyến đã thay mặt
anh chị em, đáp từ và nhấn mạnh đến niềm
hạnh phúc “Giữ cho Còn có nhau” của tuổi
vàng xấp xỉ 80 bó của đa số các AH;
Chị Nguyễn Quý Hội, thủ quỹ, đã lên máy vi
âm, tường trình chi thu!
Phần này chỉ dài đúng một phút, vì giản dị và
minh bạch! Ai cũng nóng lòng mong bước vào
mục vui vẻ hấp dẫn nhất: Đó là phần Văn Nghệ.
Lần đầu tiên sau 40 năm, buổi Văn Nghệ
AHCC năm nay bị thiếu vắng ban nhạc sống:
ban nhạc Khải Hoàn! Lý do: Ông Đỗ Vịnh, anh
ruột của hai nhạc công Đỗ Khải và Đỗ Hoàn
mới vừa qua đời, nên hai anh Khải Hoàn phải
túc trực tại nhà quàn, lo tang lễ. Sau buổi hàn
huyên, anh em AHCC chúng tôi cũng đã đến
nhà quàn để chia buồn cùng tang quyến;
Tuy không có ban nhạc, nhưng chúng tôi vẫn
không bỏ qua phần Văn Nghệ;
Trước những tin tức về ISIS ôm bom giết
người, và tự sát, anh em chúng tôi đã tâm niệm
rằng : “Tình yêu đây là khí giới, Tình thương
đem về muôn nơi, Việt Nam, đây, tiếng nói đi
xây tình người” do đó bài Việt Nam Việt Nam
đã làm rung chuyển ngôi nhà đồ xộ của anh chị
Xá!

Các khách mày râu đều đồng ý với nhau
rằng:”Không có nhà hàng nào có thể nấu ngon
bằng những bữa tiệc tất niên của AHCC” Có
AH còn thêm: “Ngon thế này thì dù có chạy 30
quãng đồng cũng xứng đáng”; Hoan hô quý giai
nhân AHCC!
Trong phần “Lời Chào mừng của Gia Chủ”,
để thêm phần trịnh trọng, AH Nguyễn Văn Xá
đã mời phu nhân lên đứng bên cạnh, trong khi
nói lời chào đón!

Phần đơn ca năm nay thì thật là “Đan lỗi thành
múi trám”: Không có ban nhạc sống, nhưng nhà
anh chị Xá lại có giàn máy Karaoke với 142
ngàn bài hát! Giàn nhạc ở trên lầu! cho nên, sau
bài hợp ca, chúng tôi đã lên lầu! Gia chủ đã
điều khiển giàn âm thanh để các AH cùng ca
hát.
Anh chị Xá đã đề nghị : Chuyển mục song ca
của anh chị Xá từ mục số 1 xuống mục số 2 để
anh chị có giờ chuẩn bị; do đó, chúng tôi đã lần
lượt được nghe:
-

Lệ Thanh đơn ca: Bài Thánh Ca Buồn của
Nguyên Vũ ;

-

Anh chị Xá song ca: Đám Cưới Đầu Xuân
của Trần Thiện Thanh
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-

AH Nguyễn Văn Lộc tâm sự: Không những
ngày nay vẫn “còn vầng trăng soi giòng
Hương , núi Ngự vẫn còn thông reo chiều
buông , mà còn thiên tai lũ lụt và còn nhân
tai Formosa, cho nên, anh Lộc vẫn còn
thương, và thương nhiều hơn Duy Khánh!

-

AH Lộc đã để cả lòng mình vào lời ca cho
nên bài hát Thương Về Miền Trung tự
nhiên có “Thần”! không có danh ca nào đã
diễn tả được lòng mình như thế! Cử tọa đã
nhiệt liệt hoan hô bài hát xuất thần này

-

AH Hội Trưởng đã trình bày ý nghĩa sâu
sắc về hai chữ “Tình Bạn”, nhất là tình bạn
vừa cao niên, lại vừa tha hương

-

Chị Thùy Dương (chị Khoát) đơn ca bài
Lá Thư của Đoàn Chuẩn và Từ Linh

Ban Tứ Ca: quý chị: Tường, Hảo, Hội và cô
Tiên biểu diễn màn đặc sắc: vừa Ca vừa múa
bài Nhớ Bến Đà Giang của Văn Phụng!
Khán giả đã chấm điểm và cho rằng bài ca vũ
này là số một! Hoan hô ban tứ ca!

AH Vũ Quý Hảo đã ra bài toán mà chàng
đã định giải trong suốt 60 năm qua: “100 con trâu, 100 bó cỏ, Trâu đứng ăn 5, trâu nằm ăn 3, nghé hoa: 3 con ăn 1 bó; Hỏi có mấy con đứng, mấy con nằm và mấy con
nghé” ; Mãi tới đầu tháng 12 năm 2016 AH
Hảo mới giải được ! Có lẽ Bài giải sẽ được
gửi cho LTCC! Gọi là đố vui để tránh bệnh
lú lẫn của tuổi già;
Dr. Trương Ngọc Quý hát bài “Đôi Mắt Người Sơn Tây” của Phạm Đình Chương

Anh chị Đoàn kỳ Tương đã điều khiển mục
vui nhất: đó là Bốc Thăm trao đổi quà do các
AH mang đến! Nếu thiếu thì AH Đoàn Kỳ
Tương sẽ xuất ra (Chàng luôn luôn chuẩn bị
sẵn); Nếu thừa thì có người được hai món quà
thay vì một.

-

Chị Hội hát Bài Tăng Gô Cho Em của
Lam Phương

Bài ca TẠM BỊÊT đã vang lên lúc 5:17 pm:

-

Cô Kiều Tiên hát bài Người Ngoài Phố
của Anh Việt Thu

-

Hợp ca Lối Về Trường Lớn (Nhạc của
Trịnh Hưng)

-

-

AH Nguyễn Đôn Xuân kể Chuyện vui

AH Hội Trưởng đã thay mặt anh em, tặng quà
gia chủ và chúc mừng năm mới tới toàn thể
AHCC và gia đình.

Ngày nay, anh em chúng ta
nổi trôi xứ người mà lòng vẫn nhớ
Nhớ quê hương ta đẹp tươi,
ngàn năm kết thành một trời mộng mơ …./

***** Bài giải AH Hảo *****
8 con trâu đứng ăn * 5 bó = 40 bó
11 con trâu nằm ăn * 3 bó = 33 bó
81 con nghé
* 1/3 bó = 27 bó
100 con trâu
ăn
100 bó cỏ

.
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Ái Hữu Công Chánh MIỀN BẮC - CALI
Mừng Tết Đinh Dậu 2017

Khưu Tòng Giang

Tất cả Ái Hữu Công Chánh Miền Bắc Cali, Sacramento, San Francisco, San Jose tham dự

Còn một tháng nữa là Tết, vài anh em trong
nhóm ăn trưa Thứ Tư nhắc khéo tôi là muốn gặp
mặt các đồng môn và bạn bè như hàng năm.
Thật sự tôi cũng hơi làm biếng vì mỗi lần tổ
chức phải lo nhiều thứ lắm và nhất là không biết
có nhiều anh em tham gia, ủng hộ không?
Sau khi tham khảo với Lê Mộng Hùng, Mai
Đức Phượng, Nguyễn Đình Duật và anh em
nhóm về hưu ăn trưa Thứ Tư thì phần đông
đồng ý tham gia, như vậy là có đủ người ít nhất
cho 2 bàn tiệc.

2) Giá tiền tuỳ theo ý khách muốn (giá cả
tính chung cho thức ăn 7,8 món, nước
ngọt, tax và tip)
3) Tôi tự chọn các món ăn và mặc cả với
nhà hàng giá cả phải chăng
4) Điều quan trọng nhất là tiền tính theo
đầu người hiện diện chứ không phải tính
bàn (giả thử 55 người thì tính tiền 55
người thôi)
Thường thường thì tôi đặt ít nhất 3 bàn trước
và sẽ báo cho nhà hàng 3 ngày trước buổi tiệc số
người tham dự để nhà hàng chuẩn bị thức ăn.

Vì ngày Tết là ngày 28 tháng Giêng 2017,
và không muốn trùng ngày với Nam Cali tổ
chức vào ngày 8 tháng Giêng nên tôi đã chọn
ngày 14 Thứ Bảy để tránh ngày Chủ Nhật có
một số người đi nhà thờ.
Sau đó tôi liền gởi e mail, text và gọi cho
chủ nhà hàng mà chúng tôi thường tổ chức tức
là nhà hàng Flourishing Garden. Nhà hàng nầy
có vài ưu điểm là:
1) Tôi thường tổ chức nên quen biết nhiều
và dễ nói chuyện.

Ban tổ chức
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Xong rồi tôi mới e mail thông báo cho tất cả
Ái Hữu Công Chánh Miền Bắc Cali,
Sacramento, San Francisco Vừa ra thông báo thì
có hơn 10 người ghi tên, nhất là nhóm “ăn trưa”.
Vài ngày sau thì được hơn 30 người, rồi 40, 50
….
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Chưa tới 11 giờ thì tôi đã có mặt trước nửa
giờ để thu xếp với nhà hàng vì có một vài người
ăn chay. Sau đó thì quan khách lần lượt đến,
phần đông là đi chung với bà xã.

Một tuần lễ trước buổi tiệc tôi phải nằm nhà
thương vài ngày, rất lo lắng có ra khỏi nhà
thương để lo cho buổi tiệc hay không? May mắn
là tôi được bác sĩ cho xuất viện mặc dầu vẫn còn
đau.
Gần ngày tiệc thì số người ghi tên trên 60
người, kể như đông nhất từ trước đến nay.
Nhưng rồi anh Tất vì gặp tai nạn phải nằm nhà
thương, Anh Chị Diệp cũng không đến vì là anh
em với anh Tất nên trừ đi 4 người vào giờ chót.
Anh Chị Tôn Thất Ngọ giờ chót thấy sức
khoẻ khá nên cho tôi hay là tham dự được, anh
Ngọ từ lâu vì sức khoẻ yếu nên đã không tham
gia nhiều năm rồi.
Thế là ngày vui 14 tháng 1 cũng tới.Trời thật
thương tình anh em Công Chánh lâu lâu mới có
dịp gặp nhau nên hôm nay trời nắng thật đẹp,
trong xanh nhưng lành lạnh.
Cả tuần trước đây và nhiều tuần sau đó,
vùng Bay Area bão rất lớn, đường sá ngập lụt.
California sau khi có nhiều năm bị hạn hán,
những cơn bão trong năm nay đã làm cho lụt lội
khắp nơi. Đất lở, đất chuồi, đất sụp chôn vùi nhà
cửa, gián đoạn lưu thông, cây cối tróc gốc đè
sập nhà, thật là thảm hoạ. Những hồ chứa nước
2 năm trước bị khô cạn vì hạn hán, bây giờ thì
đầy tràn và nước tràn ra ngoài ngập lụt các vùng
thấp và xa lộ.

AH Giang chào đón quan khách
Năm nay có vài người khách khá đặc biệt:
Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, năm vừa
qua có đến chung vui Tất Niên với AHCC,
nhưng năm nay có đem theo bà xã và đóng tiền
ủng hộ lá thư và ghi lại địa chỉ cho anh Duật để
gia nhập AHCC. Như đã đề cập trong năm
ngoái, Thiếu Tướng Bình đã học Cao Đẳng
Công Chánh, từng tập sự tại Thừa Thiên Huế và
Nha Trang với AH Lê Khắc Thí, sau đó thi hành
Lênh Động Viên vào Quân Đội và lên tới chức
Thiếu Tướng. Điều kỳ diệu là buổi tiệc hôm nay
lại có AH Tôn Thất Ngọ là bạn học cũ năm thứ
nhất (1950-51) tại trường Công Chánh mà bao
nhiêu năm không gặp mặt (66 năm). AH Ngọ
sức khoẻ cũng đỡ nhiều, lâu lắm rồi mới tham
dự hội họp bạn bè.

AH Tuât, Ngọ, Bình

Ghi danh tại buổi tiệc

AH Nguyễn Sĩ Tuất sau một thời gian chu
du khắp thế giới có lẽ đã mỏi mệt nên quyết
định bán nhà trong khu có sân golf tại
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Brentwood (Brentwood là thành phố nhỏ trồng
nhiều loại trái cây , hàng năm thiên hạ đổ xô về
vùng đó để hái cherry và các loại trái khác vào
dịp lễ Memorial Day cuối tháng 5) để v ề San
Jose mua nhà gần các con cháu. “Hơn nữa, AH
Tuất đã được gọi nhập ngũ Khóa 1 Nam Định ,
được triển hạn để vào Saigon học lớp
1ère
Année Cao Đẳng Công Chánh sau kỳ thi tuyển ,
rồi lạị nhận giấy đi trình diện Khóa 1 Thủ Đức,
cùng với TT Nguyễn Khắc Bình - nhưng sau đó
tiếp tục được hoãn dịch
. Nếu không nhập
ngũ, AH Bình sẽ học chung lớp 1ère Année với
AH Ngọ và Tuất , năm 1951-52. Thời đó trường
CĐCC có 4 lớp: Cours Préparatoire , 1ère
Annèe, 2ème Année và Supérieur . Trong buổi
Tất Niên cả ba AH Ngọ, Tuất, Bình đã vui
mừng gặp lại bạn cố tri sau bao nhiêu năm xa
cách (hình chụp bộ ba đính kèm).”
Ngoài ra AHCC có hai thành viên mới mà
không ai biết đó là hai anh em AH Bùi Điền và
AH Bùi Quang ra trường KSCC khoảng 1975
và sau 1975.
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Sinh Pétrus Trương Vĩnh Ký Miền Bắc Cali 17
năm liên tiếp và hoạt động rất hăng say.
Khoảng 12 giờ trưa sau khi AHCC tới đủ
(60 người), AH Giang đã đứng lên cám ơn tất cả
AHCC đã tới chung vui nhất là các bạn ở xa.
Sau đó AH Phượng đứng lên chúc Tết tất cả Ái
Hữu và gia quyến được AN KHANG, THỊNH
VƯỢNG SỨC KHOẺ DỒI DÀO. Kế đó AH
Duật trình bày về Lá Thư Công Chánh, về ý
kiến Đại Hội Công Chánh toàn quốc.

Thức ăn bắt đầu được dọn ra vì anh
em cũng thấy đói rồi, AHCC cùng cụng
ly chúc mừng năm mới và mong sẽ gặp
nhau thường xuyên.
Khoảng 2 giờ chiều sau khi ăn uống
no đủ tất cả AH chụp chung một số hình
lưu niệm. À quên là kỳ nầy có 2 AH
(Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Ngọc
Thụ) đã tình nguyện chụp hình cho buổi
tiệc và AH Nguyễn Sĩ Tuất đã lo quay
video thật đẹp.

Dược Sĩ Phạm Hiền lúc trước là phu nhân
của KSVương Nam Dzương khoá 3 KSCC,
nhưng anh Dzương đã thiệt mang trong lúc vượt
biên. Nay chị tái giá với Bác Sĩ Trần Văn Nam
và mở nhà thuốc tây tại San Jose tên là Nam
Pharmacy mà tôi là khách hàng thường xuyên
của chị, nay chị Hiền đã về hưu vài năm trước.
Đã nhiều lần, hai anh chị Hiền - Nam tham gia
các buổi họp mặt tất niên AHCC Anh BS Nam
lúc trước làm việc với County Santa Clara CA
có tiếng tăm trong ngành y tế cộng đồng, hơn
nữa BS Nam còn là Hội Trưởng Hội Cựu Hoc
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Tiền thâu được cho Lá Thư Công Chánh
là $670 giao cho anh Duật.

Đính kèm một số ảnh do anh Hiệp và
Thụ chụp.

Sưu tầm

CUỘC ĐỜI QUÁ NGẮN NGỦI !!!
• Cuộc đời quá ngắn ngủi.
Đừng phí thì giờ ghét bỏ ai
làm gì
• Hãy chôn quá khứ để hiện tại
không bị xáo trộn.
• Đừng đem đời mình so với ai
đó; đời mỗi người mỗi khác.
• Mọi chuyện ở đời có thể thay
đổi trong chớp mắt.
• Không cần thắng trong mọi
cuộc tranh luận. Hãy chấp
nhận sự bất đồng.

• Ngày hôm nay là ngày đặc biệt.
Phải tận hưởng nó.
• Đừng tin rằng mình luôn luôn
đúng. Phải có đầu óc cởi mở.
• Hãy tha thứ tất cả cho mọi người.
• Đừng bận tâm về nhận xét của ai
đó về mình.
• Nhường nhịn một chút cũng
không sao.
• Tình thế dù tốt hay xấu, rồi cũng
thay đổi.

• Khóc cũng tốt, nhất là khi
khóc với bạn bè.

• Đừng quá nghiêm khắc với bản
thân.Không ai làm như vậycả.

• Hít thở sâu giúp tinh thần ổn
định.

• Hãy buông con cái ra khi chúng
trưởng thành. Chúng đã có cuộc
sống riêng.

• Hãy gạt bỏ những gì vô ích,
xấu xa, buồn bã.
• Điều gì không giết ta được sẽ
giúp ta mạnh hơn.

• Thời gian hàn gắn gần như mọi
sự. Hãy để cho thời gian có thì
giờ.
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HỘI NGỘ ĐÓN MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017

Nguyễn Thanh Liêm
Cũng như mọi năm ngày 18 tháng chạp
ta, năm nay nhằm ngày 15-01-2017, anh em Ái
Hữu Công Chánh và Thân Hữu đã cùng nhau
hội ngộ tại nhà hàng Đông Hồ Sài Gòn, để đón
mừng Xuân Đinh Dậu 2017.
Theo truyền thống ngành Công chánh,
mỗi lần Tết đến , tất cả các bạn không kể già trẻ,
xa gần đều mong hội ngộ để cùng nhau tâm sự,
đón mừng năm mới.
Từ nước ngoài về lần này có thêm nhiều
bạn mới về chung vui : từ Canada có AH
Nguyễn Văn Khá và Nguyễn Văn Đề, Mỹ có
AH Nguyễn Bá Bang, từ Úc có AH Lâm Dũng,
từ Pháp có TS Trần An Nhàn (nguyên Tổng
Giám Đốc Điện lực VNCH).

Từ các tỉnh xa có AH Dương Bá Thế từ
Bến Tre , AH Hà Văn Khánh từ Nha Trang, AH
Trần Đình Vọng từ Huế.
Đáng hoan nghênh hơn nữa là các AH
tuy đã già yếu nhưng vẫn nhớ ngày theo truyền
thống đến họp mặt cùng các bạn trong đó có AH
Bùi Hữu Lân, AH Lê Vỹ Quốc, AH Hồ Hữu
Nghĩa, AH Đinh Văn Phùng,… và đặc biệt là
AH Nguyễn Thanh Long vừa đứng dậy sau một
cơn đột quỵ, nhưng vẫn chống gậy khập khiễng
đến với anh em, rất cảm động trong những bước
đi không vững!
Khi dự Tất Niên năm ngoái (2016) AH
Nguyễn Văn Đực (tốt nghiệp 1974) và AH
Nguyễn Văn Hiệp (tốt nghiệp 1977), đã cùng
lúc lên diễn đàn tán dương ủng hộ Nhóm AHCC
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Saigon và nhất là bạn Hiệp đã xung phong phát
biểu sẽ mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm lo tổ
chức buổi họp mặt hàng năm của gia đình Công
chánh những kỳ tới, để thay cho lớp bạn già
phải ra sức cáng đáng mệt nhọc việc này trong
những năm qua.
Do đó AH Hiệp đã lo tổ chức buổi họp mặt
năm nay của gia đình Công Chánh .
Tham dự buổi họp mặt năm nay không phải
đóng tiền như mọi năm ( năm ngoái là 300 ngàn
đồng) mỗi người còn được tặng 1 đồng hồ treo
tường và 1 cuốn lịch 2017 .
AH Hiệp đã vận động các nhà hão tâm đóng
góp cho chi phí buổi họp :
- C.Ty AN TÂM ( AH Thiên): 10 triệu .
- C.Ty COFICO ( AH Xu): 5 triệu.
- AH Đực: 3 triệu (và” Múa lửa”)
- C.Ty XLTMại II ( AH Dũng): 5 triệu .
- C.Ty Tân Bách Khoa: 5 triệu.
- AH Hiệp: 5 triệu .
- Lớp KSCC khóa 14: 5 triệu .
- AH Lê Nam Tuấn : 3 triệu .
- AH Nguyễn Thanh Liêm : 2,5 triệu .
- AH Tạ Vĩnh Ánh : 1 triệu .
- AH bà Trần Ngọc Oanh : 5 triệu .
Tổng cộng : 49,5 triệu .
CHI PHÍ buổi họp :
- 8 bàn tiệc : 24 triệu .
- Bia +nước +trang trí : 6 triệu .
- 100 đồng hồ : 10,5 triệu .
- 100 lịch Bách Khoa : 6 triệu .
- Phí bưu điện : 0,5 triệu .
- Quay phim , chụp hình : 2,5 triệu .
Tổng cộng : 49,5 triệu .
Sau khi AH Lê Chí Thăng (cựu trưởng
Nhóm AHCC Saigon ) qua đời ngày 22 tháng
5/2016 , các sinh hoạt của Nhóm vẫn được duy
trì :
− Đối với công việc “giữ cho còn có
nhau” của gia đình Công Chánh, anh chị em
tham gia họp mặt đều đặn tại Café Rose 197
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Cao Thắng nối dài thay vì nhà AH. Lê Chí
Thăng (định kỳ vào sáng thứ bảy đầu tiên của
mỗi tháng).
− Đối với công tác từ thiện (được sự tài
trợ quý báu của các vị Mạnh Thường Quân ở
các nơi trên thế giới) trong năm qua kể từ Tết
Bính Thân (02/2016) Nhóm AHCC Saigon đã
thực hiện được các công trình sau :
*Đường Cả Mép , huyện Thạnh Phú ,
tỉnh Bến Tre .
*Cầu Cơ Ba ,xã An Khánh , huyện Châu
Thành , tỉnh Đồng Tháp .
*Cầu Ô Thăng , xã Lương Hòa , huyện
Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre .
*Cầu Long Hưng 2 , xã Hòa Thạnh , cù
lao Cổ Chiên , tỉnh Trà Vinh .
*Cầu Ông Kiệt , xã Khánh Bình , huyện
Trần Văn Thời , tỉnh Cà Mau .
*Cầu KM2 , phường Long Phú , tx Tân
Châu , tỉnh An Giang .
*Cầu Ấp 7 , xã Hưng Lễ , huyện Giồng
Trôm , tỉnh Bến Tre .
*Cầu Long Hưng 1 , xã Hòa Thạnh , cù
lao Cổ Chiên , tỉnh Trà Vinh .
*Cầu Xẻo Ranh , xã Long Hòa , cù lao
Cổ Chiên , tỉnh Trà Vinh .
*Cầu Tổ 6 , xã Hưng Lễ , huyện Giồng
Trôm , tỉnh Bến Tre .
*Cầu Ấp 6 , xã Lương Hòa , huyện
Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre .
*Cầu Tân Mỹ 2 , xã Tân Mỹ , huyện Ba
tri , tỉnh Bến Tre .
Màn múa lửa do AH Đực đem đến cho
cuộc họp với nữ vũ công trẻ trung điêu luyện đã
tạo không khí vui tươi sôi động cho cuộc họp.
Cuộc họp mặt, dưới sự hướng dẫn của
MC Từ Đình Lu, đã kết thúc tốt đẹp.
Kết thúc chương trình buổi họp mặt, tất
cả quý bà con AH & THCC tham dự đã được
mời lên sân khấu để chụp hình lưu niệm.
Thật vui vẻ và thân tình, quý bà con
chào tạm biệt nhau với những lời chúc sức khoẻ,
an lành. Hẹn gặp lại nhau vào mùa xuân tới!...
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Sau đây là đường dẫn các video và hình
chụp buổi họp mặt đầu Xuân 2017 của Gia đình
Công Chánh - Phú Thọ Sài Gòn đã được AH
Nguyễn Vĩnh Long đưa lên YouTube:
1. Clip 1/4:
https://youtu.be/OCq-TA10k8s
2. Clip 2/4:
https://youtu.be/YG9AKul7O9c
3. Clip 3/4:
https://youtu.be/FonLYKIefcs
4. Clip 4/4:
https://youtu.be/71j-RyWA8p4
5. Hình chụp:
https://youtu.be/JFguqLVQ1-A

TS Nhàn & AH Lu
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Họp mặt c ùng các AH CÔNG CHÁNH - ĐIỀN ĐỊA
nh ân d ịp th ăm SàiG òn 2015
Dư Thích
Nhân chuyến thăm gia đình tại Thông Tây
Hội, GòVấp-Sàigòn vào đầu năm 2015. Chúng
tôi có nhờ AH Trần thúc Đào liên lạc thân
mời một số các bạn hữu CC - ĐĐ “ Cùng
nhau gặp nhau tại vùng lân cận Sài Gòn đã quy
tụ về Quán Kem Café Bốn Mùa như lần trước,
với gia đình tôi, vài AH không đi được bằng
xe gắn máy như trước.
Hơn 10 AH đến tham dự gồm các AH Lưu
kim Loan, Lê văn Ba, Trần Minh Tâm, Nguyễn
văn Tùng, Nguyễn ngọc Giao, Phạm chí Thiệp,
Nguyễn Ô Anh, Võ văn Sáu, các anh chị Lê
văn Thiệt, và anh chị Trần thúc Đào, v.v..
.
Lâu ngày mới gặp lại nhau, anh chị em
chào hỏi thăm sức khoẻ nhau, vui vẻ thân tình.
Các Anh Chị đã cùng nhau chuẩn bị bàn ghế,
thức ăn, nước uống hoàn hảo, niềm nở đón tiếp

các anh em trong sân nhà, rộng ãi khang trang
tại Thông Tây hội – Gò Vấp. Các bạn thân
gặp lại nhau chào hỏi trong tiếng vui cười,
nhắc chuyện cũ mới, rtưng bừng náo nhiệt
trong suốt buổi họp mặt.
Phần ẩm thực trưa nay cũng như mọi khi,
luôn luôn dồi dào các thức ăn giản dị miền nam
lại ít thứ béo mỡ, có nhiều món về dưỡng sinh.
Tuy thế, cũng đủ cả Bia Sài Gòn,
Heneken…lai rai, sau đó còn có Cà phê, Kem,
Sinh tố, và trái cây ngon ngọt…
Đến 3 giờ, buổỉ họp mặt tạm chấm dứt,
nhưng các bạn vẫn còn thích thú với chuyện
vui nghề nghiệp của gia đình Công Chánh Điền
Địa Sài gòn. Buổi họp mặt “ Cũng Còn Gặp
Nhau - Đông Đủ“, các bạn đã chia tay trong sự
lưu luyến thân tình. Hẹn nhau một dịp khác,
gần hơn vá đầy các bạn hơn.

******( Ảnh do AH Dư Thích)******

Từ trái sang phải: Các AHCCĐĐ VV Sáu, chị Lưu kim Loan, LV Ba,
Dư Thich, PC Thiệp, Ưng Ôn, TM Tâm, NN Giao, NV Tùng, và LV Thiệt.
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Họp mặt Ái Hữu Thân Hữu vùng HOA THỊNH ĐỐN
Mùa Xuân 2017
Ngô Nẫm

Lời cám ơn.
Những năm gần đây Ái Hữu Thân Hữu vùng
Hoa Thịnh Đốn hàng năm mượn nhà anh chị
Bùi Văn Ẩn để họp mặt. Anh chị Ẩn luôn luôn
ưu ái vui vẻ tiếp đón bạn bè Ái Hữu Thân Hữu
Công chánh. Hơn thế nữa mỗi lần họp mặt
AHTH CC, vợ chồng con trai anh chị Ẩn, cháu
Bùi Lê Quang, đều ở nhà lo sắp xếp và chu toàn
buổi họp mặt của bạn bè bố mẹ từ đầu đến cuối.
Để thay đổi thông lệ, năm nay vợ chồng cháu
Ngô Minh Tân, con trai anh chị Ngô Nẫm , đã
cho Ái Hữu Thân Hữu vùng Hoa Thịnh Đốn
mượn nhà tổ chức họp mặt. Cháu Tân đã niềm
nở ân cần sắp xếp buổi tiếp tân rất hoàn hảo
trong suốt buổi họp mặt.

Dưới đây là bài tường thuật AH Ngô Nẫm viết
về buổi họp mặt AHTH vùng Hoa Thịnh Đốn
ngày 20 tháng 5 năm 2017.
Như mọi năm, năm nay AHTH vùng Hoa Thịnh
Đốn cũng họp mặt vào cuối tháng 5, ngày 20
tháng 5 năm 2017. Địa điểm mới, nhưng nhờ
“con ma xó” GPS đưa đường chỉ lối, nên mọi
người tụ họp đúng giờ. Trải qua một năm dài,
nay gặp mặt lại, nên mọi người hân hoan chào
hỏi tưng bừng náo nhiệt.

Toàn thể Ái Hữu Thân Hữu vùng Hoa Thịnh
Đốn gửi lời cám ơn đến anh chị Bùi văn Ẩn và
vợ chồng cháu Quang, anh chị Ngô Nẫm và vợ
chồng cháu Tân.
AHTH vùng Hoa Thịnh Đốn.
AH Ngô Nẫm chào đón AHTH vùng Hoa Thịnh Đốn
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Mở đầu phần họp mặt, toàn thể AHTH dành
một phút yên lặng, ngồi tĩnh tâm, để tưởng
niệm đến bốn AH vùng Hoa Thịnh Đốn đã từ
trần trong hai năm qua là các anh Nguyễn Văn
Bảnh, Lâm Nhật An, Trần Ngọc Tuấn và Hà
Ngọc Thạch.
Đến phần kể chuyện xưa, AH Ngô Nẫm nói về
chuyện gia đình của AH đã trải qua biến cố
Mậu Thân ở Huế và lá số tử vi của người con.
Huyền bí !!

AH Nguyễn Đức Chí báo cáo về chi thu tài chánh
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tháng để bước vào tuổi 80 nên AH Dzi mặc
chiếc T shirt với hàng số lớn trước ngực
“79.95”. Bản tính hài hước vui vẻ, nên AH Dzi
tuy lớn tuổi mà không già !! ……
Sau bữa tiệc thân mật theo lối pot luck, với
nhiều hương vị đậm đà, đến phần văn nghệ,
chuyện vui, và trao truyền phương pháp dưỡng
sinh, bảo kiện sức khỏe. Sau cùng, tất cả cùng
chung chụp ảnh lưu niệm.

Các chị Đôn, Dương, Thạch, Nẫm

AH Nguyễn Đức Chí, sau khi báo cáo về chi
thu tài chánh địa phương , đã trình bầy việc bảo
toàn sức khỏe, và bệnh lạ như bị rách thực quản
của mình, nhưng nay đã bình phục. Lời khuyên
là nên ăn nhiều rau quả, bớt red meat, không
nên ăn no, và thể dục đều đặn. Nhờ vậy mà AH
đi du lịch Âu, Á Châu trong năm qua.

Các chị Nghiệp, Đôn, Dương, Thạch, Nẫm, HN.Ẩn

AH Nguyễn Văn Dzi, trình bầy mấy màn văn nghệ
cổ kim hòa điệu.

AH Nguyễn Văn Dzi, đã trình bầy mấy màn
văn nghệ cổ kim hòa điệu. Đặc biệt tuổi gần 80
mà tiếng hát vẫn trong trẻo. Vì chưa đủ ngày đủ

Trải qua một năm dài, nay gặp mặt lại, nên mọi
người hân hoan chào hỏi tưng bừng náo nhiệt.
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AHCC Saigon tiếp tục công tác từ thiện

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU ẤP 7
Tại xã Hương Lễ huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thanh Liêm

Lễ Cắt băng khánh thành Cầu Ấp 7, Xã Hương Lễ, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre

Xã Hương Lễ là một xã vùng sâu của
huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre có hệ thống
sông rạch chằng chịt, đời sống của dân phụ
thuộc chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn
gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trên lãnh vực
giao thông, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát
triển bộ mặt kinh tế - văn hóa, xã hội của Xã.
Để giúp giải quyết một phần những khó
khăn trên, Nhóm AHCC Saigon dùng số tiền
1100 USD của AH Nguyễn Văn Liêm (TX Hoa
Kỳ) và 1000 CAD của AH Lê Văn Trương (BC
CANADA ) tài trợ xây dựng một cầu bằng bê
tông cốt thép dài 20m, rộng 1,8m tại ấp 7, xã
Hương Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
thay thế cầu ván hiện hữu.

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH
Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC,
AH đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn Chính
quyền địa phương xã Hương Lễ 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 .

Đơn vị thi công do địa phương đảm trách,
dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm
AHCC Saigon.
Công trình đã hoàn thành đảm bảo tiêu
chuẩn kỹ thuật và đã được khánh thành vào
ngày 8 tháng 11/2016

Cầu Ấp 7 cũ
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Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện dân địa
phương bày tỏ nỗi vui mừng của dân khi có được
cây cầu bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng
cảm kích và biết ơn sâu xa các nhà tài trợ Ông Bà
Nguyễn Văn Liêm (TX Hoa Kz ) và Ông Bà Lê Văn
Trương (BC CANADA).

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

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.

Đang thi công cầu

Cầu đã hoàn thành

Lễ Khánh Thành cầu

Cầu đã hoàn thành

Bảng tên cầu

Bảng tên cầu
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AHCC Saigon tiếp tục công tác từ thiện

CÔNG TÁC XÂY DỰNG
CẦU Ô KIỆT VÀ ĐƯỜNG KÊNH 3 NHIỂU
Tại ấp Phạm Kiệt,xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Nguyễn Thanh Liêm

Khánh Bình là xã nằm trong vùng ngọt
hóa của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; thu
nhập của Nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông
nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ
gia đình nghèo còn khá cao. Là xã có hệ thống
sông ngòi chằng chịt, điều kiện đi lại của các em
học sinh và người dân chủ yếu bằng đường thuỷ
từ đó gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ xẩy ra tai
nạn rất là cao. Đặc biệt hiện nay trên tuyến
kênh Ông Kiệt, ấp Phạm Kiệt hàng ngày có trên
75 em học sinh và trên 100 gia đình dân sinh
sống trên tuyến phải đi qua lại trên cây cầu khỉ
rất khó khăn và mất an toàn.

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

Lễ khởi công xây cầu mới
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 b t tạm bợ, nhưng cũng chỉ
dùng cho người đi bộ.

Cầu khỉ trước khi xây cầu mới
Đáp ứng nguyện vọng của dân địa
phương Hội Từ Thiện VESAF ở Hoa Kỳ đã tài
trợ 126 triệu VNĐ để xây dựng cầu Ô Kiệt bằng
bê tông cốt thép dài 24m ,rộng 2m và đoạn
đường Kênh 3 Nhiểu bằng đan bê tông dài
330m ,rộng 1m, dày 8cm .
Ngày 24 tháng 6/2016 Nhóm AHCC Saigon
đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Ô Kiệt và
đường Kênh 3 Nhiểu, với sự tham dự của đồng
bào và chánh quyền địa phương.

Công tác hạ cọc
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Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH
Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCCSG,
đã thay mặt nhóm AHCCSG cảm ơn Chính
quyền địa phương xã Khánh Bình 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
AHCCSG xây dựng các công trình từ thiện.

Công tác làm đường đan
Nay nhiều cầu khỉ đã được thay thế dần
trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông
ch c ch n, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu
thông thuận lợi.
Công trình xây dựng cầu Ông Kiệt đã hoàn
thành đảm bảo kỹ thuật và đã được khánh thành
vào ngày 17 tháng 12/2016.

Hình đường đan dẫn tới cầu mới hoàn tất
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện dân
địa phương đã bày tỏ nỗi vui mừng của dân khi
có được cây cầu bê tông này thay thế cầu khỉ,
cùng đường đan thay thế đường đất lầy lội, đồng
thời bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa đến
Hội Từ Thiện VESAF ở Hoa Kỳ.

Lễ cắt băng khánh thành cầu mới

Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu
và đường đan này là rất thiết thực, đáp ứng được
nhu cầu giao thông bức thiết ở vùng nông thôn
nghèo này.

Hình ảnh cầu bê tông cốt thép mới xây.
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AHCC Saigon tiếp tục công tác từ thiện

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU
dự lễ Khởi Công cầu Tân Mỹ 2
Tại xã Tân Mỹ , huyện Ba Tri , tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thanh Liêm

Ngày 20 tháng 11 năm 2016,
Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, TH Nguyễn Mười, BS Nguyễn
Hoài Phong cùng nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và một số thân hữu đến xã Tân
Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre dự lễ Khởi Công cầu Tân Mỹ 2 bằng bê tông cốt thép
dài 25m ,rộng 3 m do BS Nguyễn Hoài Phong vận động nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng
Đăng Khoa tài trợ 150 triệu VNĐ.
Thân

mến,

Liêm

AH Nguyễn Thanh Liêm dự lễ Khởi Công cầu

Nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

Lễ Khởi Công cầu Tân Mỹ 2

Cầu Tân Mỹ 2 (củ hiện hữu)
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Tin Bu n

 AH Hà Ngọc Thạch, pháp danh Thiện Đức, KSCC Cựu Thiếu Tá Trưởng Đoàn Kiến Tạo












Không Quân (Biên Hòa, Pleiku, Sóc Trăng) đã mãn phần ngày 1 tháng 12 năm 2016 tại
Virginia hưởng thọ 81 tuổi.
Thân mẫu AH Nguyễn Xuân Phong, K9 CDCC, là Cụ Bà Nguyễn văn Bổng, nhũ danh
Nguyễn thị Vinh, pháp danh Đức Hiển, tạ thế ngày 9 tháng 12 năm 2016 tại California,
hưởng thọ 99 tuổi.
Ái Hữu Công Chánh Bửu Trí vừa mệnh chung ngày 23 tháng 12 năm 2016 tức là ngày 25
tháng 11 năm Bính Thân tại Sàigòn, hưởng thọ 83 tuổi.
Thân Phụ AH Tôn Thất Phát là Cụ Ông Tôn Thất Tấn vừa qua đời ngày 11 tháng 12 năm
2016 tại Sydney, hưởng thọ 86 tuổi.
Hiền thê của Ái Hữu Trần Quốc nhũ danh Nguyễn thị Nga (Carol Tran) Pháp danh Chơn
Hiên Quang, đã từ trần ngày 2 tháng 2 năm 2017, tại San Jose hưởng thọ 79 tuổi
AH Nguyễn Ngọc Giao, tốt nghiệp năm 1964, mất tại Saigon lúc 4 giờ ngày 8 tháng 2
năm 2017, hưởng thọ 76 tuổi
AH Nguyễn Thanh Long, tốt nghiệp CC năm 1958, mất tại Saigon lúc 21 giờ ngày 27
tháng 2 năm 2017, hưởng thọ 85 tuổi.
Nhạc Mẫu AH Đinh Quang Bảo là Bà Quả Phụ Chế Quang Khương,nhũ danh Nguyễn thị
Mão pháp danh: Quảng Thành,đã tạ thế ngày 31 tháng 2 năm 2017 tại Milpitas, hưởng thọ
84 tuổi.
Hiền thê của AH Bữu Cơ nhủ danh Lê thị Kim Anh vừa từ trần ngày 3 tháng 3
năm 2017 tại Ontario – Canada,
AH Bửu Cơ pháp danh: Nguyên Toại, Sinh ngày 26 tháng 1 năm 1929, tạ thế ngày 15
tháng 4 năm 2017 tại Richmond Hill, Ontario, Canada, hưởng thượng thọ 90 tuổi.
Thân Mẫu AH Trương Minh Trung là Bà Quả Phụ Trương Văn Xướng, nhủ danh Lê Thị
Hoà, qua đời ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại Edison New Jersey, hưởng Thọ 96 tuổi.
Hiền thê của AH Trương Nhu Nguyên, Khuê danh Phạm thị Tịnh, Pháp danh Tâm Hải, đã
từ trần ngày 22 tháng 6 năm 2017, tại Corona Del Mar, CA, hưởng thọ 83 tuổi.
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Báo cáo Tài Chánh &
Danh Sách AHCC Yểm Trợ LT 108
T n quỹ LTCC
1. Bắc Cali
Tồn quỹ báo cáo trên LT107
Tiền lời
Tiền ủng hộ LT từ B c Cali
Tiền in LT107 và xe cộ

3657.38
11.31
690.00
-1860.00

Tổng cộng tồn quỹ Bắc Cali sau
LT107

$2498.69

Tồn quỹ báo cáo trên LT107
Tiền ủng hộ LT qua chi phiếu gởi
về LTCC
Tiền ủng hộ LT từ Nam Cali
Tiền ủng hộ LT từ Texas
Tiền ủng hộ LT từ Úc
Tiền nhận chuyễn giao từ Úc
Tiền ủng hộ LT từ Washington DC
Chi phí gởi LT và trang mạng

3228.29
1270.00

Tổng cộng tồn quỹ Nam Cali sau
LT107

$4092.38

2. Nam Cali

355.00
270.00
420.00
900.00
300.00
-2296.09

3. Úc châu
Tồn quỹ đăng trên LT107
Chi phí linh tinh chuyễn giao lại
LTCC Nam CALI
Tồn quỹ Úc châu sau LT107

900.00

Tổng cộng tồn quỹ sau LT107

$6591.07

-900.00
0.00
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Chi ti t ph n thu do các AH Y m tr
A. Các AHCC gởi chi phiếu trực tiếp cho AH Nguyễn văn Luân thâu
Khương H ng Chấn
Đặng Ngọc Chi
Bà Lương Văn Cuối
Vũ Tiến Cường
Nguyễn Tư Thị Điềm
Lê Trung Định
Huỳnh Văn Đức
Lưu Hữu Duyên
Nguyễn Thái Hai
Phạm Nguyên Hanh
Nguyễn Văn Hoa
Trần Thị Hoà
Quách Huệ Lai
Nguyễn Văn Luân
Lê Thành Trinh
Lê Văn Trương
Đỗ Trung Tuấn

$100
$20
$20
$20
$20
$20
$40
$20
$40
$30
$20
$50
$20
$50
$20
$20
$20

Nguyễn Văn Luân
Nguyễn Văn Ngà
Lê Văn Phương
Nguyễn Văn Qu
Đặng Thanh Sơn
Từ Minh Tâm
Nguyễn Ngoc Tào
Trần Cẩm Thành
Lê Văn Thiên
Nguyễn Đ nh Thiện
Bùi Nhữ Tiếp
Lâm Chí Toại
Võ Th ng Toàn
Vũ Tòng
Nguyễn văn T
Đỗ tôn Khoa
Lê Mậu Đáo

$50
$20
$20
$30
$50
$20
$20
$40
$20
$50
$50
$20
$20
$20
$20
$20
$20

TỔNG CỘNG

B. Danh sách AHCC tạ
thâu
Nguyễn Như Bá
Nguyễn Quang Bê
Nguyễn Kh c B nh
Dư Chi
Lê Ngọc Diệp
Nguyễn Đ nh Duật
Trình Hữu Dục
Khưu Tòng Giang
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Văn Hiệp
Nguyễn Xuân Hoàn
Lê Mộng H ng
Nguyễn Văn H ng
Phạm Đức Kh a
Trần Văn Nam

ắ
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$30
$70
$20
$20
$20
$20
$20
$50

ủng hộ

$1270.00

ễn

n

Tôn Thất Ngọ
Trần Bất Nhựng
Nguyễn Thành Ph ng
Mai Đức Phượng
Trần Quốc
Đổ Đ nh San
Nguyễn Văn Tấn
Trần Hữu Tất
Nguyễn Đăng Thịnh
Trần Đ nh Thọ
Nguyễn Ngọc Thụ
Hoàng Gia Thụy
Đặng Tiếp

$30
$20
$20
$30
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$40

TỔNG CỘNG

$690
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C. Danh sách AHCC tạ
Nguyễn Quốc Bảo
Phạm Văn Đại
Nghiêm Xuân Đốc
Phạm Bá Đường
Nguyễn Thái Hòa
Văn Minh Hồng
Mai Trọng L
Bùi Minh Tâm
Hà Thúc Tầm
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n
n L
Hà Thúc Tầm
Nguyễn Duy Tâm
Trần Văn Thám
Ngô Văn Thành
Nguyễn Thiệp
Trần Vê
Lâm Viên

$20
$30
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20

D. Danh sách AHCC tại Texas ủng hộ
Vũ Kim Chu
$20
Bà Hà Văn Đáng
$20
Vũ Qu Hảo
$20
Nguyễn Qu Hội
$20
B i Văn Hồng
$20
Phí Ngọc Huyến
$20
Bà Huỳnh Tấn Khiêm
$20
E. Danh sách AH/TH tạ Vùn
B i văn Ần
$20
Hoàng ngọc
$20
Nguyễn đức Chí
$20
Nguyễn văn Di
$20
Bửu Đôn
$20
B i thanh Dương
$20
Mai văn Meo
$20
Ngô Nẫm
$20

ạ

TỔNG CỘNG

$355

ễn
Nguyễn Văn Lộc
Bà Phan Quang Nam
Ðoàn Kỳ Tường
Nguyễn Ðôn Xuân
Nguyễn Văn Xá
Nguyễn Kim Khoát

$20
$30
$20
$20
$20
$20

TỔNG CỘNG

$270

ủng hộ
ễn ức Chi thâu
Trần Quan Nghiệp
Lê quang Phùng
Bà Hà ngọc Thạch
Dư Thích
Nguyễn kim H. Thủy
Trần đ nh Trúc
Phó Hoàng Trúc
TỔNG CỘNG

F.Danh sách AHCC tại
T
T
Nguyễn Trọng Ba
Lâm B nh B c
Trần Vy B ng
B i Kim Bảng
Nguyễn Cư
Bùi Trọng Cường
Nguyễn Hữu Đệ
Trần Quang H ng
Trần ăng Khoa
Phạm Ngọc Lâm

ủn
U
AU$100
AU$100
AU$30
AU$30
AU$50
AU$30
AU$30
AU$60
AU$30
AU$30

ộ

n n
$20
$30
$20
$20
$75
$20
$20

n

n

$300
n

U
Ðoàn Tấn Lân
oàn nh Mạnh
Hồ Hữu Phối
Huỳnh Thanh Quân
Lê Tiết Quỳ
Phan Kh c Thành
Nguyễn Ngọc Thịnh
Lê Nguyên Thông
Lưu Trọng Thủy
B i Thiện Tuân
TỔNG CỘNG

$30
$20
$20
$20
$20
$20
$20

ạn thâu
T
AU$20
AU$30
AU$60
AU$50
AU$20
AU$30
AU$30
AU$30
AU$30
AU$30
AU$820
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Năm 2017
H
***Chế Quang
Bà Lâm Nhật
Nguyễn Trường
Phạm Lương

Tên

ơ

n

Ð a Chỉ

9802 Clifford Dr. # 301

Ái
An

3200 North Leisure World
Blvd Apt#314
4548 Sonata Way
20048 Lorne St

Thành Phố

Bang

Zip

QG

Ði n Thoại

Fairfax

VA

22031

USA

703-383-3445

Silver Spring

MD

20906

USA

301-873-7926

San Jose
Canoga Park

CA
CA

95111
91306

USA
USA

92131

USA

An
An

CC/KL

Vũ Gia

An

HH/SgTC 10752 Sunset Ridge Dr

San Diego

CA

Ðỗ Kim

Ân

/THC

18 Fall St

Revesby

NSW 2212

AUS

Phạm Văn

Ân

CC/66

3872 Balsa Street

Irvine

CA

92606

USA

B i Văn
Hoàng Ngọc
Huỳnh Công
Huỳnh Văn
Nguyễn Ngọc
Phan Hùng
Ngô Trọng

Ẩn
Ẩn
Ẩn
Ẩn
Ẩn
Andrew
Anh

CC/KL
CC
CC/KL
CC/KL
CT/D4
BCC

425 Bonifant Rd
3376 Chiswick Ct. #3C
5125 Winter Willow Cir.
2129 Spanish Oaks Dr
14662 Park Lane #B
808 Koreza Drive
651 Cambridge St

Silver Spring
Silver Spring
Fairfax
Harvey
Midway City
San Jose
San Francisco

20905
20906
22030
70058
92655
95136
94134

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

Nguyễn Ngọc

Ánh

/KT

8 Reddy Court

Balga

MD
MD
VA
LA
CA
CA
CA
W.AU
S

408-930-9623
818-341-5322
858-699-0453
anchauvu@
gmail.com
02-9792-7886
949-786-5614
avpham44
@gmail.com
301-879-3234
301-598-0546
703-830-8493
504-366-2643
714-891-0177
408-265-3437
415-375-3068

6061

AUS

09-344-5707

Nguyễn Phan

Anh

CTD

16 Voie des Moulins Sud

95240

FRA

01.4.50.94.98

Quách

Anh

TCGC

7622 Glenbain Way

CA

95758

USA

916-691-4986

Trần Văn

Anh

CC/KL

10 Carolina St

VIC

3149

AUS

03-9886-6629

Châu Minh
Nguyễn Trọng
Bùi (Brian)
Nguyễn Như
Nguyễn Quang
Lâm Bình
Vương nh
Trần Vy
Bùi Kim
Ngô Kim
Nguyễn Văn

Ba
Ba
Bá
Bá
Bá
B c
Bách
B ng
Bảng
Bảng
Bảng

CC/KL
TTPT
CC/L
CC/KL
CC/CTX

19835 Saticoy St
28 Miowera Rd
1919 Webster St, Rm 407
3465 GolfDr.
104 Torquata Dr
16 Overend St.
3722 San Anseline Ave
65 Gallipoli St.
15 Sunderland Ave.
22041 Heidi Ave
3 Martha Street

CA
NSW
CA
CA
WA
QLD
CA
NSW
VIC
CA
NSW

91306
2163
94612
95127
6061
4169
90808
2141
3147
92630
2199

USA
AUS
USA
USA
AUS
AUS
USA
AUS
AUS
USA
AUS

818-885-8558
02-9726-5581
510-874-2470
408-644-6909
09-343-5052
61-7-3342 6379
562-496-4168
02-9748-2713
03-9885-3749
714-496-3936
612-97085775

TCN
CC/KL

CorneillesParisis
Elk Grove
Mount
Waverley
Winnetka
Villawood
Oakland
San Jose
Mirrabooka
East Brisbane
Long Beach
Lidcombe
Ashburton
Lake Forest
Yagoona
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Nguyễn Văn

Bảnh

CC/KL

Đinh Quang

Bảo

TCGC

5941 Millrace Ct, Unit D101
1266 Traughber St

Hà Quốc

Bảo

CC/KL

426 Shaw Street

Nguyễn Quốc

Bảo

Nguyễn Võ
Vũ đức
Hồ Văn
Nguyễn Quang

Bảo
Bảo
Bẩy
Bê

CC/68
CCHK
CCÐT

14511 Ryewood St.
13257 Willow Brook Dr.
20 Serpentine Court
8673 Bradshaw Rd

Trương Như

Bích

CCHK

6 Rue Leon Blum

Nguyễn Kim
Bùi Doãn
Nguyễn Kh c

Bính
Bình
Bình

CC/THN 1550 St Louis #611
34 Wharton St
3020 Oakridge Drive,

Huntington
Beach
Irvine
New Orleans
Lalor
Elk Grove
Villiers-surMarne
ST. Laurent
Surrey Hill
San Jose

Hà Nguyên

Bình

/CAD

23 Martini Dr.

Toronto

Lý

Bình

CCÐÐ

6111 Palo Alto Dr.

Ngô Hòa
Ngô Thái
Vũ nh
Nguyễn Văn

Bình
Bình
Bon
Bôn

Lê Trọng

Bửu

Ngô Hoàng
Nguyễn Quang
Ngô Công
Vũ Ngọc
Bà B i Văn
Huyền Việt

Các
Cách
Cẩm
Can
Căn
Thảo

11 Savoy Ave.
3220 W. 168th Street
/VECC
1162 Villaverde Ln
DSHC/
4 Horatio St
17465 Plaza Del Curtidor
HKDS
#206
CC/KL
155 Juniper Ct
CC/THN 53 Prairie Falcon
23 Yukka Road
THN
201-950 Rue Lebeau

Lê thúc

18711 Clearview Ln

Columbia

MD

21045

USA

443-864-5388

Milpitas

CA

95035

USA

Richland

WA

99352

USA

408-946-9311
509-375-3455
baohapmd@
gmail.com

CA

92648

USA

714-848-8908

CA
LA
VIC
CA

92604
70129
3075
95624

USA
USA
AUS
USA

949-932-0982
504-253-6096
03-9465 8001
916-689-9372

94350

FRA

01.49.30.80.95

H4L-0A3
3127
95121
M6MONT
4X4

CAN
AUS
USA

438-385-6292
03-9836 3624
408-238-6219

CAN

416-587-7594

CA

92647

USA

714-847-4376

NSW
CA
CA
NSW

2071
90504
95616
2560

AUS
USA
USA
AUS

310-538-9498
530-756-4635

San Diego

CA

92128

USA

858-451-3867

Dillsburg
Aliso Viejo
Regents Park
St. Laurent

PA
CA
NSW
QC

17019
92656
2143
H4N-0A4

USA
USA
AUS
CAN

717-557-6805
714-830-5440
02-9645-2302
514-747-3263
504-362-8332

Huntington
Beach
Killara East
Torrance
Davis
Rosemeadow

QC
VIC
CA

CC/KL

2072 Spanish Oaks Dr.

Harvey

LA

70058

USA

Căn

DL

7302 Burning Tree

Houston

TX

77036

USA

Bùi Mạnh

Cần

TC

10200 Bolsa Ave, #45

Westminster

CA

USA

Nguyễn Kh c

Cần

CTH

416 Silverthorm Ave

Toronto

CAN

416-651-5573

Ðoàn Công
Hồ Minh
Tôn Thất

Cẩn
Cảnh
Cảnh

TNKT

Irvine
45100 Orleans
San Jose

95131

USA
FRA
USA

949-651-1948
0238496279
408-272-7936

Trần Minh

Cảnh

CCÐÐ

26 Glenn
30 Rue des Tilleuls
2029 Villagetree Drive
Vanha Suutarinkylantie
1 C7

92683
M6MONT
3H3
CA
92620

713-778-1388
letcan@
sbcglobal. net
714-531-3931

00740

FIN

358-9-3463206

Trần Quang

Cảnh

Nguyễn Tâm
Phạm Phú

Cảo
Cầu

Khương H ng

Chấn

***Hồ
BàLê Minh
Lê Văn
Trần Mộng
Đặng Ngọc
Dư
Nguyễn Kiêm

Chánh
Chánh
Châu
Châu
Chi
Chi
Chi

CA

Helsinki

1/99A Cambridge St

Canley Heights NSW 2166

TNKT

1005 Violeta Dr
1764 Millar

Alhambra
Montreal

CA
QC

91801
USA
H4L3H4 CAN

/DK

12519 Leader St

Houston

TX

77072

USA

12782 Lorna Street #E
3211 East 61st St
170 Foxhill Dr
2651-E #4 Aragon Blvd
6152 Reagan Chase
2729 Mabury Square
1 Colonsay Road

Garden Grove
Long Beach
Maple
Sunrise
Morrow
San Jose
Springvale

CA
CA
ONT
FL
GA
CA
VIC

92841
90805
L6A- 1J8
33313
30260
95133
3171

USA
USA
CAN
USA
USA
USA
AUS

TNKT

NCCHK
CC/CB

AUS

9723 6221
+61-413844269
quangtran44
@yahoo.au
626-281-9408
514-747-7016
832-279-1591
chkhuong@
yahoo.com
7144958756 cell
562-531-8522
905-303-9806
954-572-2815
404-361 4194
408-272-8341
03-9547-2765
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Nguyễn Kim
Nguyễn Văn
Nguyễn Ðức

Chi
Chi
Chí

/STC
AH
CC/

11637 Forest Hil Drive
4613 42nd Ave
509 Eldrid Dr

VA
CA
MD

22030
95824
20904

USA
USA
USA

703-383-1348
916-706-3946
301-622-3972

Bùi

Chiên

/KT

9061 Mediterranien Dr.

CA

92646

USA

714-378-9720

Bà Nguyễn Văn
c/o Nguyễn Tuấn
Đinh Đức
Ngô Khôn
Phan Từ
Lê Văn

Chiểu
Khanh
Chinh
Chính
Chính
Chơn

ENPC/

63 Av. Du Raincy

Villemomble

93250

FRA

01.45.28.77.58

KL

9841 Hummingbird La
18112 Hallsworth Cir
4/66-68 Marsden Rd
39 Mc Curdy Road

Garden Grove
Villa Park
Liverpool
Guelph

CA
CA
NSW
ON

92841
92861
2170
N1G-1Z9

USA
USA
AUS
CAN

Vũ Kim

Chu

TxDOT

7502 Croton Rd

Houston

TX

77036

USA

Nguyễn Ích

Chúc

/ÐL

11 Vincennes

Newport Coast CA

92657

USA

Huỳnh Kim

Chương CC

3350 Creek Grover

Houston

TX

77066

USA

Nguyễn Kim
Nguyễn Tăng
Trần Duy
Nguyễn Quang
Bửu
Phan Ngọc
Nguyễn Hữu
Nguyễn
Bà Nguyễn Văn
Bà Phạm
Bà Lương Văn
(Jane Nguyễn)
Bùi Trọng
Nguyễn Phú
Nguyễn Việt
Phạm Vĩnh
Trần Lê
Vũ Tiến
Lý
Phạm Văn
Bà Dương Thanh
Trương Công

Chương
Chương
Chương
Chuyên
Cơ
Cơ
Công
Cư
Cừ
Cung

CCHK
CC/
CC/
/THN
/ THN
CCHK

Escondido
Union City
Pleasant Hill
Santa Ana
Richmond Hill
Fremont
Lognes
Footscray
San Diego
Peoria

CA
CA
CA
CA
ONT
CA

CC/LV
CC/KL

1151 Vidas Circle
4807 Rose Way
616 Pasatiempo Ct
5094 Canfield Ln
1 Opus Ct.
44423 View Point Cir
8 Villa Garnier
2/17 Moore Street
7375 Canyon Breeze Dr.
1308 W. Kenwick Ln

VIC
CA
IL

92026
94587
94523
92704
L4B4G3
94539
77185
3011
92126
61614

USA
USA
USA
USA
CAN
USA
FRA
AUS
USA
USA

Cuối

CC/KL

1015 Windjammer Dr

Stockton

CA

95209

USA

209-955-0448

Carindale
Sacramento
Porter Ranch
Epping
Pomona
Montreal
Pasadena
Garden Grove
La Prairie
Chaumont

QLD
CA
CA
NSW
CA
QC
CA
CA
QC

4152
95829
91326
2121
91766
H4K1C2
91107
92843
J5R-5X7
52000

AUS
USA
USA
AUS
USA
CAN
USA
USA
CAN
FRA

07-3372-2500
916-689-2836
818-366-1282
0419-401-097

CC

110 Kilmorey St
P.O.Box 293082
12042 Stone Gate Way
93 Essex St.
56 Falcon Ridge Dr
9050 Gouin O.
2993 Millicent Wy.
10672 Mast Ave
101 Pompidou
15 Rue des Pecheurs

Bà Hà Văn

Ðáng

THK

11814 Kirkholm

Houston

TX

77089

USA

Huỳnh Anh
Ðàng
Bà Nguyễn Thành Danh

/TTPT
CC/KL

Lê Mậu

Ðáo

CC/CT

Phan Chính
Bà Vĩnh
Lê Tiến
Nguyễn Cửu
Nguyễn Trần
***Nguyễ Vă

QC
BC
Chian
gmai
TX
CA
TX
SC
CA

ENSM

Brossard
Vancouver
Amphur San
Kamphaeng
Houston
Simi Valley
Houston
Greenville
Fullerton
Nantes

J4Z-3M7 CAN
V6A-1Y2 CAN
Thai
50130
land
77071
USA
93063
USA
77003
USA
29615
USA
92831
USA
44000
FRA

TE/

2221 W. Chandler Ave.

Santa Ana

CA

Lê Triệu
Nguyễn Văn
Nguyễn Hữu

Đạo
Ðào
Đạt
Ðạt
Ðạt
Ð t
Ðạt
(Patrick)
Ðẩu
Ðề
Ðệ

6710 Boniface
#301-350 Keefer St
54/2 Moo 1,
Tamboon
Ontai,
8211 S. Braeswood
1358 Hidden Ranch Dr
2605 Capitol St
15 Drexel Ave
2471 Santa Ysabel Ave
33 Rue Alphonse Daudet

TCGC
CC/
VT/

511 Spring Island Way
19 Tree Line Court
28 Baird Street South

FL
32828
USA
ONT L3S 4M6 CAN
VIC 3108
AUS

Dương

Ðen

AHNS

2 Place du Bois de Grâce

Orlando
Markham
Doncaster
Champs s/
Marnes

Trương

Cường
Cường
Cường
Cường
Cường
Cường
Ðãi
Ðại
Ðàm
Đán

CE/CT
CCHK
/KSTV
TH
/ THN
CC/

CC

Fairfax
Sacramento
Silver Spring
Huntington
Beach

92704

77420

USA

FRA

714-538-3487
02-9600-6708
519-265-4016
713-270-4732
chuvuhouston
@yahoo.com
714-893-0609
281-568-7298
hkchuong@
sbcglobal.net
760-294-5171
925-876-9254
714-839-5656
289-809-0494
510-656-1507
01.64.62.04.50
0403-360-216
619-578-7260
309-688-1560

626-710-4243
714-467-9196
450-907-1515
832-434-0989
lieu.ha@
gmail.com
514-678-4918
604-253-6623
66.95.686.9229
1.772.332.0241
713-988-7259
805-306-0265
713-382-0831
864-268-5820
.40.37.58.64
714-675-8874
407-823-9679
905-471-4090
+61402-785-747
01.64.68.13.86
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Nguyễn Quang

Di

CC/KL

Nguyễn Văn
Nguyễn Tư Thị
Nguyễn Mạnh
Vương Xuân
Bùi
Nguyễn Hữu
Lê Ngọc
Võ Ngọc
Nguyễn Tranh
Phan Bạch
Ðào Hữu
Bà Vũ Bá
Nguyễn Ngọc
Bà Nguyễn Văn
Lê Trung

Di
Điềm
Ðiềm
Ðiềm
Điền
Điển
Diệp
Diệp
Ðiệp
Ðiểu
Dinh
Ðính
Ðính
Ðịnh
Ðịnh

CC/DL

CC/KL
TTPT

8600 Raymond Pelletier
#707
11753 Avondale Drive
346 Checkers Dr #109
6719 Brama st.
108 La Placentia
272 Laumer Ave
P. O.Box 11180
8181 Fairway Ct
1126 Bellerive
14362 Bushard Street #99
2403 Walkley Road
4472 East Pepper Creek Wy
381 Carmel Ave
35 Shannon Circuit
2452 Columbine Ct
25032 Paseo Equestre

Nguyễn Hữu

Ðịnh

CC/KL

365143rd St#C

Nguyễn Kh c
Bà Lưu ức

Dõ
Ðộ

CC/

Nguyễn Văn

Ðộ

Bà Nguyễn Hà
Nguyễn Minh
Nghiêm Xuân
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Montreal

QC

H2M2W7 CAN

514-382-6261

Fairfax
San Jose
Corona
San Clemente
., San Jose
Alexandria
Newark
Longueuil
Westminster
Ottawa
Anaheim
Marina
Kaleen
Hayward
Lake Forest

VA
CA
CA
CA
CA
VA
CA
QC
CA
ONT
CA
CA
ACT
CA
CA

20030
95133
92880
92672
95127
22312
94560
J4J5H1
92683
K1G3H1
92807
93933
2617
94545
92630

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
CAN
USA
CAN
USA
USA
AUS
USA
USA

703-273-3809
408-387-4994
714-657-4781
714-492-9809
669-213-8356
703-876 1697
510-796-5135
450-674-2063
714-742-5054
613-523-8410
714-282-1893
831-883-2406

San Diego

CA

92105

USA

638 St Annes Dr
Holland
14027 Song of the winds dr. Chino Hills

OH
CA

43528
91709

USA
USA

CC/

11514 South Dr.

TX

77099

USA

Ðoàn
Đọc
Ðốc

CC/GT
CC/CT

8613 Queen Elizabeth Blvd Annandale
12202 Crewe St
Norwalk
13071 Meadowlard Ave
Granada Hills

VA
CA
CA

22003
90650
91344

USA
USA
USA

Nguyễn Thành

Ðởm

CC/

340 Canley Vale Rd

Canley Heights NSW 2166

Bửu
Tôn Thất
Hoàng

Ðôn
Đổng
Ðống

ENPC
ENPC
CCÐÐ

Silver Spring
Dorval
Aliso Viejo

MD
PQ
CA

20904
USA
H9S3H2 CAN
92656
USA

Nguyễn Quốc

Ðống

/STC

2421 Hidden Valley Ln
205 Avenue Dorval# 102
32 Vista De Valle
7808 Aspen Highlands
Drive

510-783-5417
949-583-1427
619-727-4991
dinhnguyen535
@yahoo.com
419-868-7880
909-613-0936
281-933-2752
dovan2001@
sbcglobal.net
703-323-6738
562-281-2808
818-488-1893
+612-9609-5613
thoan41@tpg.
com.au
301-384-1752
514-633-7060
714-360-8729

Austin

TX

78746

USA

512-327-4442

Nguyễn An

Ðồng

CCÐÐ

40 McKibbin St

Canley Heights NSW 2166

AUS

+612 9729-0795
andongnguyen
@yahoo.com.au

Trần Khiêm

Ðồng

CCHK

??

Bà Nguyễn Ngọc Du
Lê Chí
Dự

TCSG
XMHT

1739 Pine Hollow Cir
4775 Clothier Wy

SanJuan
Capistrano
San Jose
Sacramento

Nguyễn Ðình

Duật

/ KL

4242 Remora Dr

Trình Hữu

Dục

TTPT

9852 Wyland Dr

Phạm Huy

Dực

CC/

16691 Mytinger Dr.

Ðức
Ðức
Ðức
Thời
Ðức

CC/KL
ENPC/

Huỳnh Văn
Nguyễn Xuân
Quách Văn
& Bà Phan Thi
Trần Minh

CC/

TDTB
CCHK
CC/TV
ENSA
CCHK

Houston

AUS

CA

92675

USA

??

CA
CA

95133
95841

USA
USA

Union City

CA

94587

USA

CA

95624

USA

CA

92647

USA

714-846-7824

119 E George St
38 Rue Germain defresne

Elk Grove
Huntington
Beach
Emmaus
Vitry s/ Seine

408-251-4927
916-488-6228
510-475-6336
dduat@netscape.
net
916-647-4078

PA

18049
94400

USA
FRA

610-966-6726

CC/KL

138 Autumn Circle

Holden

MA

01520

USA

508-736-9142

CC/KL

10960 Rue Roland

Neufchâtel

QC

G2A1Z1 CAN

Đỗ Quốc

Dũng

252 The River Rd

Revesby

NSW 2212

AUS

Trần Thị

Dung

14 Harold St

Fairfield

NSW 2165

AUS

418-847-0854
02-9774-1619
dodung@
optusnet.com.au
02-9726-3229
dungtran_sydney
@yahoo.com
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Nguyễn Vinh

Dũng

21 Essex St

North Sunshine VIC

Phạm Nguyên

Dũng

58 Flame Tree St.

Dương Thiệu
Nguyễn Quang
Nguyễn Tấn

Dụng
Đuốc
Dược

Bùi Thanh

Dương

Phan Kiều
Phạm Bá
Tôn Thất
Lưu Hữu
Trần Lưu
Nguyễn Trọng
Ðào Tự

Dương
ường
Duy
Duyên
Duyệt
Dzũng
Giác

Bà Ðoàn Trịnh

Giác

THK

Khưu Tòng
Bà Trần Chấn
Hà Thúc

Giang
Giang
Giảng
Giao

H

N ư

3020

AUS

Liverpool

NSW 2170

AUS

500 Hexton Hill Rd
13008 Linden Lane
13510 King Charles Dr

Silver Spring
Leawood
Chantilly

MD
KS
VA

20904
66209
20151

USA
USA
USA

4714 Riverdale Rd.

Riverdale Park

MD

20737

USA

301-277-6005

Seaux
Santa Ana
San Diego
Sepulveda
Orange
Livermore
Cabramatta

CA
CA
CA
CA
CA
NSW

92330
92701
92126
91343
92869
94550
2166

FRA
USA
USA
USA
USA
USA
AUS

01.47.02.77.77
714-815-5329
858-271-6756
818-891-1295
714-538-5576
925-543-8443
02-9610-2048

Santa Ana

CA

92707

USA

714-852-3527

CC/KL
AHNS
CC/KL

1, Allee des Sycomores
100 N Ross St #B364
7825 Norcanyon Wy
9134 Columbus Ave
307 N. Singingwood St.#31
1462 Vancouver Way
89 Lord St
1001 West MacArthur Blvd,
Apt # 127
1357 Carterwood Pl.
43320 Brandon Thomas Wy
24436 Northpointe Ct

San Jose
Lancaster
Hayward

CA
CA
CA

95121
93536
94541

USA
USA
USA

408-287-8499
661-943-2539

/THN

23 Cochrane Ave

Brampton

ON

L6Z4J4

CAN

3983 Landmark Lane
6104 Oakengate Way
452 Northclisse
3006 Southwycke Terr
1350 Ontario
100 Lodgin Ct
696 Tomlinson Ln.
9914 Hesket Rd
2259 E. 25th Street
1109 Bay Laurel Ln
2600 Senter Rd #277

Brea
Centreville
Toronto
Fremont
Sherbrooke
Morrisville
Yardley
Oakland
Oakland
San Jose
San Jose

CA
VA
ONT
CA
QC
NC
PA
CA
CA
CA
CA

90039
20120
M6E3C2
94536
J1J3S3
27560
19067
94603
94606
95132
95111

USA
USA
CAN
USA
CAN
USA
USA
USA
USA
USA
USA

16217 Still Knoll Ln

Cerritos

CA

90703

USA

562-281-6884

8870 Foxhollow Drive

CA

92808

USA

714-280-1128

CA

92649

USA

714-377-2258

CT

06443

USA

203-245-4064
936-372-0804
haovu1@yahoo.
com
310-214-6667
714-637-2476
hiennguyen.pe
@gmail.com
0402 575 442
8812- 3469
hienngyen@
permasteelisa.
com.au
pharmacynam@
gmail.com
909-624-6643
916-714-5564
hb8171@gmail.
com
415-239-1339

CC
CCHK/
ESSO

TTPT
TNĐĐ
THĐL

Nguyễn Huy
Bà Bạch Văn
Kiều Văn
Nguyễn Yến
Trần Văn
Bà Nguyễn Thái
***Nguyễn Văn
Nguyễn Văn
Lâm Hồng
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thiện

Giụ
Hà
Hà
Hà
Hà
Hai
Hai
Hải
Hải
Hải
Hải

Phạm Nguyên

Hanh

Phạm Quang

Hạnh

CE/CT
/THN
ENSM/
TCGC
CCÐÐ

Phạm Nguyên

Hanh

CC/CB

16171 Springdale St. #300

Thái Văn

Hanh

ĐD

147 Duck Hole Rd

Anaheim
Huntington
Beach
Madison

Vũ Qu

Hảo

/TTPT

24825 Magnolia Rd

Hockley

TX

77447

USA

Nguyễn Ph. Bửu- Hạp

CCHK

4526 186TH St. #111

Redondo Beach CA

90278

USA

Nguyễn Văn

Hiển

CCÐT

2568 N. Skytop Ct.

Orange

CA

92867

USA

Lê Hữu

Hiền

27 Gordon St

Balwyn

VIC

3103

AUS

Nguyễn Sơn

Hiền

366A North Rock Rd

Carlingford

NSW 2118

AUS

Bà Phạm

Hiền

14945 East Hills Dr

San Jose

CA

95127

Phạm Văn

Hiền

4531 Denver St

Montclair

CA

91763

USA

Bửu

Hiệp

/CCÐT

8500 West Camden Drive

Elk Grove

CA

95624

USA

Ðào Trọng

Hiệp

/THN

326 Serrano Dr.

San Francisco

CA

94132

USA

/KL
CALT
/HX
CCHK
STC

+613-9364-7437
+612-9601-3117
john.pham@
mitek.com.au
301-384-4249
703-961-0338

289-948-0184
nhuhoang34@
yahoo.com
714-577-0319
703-830-3844
416-657-6425
510-744-0421
819-823-1928
919-462-9768
510-569-9265
408-251-4246
408-288-5182
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15111 Bushard St., SPC 102 Westminster

CA

92683

USA

Hiệp

2275 Bidwell Way

Hayward

CA

94545

USA

714-418-0515
hiepphuong
@att.net
510-612-1269

Nguyễn Văn
&Nguyễn Hồng

Hinh
Anh

5420 Highlands Vue Ln

Lakeland

FL

33812

USA

863-646-6616

BàVương Chí
Huỳnh Phương

Hổ
Hoa

6492 Place Malicome #01
3220 Seven Oaks Dr

Anjou
Cumming

QC
GA

H1M2S7 CAN
30041
USA

Nguyễn Ánh

Hoa

4/66-68 Marsden Rd

Liverpool

NSW 2170

AUS

Nguyễn Văn

Hoa

Bismarck

ND

58501

USA

Trần Giác

Hoa

San Diego

CA

92107

USA

619-501-8398

Nguyễn Thái

Hòa

BKTÐ
610 North 7th St # 3
CC/CN/H
1259 Sunset Cliffs Blvd
H/NC
1482 Merion Way #31E

514-354-0446
404-310-0350
02-9600-6708
anhhoa.nguyen@
swshas.nsw.gov.
au
701-391-5496

Seal Beach

CA

90740

USA

Trần Thị
(Julie Wu)

Hòa

CC

5284 Shoreline Circle

Sanford

FL

32771

USA

Ngô Văn

Hoàn

6 Grosvenor

Glen Iris

VIC

3146

AUS

818-571-2444
407-324-9816
jtranwu@yahoo.
com
03-9881 8715
510-238-8552
510-220-2906
509-869-3843

Nguyễn

Hiệp

Nguyễn Văn

K5/ ĐC

CCÐT

th

Nguyễn Xuân

Hoàn

CC/KL

1926 E 15 St

Oakland

CA

94606

USA

Phạm Bội
Trần Hữu
Trần Văn

Hoàn
Hoàng
Hoanh

AHNS

23323 East Maine Ave
5452 Stavendish St
15200 Magnolia Street #24

Liberty Lake
Burke
Westminster

WA
VA
CA

99019
22015
92683

USA
USA
USA

Nguyễn Gia
Trần Văn

Hoành
Hoành

5395 Napa St. Apt #414
15 Blvd G. Clemenceau

San Diego
Rennes

CA

CCHK

92110
35200

USA
FRA

Nguyễn Quý

Hội

NPE/

13306 Leedwick Rd

Houston

TX

77041

USA

B i Văn

Hồng

13607 San Martin La

Houston

TX

77083

USA

Nguyễn Thế

Hồng
Earlwood
Highland
San Jose

NSW 2206
CA
92346
CA
95122

USA
USA

720-490-2483
+856-20-7772
1294 (cell)
cthoanh@yahoo.
com
951-926-0443
02.99.32.05.30
713-983-0566
hqng5475@
aol.com
713-641-9161
hongvanb
@yahoo.com
02-9522 3207
thehong9988@
yahoo.com.au
909-862-3714
408-528-1431

San Diego

CA

92108

USA

619-246-2369

Thiais
Villeurbanne
Oxnard
Mission Viejo
Stockton
Woodcroft
Irvine
Anaheim
San Jose

94320
69100
CA
93030
CA
92692
CA
95212
NSW 2767
CA
92602
CA
92806
CA
95135

FRA
FRA
USA
USA
USA
AUS
USA
USA
USA

01.46.82.63.59
04.72.65.04.32
805-278-1633
949-215-2082
209-477-3706
9676 4767

***Chu Thái

CC

Hoành

Internat. Water Managt. Ins. PO Box 4199
Southern Asia Reg. Office

Vienti
ane

Lao
PDR

AUS

Văn Minh
Bùi Ðức

Hồng
Hợp

CC/KL

Trần Ðức

Hợp

CE/CT

Ðỗ Hữu
Phạm Duy
Bà Trần Sĩ
Trương nh
Nguyễn
Nguyễn Văn
B i
Bùi M.
Lê Mộng

Hứa
Hứa
Huân
Huân
Huế
Huệ
H ng
Hùng
Hùng

CC/KT
KL/ÐT
TNKL
/HX
TE/TC

CCHK

22 Wellington Rd
7473 Mountain Laurel Dr
2490 S. King Rd, #328
6009 RanchoMission Rd
#202
3 Place Vincent Van Gogh
77 Rue Docteur Frappaz
1312 Torero Dr.
25 Goldbriar Way
4237 Kenny Drive
45 Burrinjuck Dr
17 Carriage Dr
861 S. Jasper Circle
3125 Ledoux Ct

Lê Nghiêm

Hùng

EIFF

123 Stanislaus Ave

Ventura

CA

93004

USA

Nguyễn Tạ
Nguyễn Tấn
Bà Nguyễn Thanh
Nguyễn Văn

Hùng
Hùng
Hùng
H ng

CCHK

2532 Victarra Cir
34 Baird St
631 E Tyler St
4136 Arezzo Pointe Lane

Lutz
Mulgrave
Richardson
San Jose

FL
VIC
TX
CA

33559
3170
75081
95148

USA
AUS
USA
USA

?

CC/
CC/KL

408-531-9692
805-659-2864
hungle41
@att.net
813-971-9421
03-9546 4876
972-918-9144
408-532-8939
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Trần Quang
Võ

Hùng
Hùng

CC/10
/KTE

28 Victor St.
1580 Quebec Ct #2

North Sunshine VIC
Sunnyvale
CA

30.20
94087

AUS
USA

Đỗ

Hưng

THCC

5907 Ranchester

Trần Văn
Dương Mai
Trương T.Th y
Nguyễn Văn
Nguyễn

Hưng
Hương
Hương
Hướng
Hữu

Houston

Texas 77036

USA

CC/
3167 Oakbridge Dr.
CC/THV 4857 Kent Ave
14251 86B Ave
CC
4 All e Du Beau Site
CCÐÐ
7 Grant St #3

San Jose
Montreal
Surrey
Villebon S/
Dorchester

CA
QC
BC
Yvette
MA

USA
CAN
CAN
FRA
USA

Nguyễn Hương

Hữu

CAD

Vestre Nes 26A

1396 Billingstad

Bà Trần Ðức

Huy

CC/KL

20801 Mission Lane

Bà Tạ

Huyến

CCHK

38882 Altura St

Huntington
Beach
Fremont

Phí Ngọc

Huyến

CCÐÐ

12906 Silent Shore

Houston

Nguyễn văn
Đỗ (Ban Nhạc
Khải Hoàn)
Bà Đoàn Hữu

Khá

CC/

780 Cavanagh

Ville St-Laurent QC

H4N1Z6 CAN

Khải

TH

4321 Kinkaid

Houston

TX

77093

Khải

KTS

357 Kincora Glen Rise N.W. Calgary

AB

T3R 0B5 CAN

Lê Hữu

Khâm

6236 Caminito Salado

San Diego

CA

921117224

USA

Hoàng Ðình
Lê Tường
***Ph m Ngọc
Nguyễn

Khang
Khánh
Khánh
Khanh

CTH
CC

2368 Oakridge Place
7800 Leesburg Drive
8872 Yorkshire Ave.

Escondido
Colleyville
Garden Grove

CA
TX
CA

92026
76034
92841

USA
USA
USA

Nguyễn Văn

Khậy

CCÐÐ

101 Hamilton Road

Fairfield

NSW 2165

AUS

Bà Lê Xuân
Bà Huỳnh Tấn
(Nina Nguyễn)
***Ðồ Sĩ
Nguyễn Ngọc

Khế

BNV

9702 Bolsa Ave #206

Westminster

CA

92683

USA

02-9727-7924
hhleemai@yahoo
.com
714-839-3123

2108 Mangrove Dr

Lexington

KY

40513

USA

859-270-6011

Khiêm
Khiêm

CC/STC
CC/STC

Margate
Toronto

FL
33063
USA
ONT M9A-1V2 CAN

407-877-8026
416-342-8015

Đỗ tôn

Khoa

CCHK

Orange Park

FL

32073

USA

904 269-3226

Nguyễn Ð c

Khoa

/TNÐÐ

6801 NW 29 St.
53 Sir Williams Lane Court
1357 Kingsley Ave,
KinsleyWood #12
P.O. Box 450505

Garland

TX

75045

USA

Nguyễn Văn

Khoa

/STC

608-1300 Rosemont Blvd

Montreal

QC

H2G-1S1 CAN

Trần ăng
Phạm Đức

Khoa
Kh a

CC/KT

2 Adler Court
314 Green Lake Drive

Keilor Downs
Sunnyvale

VIC
CA

3038
94089

AUS
USA

Nguyễn Kim

Khoát

AHNS

19723 Holly Walk

Spring

TX

77388

USA

972-414-7361
514 -940-8989
vankhoa47
@hotmail.com
03-9366-6854
408-234-0256
281-528-7273
khoatkn32
sbcglobal.net

Hoàng Ðình

Khôi

CC/KL

6442 Viking Cir

CA

92647

USA

714-248-9540

Võ Ngọc
Trần
Nguyễn Hữu
Huỳnh
Hồ Kh c

Khôi
Khương
Kiểu
Kim
Kính

CC/KL
CC/KT
CC/KL
CC/KL
KL

ALTA
MA
PA
QC

T6J6Z5
02148
20148
H3W1H4
13006

CAN
USA
USA
CAN
FRA

780-451-0076
781-321-2151
267-978-3490
514-739-9085
04.91.25.75.50

Lê Văn

Ký

T/DO

NOR

47.90.01.50.36

Mai Văn
inh Vũ
Lê Ðình
Quách Huệ

Ký
Kỳ
Kỳ
Lai

CC/KL

919-114A Street
179 Coleman St
22932 Bollinger Ter
4857 Kent Ave
12 Rue Friedland
Bernt Ankersgata 10B P15
Oppgang B
749 N. Dorothea Wy
3/35 Myrniong St.
3622 Glenroy Ave
854 Carver Park St. # 402

USA
AUS
USA
USA

801-595-1688
03-9544-1430
714-828-4473
407-422-5663

Khiêm

CC/
CC/

th

Huntington
Beach
Edmonton
Malden
Ashburn
Montreal
Marseille

95121
H3W1H4
V3W0N7
91140
02125

NOR
CA

92646

USA

714-964-1107

CA

94536

USA

TX

77041

USA

510-795-8527
713-849-3850
huyenp32
@yahoo.com
514-748-0771
713-524-9056
hdo@sleh.com
403-201-5788
858-715-3943
kham.le@dot.ca.
gov
619-741-8034
817-281-3380
714-537-2554

0183 OSLO
Salt Lake City
Clayton
Anaheim
Orlando

03-9312-3430
408-773-1476
713-391-2616
tokyochiba
@yahoo.com
408-238-9038
514-739-7801
604-596-7821
0160102876
617-822-0773
+4791751384 C
+4721981181 H

UT
VIC
CA
FL

84116
3168
92804
32805

USA
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Nguyễn Xuân
Bà Phan Văn
Nguyễn Thanh
Phạm Ngọc

Lang
Lâm
Lâm
Lâm

Trịnh

Lâm

334 E Heritage Dr

Bà Bùi Hữu
Ðoàn Tấn

Lân
Lân

155 N Capitol Ave #2
3/2 Catherine St

Vitry S/ Seine
Noisy Le Grand
Gretna
Richmond
Mountain
House
San Jose
Glebe

Phạm Ngọc

Lân

CC/

14645 Seron Av

Irvine

Nguyễn Thành

Lập

CN

35 Avenue de Picardie

Villeparisis

Bà Hồ Đăng

Lễ

CC/KL

1140 Summerdale Dr

San Jose

Purifoy
Bùi Thanh
Nguyễn Văn
Nguyễn Văn
Ðặng Ðào

Leroy
Liêm
Liêm
Liễn
Lộc

TH
CC
ÐL/
CC/KL

2001 West Calle Del Sol
10 Impasse Du Hautvilliers
11202 Amaranth La
32346 Gemini Dr.
10200 Bolsa Ave #150

Nguyễn Văn

Lộc

/ THN

Vi Hữu

Lộc

Trần Văn
Bà Cao Thanh
Ðặng Phi
Nguyễn Khoa
Nguyễn Phước

Lợi
Long
Long
Long
Long

Nguyễn Văn

CC
CC/KL
CE/CT
CC/

LA
VIC

94200
93160
70056
3121

FRA
FRA
USA
AUS

0146720776
45.92.93.44
504-884-2902
03-9429-1931

CA

95391

USA

209-834-2646

CA
95127
NSW 2037

USA
AUS

CA

92606

USA

77270

FRA

CA

95132

USA

408-259-3723
02-9646-3936
714-414-9215
LanPham9@
Hotmail.com
0164274379
408-251-8727
lehodang@
gmail.com

Phoenix
Gouvernes
Austin
Union City
Westminter

AZ
TX
CA
CA

85085
77400
78754
94587
92683

USA
FRA
USA
USA
USA

6406 Kendall Creek Dr

Sugar Land

TX

77479

USA

CC/KL

27 Gail Place

Bankstown

NSW 2200

AUS

LSTS
CT

1165 Lago Court
2838 41 Ave
6 Wales St
7410 Camfire Run
15 Topaz Pl

San Jose
Edmonton
Springvale
Lawrence
Carine

CA
AB
VIC
IN
WA

95820
T6T1M4
3171
46236
6020

USA
CAN
AUS
USA
AUS

Luân

8472 Sunkist Cir

Huntington B.

CA

92646

USA

Phan Văn
Phan Louis
T ươ Tấn
Hoàng Như
Trương Hữu
Ðỗ Thụy

Luân
Luận
Luận
Lương
Lượng
Lưu

CC
/CB

9050 12e Av
7226 Campbellton Dr
5 Bv d de ’e te te
60 Torresdale Dr
769 Maple
1950 Garden Bing Ct.

Montreal
Houston
Quebec
Boronia
Longueuil
San Jose

QC
TX
QC
VIC
QC
CA

H1Z3J6
77083
G1S4S6
3155
J4J 4M8
95131

CAN
USA
CAN
AUS
CAN
USA

Cao Minh

Lý

CC/KL

2256 Beckenham Dr.

Mount Pleasant SC

29466

USA

Hà Minh

Lý

CC/STC

81 Rue Finat Duclos

Tassin La
Demi-Lune

69160

FRA

4.78.34.09.48

Mai Trọng

Lý

2325 W. Riverside Dr.

Santa Ana

CA

92706

USA

714-553-3619cell
maily0807
@yahoo.com

Lương Ngọc

Mai

CA

92646

USA

714-964-5055

Trần Quang
Ðoàn Ðình
Lê
Mai Văn
Phùng Duy
Bà Dương

Mãnh
Mạnh
Mẫu
Mẹo
Miễn
Minh

CA
VIC
NSW
MD
CA
ONT

92683
3146
2141
20877
92683
M6G3E3

USA
AUS
AUS
USA
USA
CAN

Hà Trọng

Minh

714-893-3654
03 9889 2434
02-9646-4139
301-330-0637
714-897-8584
416-651-3257
714-772-0705
minh_trong_ha
@yahoo.com

Lê Công
Lê Văn

Minh
Minh

CC/KL

CCHK

CC
CC
CC/KL

CC/KL

156 BLD Stalingrad
10 Allee de La Futaie
3700 Lake Kristin Dr.
44 Westbank St

8922 Pebble Beach Cir
17 Summerhill Road
71 Kingsland Rd
300 Buttry Rd
8190 13th St #244
???

Huntington
Beach
Westminster
Glen Iris
Berala
Gaithersburg
Westminster
Toronto

649 South Agate St

Anaheim

CA

92804

USA

P.O. Box 450505
1067 Holly Hill Dr

Garland
San Jose

TX
CA

75045
95122

USA
USA

8178 Constantine Dr

512-272-4163
510-489-6166
714-4180561
281-467-3073
locvannguyen
@winstream.net
9708-6208
vifamily@
gmail.com
408-580-7586
780-485-0209
03-9574-1351
317-826-1716
618-9243-6356
714-962-8583
luannguyenhb
@gmail.com
514-329-7734
418 688 1528
0407 889 652
450-670-3665
408-956-1978
781-492-2285 cel
ly_cao@
hotmail.com

408-838-9132

TRANG 118

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Ngô Văn

Minh

CCÐÐ

930 Barton Str. East

Hamilton

ONT L8L3C5

CAN

Nguyễn Thúc

Minh

CC/KL

12822 Arbor Ct.

Garden Grove

CA

92840

USA

Phùng
Trần Quý

Minh
Minh

ĐC

2712 Sycamore Wood
5706 Stone Pointe Dr

GA
FL

30044
34233

USA
USA

Trương Quang

Minh

73290

FRA

Võ ngọc

Minh

Laurenceville
Sarasota
LaMotteServlex
Avondale
Heights

VIC

3034

AUS

03-9346 9293

Nguyễn Pham

MinhTrí

CC/ THN 289 Herlong Ave

San Jose

CA

95123

USA

408-226-4804

Nguyễn Văn

Mơ

CC/KL

1626 Bengal Dr

Round Rock

TX

78664

USA

Nguyễn Xuân

Mộng

CC/KL

2212 Tevis Rd

Sacramento

CA

95825

USA

512-990-2895
916-973-9558
mxng@ymail.
com

BàTrần Đức
Dương Chánh

Mười
Mỹ

297 El Cajon Drive
8998 Menkar Road

San Jose
San Diego

CA
CA

95111
92126

USA
USA

Ðào Tự

Nam

26 Allegheny Ave

Irvine

CA

92620

USA

***Nguyễn Tiến
Bà Phan Quang
Vũ Thành
Lâm Văn
Ngô
Võ Thị Kim
Nguyễn Văn
Bà Lê Sĩ
Lê Văn
Trầm Kim
Nguyễn Hữu
Đoàn Trần
Nguyễn Nho
Lý
Trần Quang
Ðinh Ký
Tôn Thất
***Ông Ngọc

Nam
Nam
Nam
Năm
Nẫm
Nga
Ngà
Ngạc
Ngâm
Ngân
Nghi
Nghị
Nghị
Nghỉa
Nghiệp
Ngọ
Ngọ

113 Jose Figueres Ave
6223 Briar Terrace
??
2160 Concorde Ave
14012 Broomall Ln
71 N. Gadsden Dr.
1112 Los Altos Ave
1821 Deer Drive
7 Square Dunois #1019
CC/KL
9430 Lotus Drive
CC/ÐÐ 1350 Oakland Rd. #142
CC
10 All e Colonel Fabien
Điện Lực 301 Santillo Way
1771 Lark Ln
4319 Medallion Dr
19402 Evening Glen Ct.
ENPC/
2227 41st Ave

San Jose
Houston
Garden Grove
Cornwall
Silver Spring
Milpitas
Los Altos
Mc Lean
Paris
Westminster
San Jose
Noisy Le Grand
Downingtown
Sunnyvale
Silver Spring
Tomball
San Francisco

CA
TX
CA
ONT
MD
CA
CA
VA

PA
CA
MD
TX
CA

95116
77072
92843
K6H7E2
20906
95035
94022
22101
75013
92683
95112
93160
19335
94087
20904
77375
94116

USA
USA
USA
CAN
USA
USA
USA
USA
FRA
USA
USA
FRA
USA
USA
USA
USA
USA

858-547-8362
949-552-0983
dao_nam@
yahoo.com
408-729-4202
281-530-6945
714-530-1673
613-938-1416
301-871-7428
408-262-3946
714-235-0595
703-356-5392
01.45.85.29.98
714-418-9745
408-437-0119
0143059657
610-269-5961
408-725-1169
301-890-8301
281-255-9775
415-731-2512

Ngo n

/TCGC

6326 Tennyson Dr

Bâton Rouge

LA

70817

USA

225-771-8598

Hoàng Như
Bà Nguyễn Văn
Võ Văn
Vũ nh
***Bà Phan
Thanh (Mai H.
Huỳnh Thu

Ngọc
Ngôn
Ngôn
Ngũ
Nguyên
Đ
)
Nguyên

CC/KL
ĐTHK
CC/ THV
CC/KL

991 Oak Leaf Dr
7 Rue Pierre Brossolette
1 Perryville
215 Furlong Rd

Colton
Gonesse
Irvine
ST. Albans

CA
CA
VIC

92324
95500
92620
3021

USA
FRA
USA
AUS

909-423-0338
01.39.85.74.67
714-559-1257
03-9367-6747

4644 W 137th St #B

Hawthorne

CA

90250

USA

310-676-2475

25 Sunderland Ave

Ashburton

VIC

3147

AUS

Lê Quang

Nguyên

10 Spencer St

Berala

NSW 2141

AUS

Ngô Ðức
Phan Ðình
Bà Trương Như
Bửu
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Ðức
Trần Bất
Dưong Kích
Huỳnh Công
Nguyễn Minh

Nguyên
Nguyên
Nguyên
Ngự
Nhạn
Nhuận
Nhựng
Nhưỡng
Nhựt
Nhựt

1450 Kingsvale Cir
11425 N. St Andrew Cir.
66 Trail Canyon Dr
17539 Live Oak Cir.
17 Rue PASTEUR
7558 Aspen Ct.
4922 Eggers Drive
1558 Silverpond Lane
3132 Rue Desautels
7611 23rd Ave

Herndon
New Orleans
Aliso Viejo
Fountain Valley
Villetaneuse
Highland
Fremont
San Jose
Montreal
Montreal

VA
LA
CA
CA

USA
USA
USA
USA
FRA
USA
USA
USA
CAN
CAN

03-9885-0483
02-9702-0518
ple151@
yahoo.com.au
703-478-6630
504-296-8431
949-360-0149
714-839-1440
331 4821 3307
909-864-6390
510-791-2083

35 Allee des Chevreuils
CN

CC/KL

32 Canning St

CC/CB
CC/KL
CC/
CC/KT
TH
TCGC
ENPC

L/

CE/
TCN
CC
CHT
CC/KL
CC/KL

CA
CA

CA
CA
CA
QC
QC

20170
70128
92656
92708
93430
92346
94536
95138
H1N 3B7
H2A2G1

905-548-9790
714-636-5845
minhthucnguyen
1@yahoo.com
770-931-6716
941-923-5723

514- 259-2478
514-725-2677
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Tạ Thị
Trần Thiện

Ninh
Oai

Lê Nguyệt

Oanh

Lê T. NgọcTạ Kim
***Trần Hoàng
Ðặng Quang
Bà Trần Ngọc
Phún T c

Oanh
Oanh
Oanh
Oánh
Oành
Ón

Tôn Thất

Phoenix
Long Beach

AZ
CA

22 Carnation Ave

Bankstown

NSW 2200

AUS

12580 Golden Eye Lane
1560 Kings Road
130 Hawkland Pl. N.W.
1602 Natural Bridge Ln
6 Fernhill Ct.
3279 Night Fall Place

Poway
Harvey
Calgary
Plugerville
St. Albans
Simi Valley

CA
LA
AB
TX
VIC
CA

USA
USA
CAN
USA
AUS
USA

Phát

56 Adelaide Rd

Padstow

NSW 2211

AUS

Hồ Tấn
Nghiêm Phú

Phát
Phát

14530 SW Weir Rd
Beaverton
9200 Westminster Ave, #94 Westminster

OR
CA

97007
92683

USA
USA

Châu H ng

Phi

CC

2602 W. 181 St.

Torrance

CA

90504

USA

Nguyễn Văn
Hồ Hữu
Lê Thanh

Phổ
Phối
Phong

CCHK
/CB/

65 Duet
1A Tetworth Cres
5 Begonia Drive

Irvine
Nollamara
Covington

CA
WA
LA

92603
6061
70433

USA
AUS
USA

Nguyễn Chánh

Phong

CC

67 Little Road

Yagoona

NSW 2199

AUS

Nguyễn Xuân
***P
Vă
Võ Thanh

Phong
Phong
Phong

CC/
CC/

926 S.Gaymont Street
Anahein
4375 W Missouri Ave #108 Glendale
587 5th Ave
San Francisco

CA
AZ
CA

92804
85301
94118

USA
USA
USA

Vĩnh

Phu

CC/61-64 10167 Madíon St, NE

Blaine

MN

55434

USA

Phạm Ðức

Phú

/KSTV

VIC

3058

AUS

Bà Ngô Nguyên

Phúc

15403 Doty Ave

Coburg
El Camino
Village

805-527-7987
9772 3617
peter_ton@rta.ns
w.gov.au
503-641-7274
714-852-2777
phichau45@
gmail.com
949-737-1168
08-9249-5042
985-867-8206
0422-433-844
nguyenchanhpho
ng@hotmail.com
310-575-8591
623-847-4694
415-623-8436
612-232-9025
hoangthanvinh1
@hotmail.com
03-9350-2158

CA

90260

USA

310-676-2897

Phúc

2712 Sycamore Wood Ln

Lawrenceville

GA

30044

USA

Trần Thị
(or Minh Ph ng)
Nguyễn Hữu
Trần Văn
Bà Hoàng Ðình
Lê Quang

KTR/KL 3301 W Turney Ave
CCHK
1905 Rogers St
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/BGD
CC/KT
CC/KT
CC/KL

130 O'hea St

85017
90805

92064
70058
T3G3R8
78660
3021
93063

USA
USA

602-246-4284
02-9708-6487
oanhle1@optus.
net.com.au
858-748-0630
504-366-3589
403-293-6587
512-989-9904

Phúc
Phúc
Phùng
Phùng

CC
/ÐL
CCHK
CC/DL

4092 Kent Ave
15020 Anchor Mill Pl.
1351 Crailford Ct
502 Blandford Street, #1

Montreal
Gainesville
San Jose
Rockville

QC
VA
CA
MD

H3S1N6
20155
95121
20850

CAN
USA
USA
USA

Nguyễn Thành

Ph ng

CC

2237 Coolidge Ave, #A

Oakland

CA

94601

USA

Bà Ðặng Phát
Bà Nguyễn
Nguyễn văn
Phan Tiến
Trần Tấn
BàVăn Minh
Bà Nguyễn Thị
(Vĩnh)
Lê Văn
Nguyễn Văn
Trần Huỳnh Ðình
Trương H.V.
Mai Ðức
Lâm văn
Châu Phong

Phước
Phước
Phước
Phước
Phước
Phước

Moreno Valley
Saint Denis
Chicago
Edmonton
Turner
Edmonton

CA
IL
ALB
ACT
ALB

92557
93200
60630
T5ZON1
2612
T5P2K8

USA
FRA
USA
CAN
AUS
CAN

Montreal

QC

H3W 2G9 CAN

450-466-9453

Phương
Phương
Phương
Phương
Phượng
Phương
Quan

KL/CAD 21936 Glen View Dr.
38 Rue Auguste -Poullain
CC
4859 West Strong St
9519-160 Ave Unit 410
/CCHK 16/48 Forbes Street
CC/KL
9721-155 St NW
5240 Chenin Côte StCC/BCC
Luc#312
CC/KL
2148 Whippoorwill Ln.
??
5509 Bouffant Blvd
TTPT
7521 Edinger Ave, Apt 1204
CC/KL
1593 Country Club
TH
P.O. 322
CE/CT
90 Valley Falls Place

Sacramento
Houston
Alexandria
Hunting Beach
Milpitas
Glenn Waverley
Folsom

CA
TX
VA
CA
CA
VIC
CA

95821
77089
22311
92647
95035
3150
95630

Bà Ðào Kim

Quan

CC/KT

Epping

NSW 2121

916-924-3923
281-484-3689
703-310-4808
714-829-7097
408-824-5859
0418346444
916-987-7630
+612 9869-8045
qdao@optusnet.
com.au

Phương

1 D Lewis Street

USA
USA
USA
USA
USA
AUS
USA
AUS

514-738-9619
703-709-3563
408-227-7165
240-453-0177
571-332-8359
thanhphung1942
@yahoo.com
909-788-8166
773-725-1718
780-457-6305
02-6241-6921
780-444-1985
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Huỳnh Thanh

Quân

Bùì
Nguyễn Lê

Quang
Quang

Phạm Hữu

Quang

***Trần Lê
Bà Lưu Văn
Tô ăng
Nguyễn Văn
Trần
Lê Tiết
Nguyễn Văn
Trương Ngọc
Dương Hồng

358 Homer Street

Earlwood

NSW 2206

AUS

272 Laumer Ave
5806 Spring Dove

San Jose
San Antonio

CA
TX

95127
78247

USA
USA

ÐT

12604 Brickstone Ct

Oklahoma
City

OK

73142

USA

Quang
Quế
Quế
Quí
Quốc
Quỳ
Quý
Quý
Quỳ

ENPC

/CB/
/TCGC
CC/KL

1585 Layla Ct.
8782 Hopi Rd
33018 Calistoga St
11271 Bluebell Ave
3034 Oakbridge Dr.
26 Walters Rd
4230 Westminster Circle
12456 Meadow Lake
11155 Hayden

Mountain View
Garden Grove
Union City
Fountain Valley
San Jose
Berala
Fremont
Houston
Tustin

CA
CA
CA
CA
CA
NSW
CA
TX
CA

94041
92841
94587
92708
95121
2141
94536
77077
92782

USA
USA
USA
USA
USA
AUS
USA
USA
USA

Phạm Ngọc

Quỳ

CC

65 Rue Javelot, Apt. 1153,

Tour Mexico

75013 Paris

Fran

Võ
Nguyễn Mạnh
Trần Bá

Quỳ
Quyên
Quyên

UBMK
CC
CC/KL

12714 Springtree Dr
9432 Sutherland Way
27860 Hummingbird Ct.

Silver Spring
Westminster
Hayward

MD
CA
CA

20904
92683
94545

USA
USA
USA

CC

3668 Greenhills Ave

Castro Valley

CA

94546

USA

12 Villanova
10 Bunting Drive
8115 E Carnation Wy
2701 NW. 21 St

Irvine
Woodbridge
Anaheim

CA
92606
USA
ONT L4H-2E7 CAN
CA
92808
USA

***L Tấ
Nguyễn Diệu
Quỳnh
Phạm Ngọc
Quỳnh
***BàTrịnh Ngọc Ră
Lê Văn

Sâm

Ðỗ Ðình
Nguyễn Minh
Nguyễn Văn
Ðỗ Văn

San
Sang
Sên
Sến

Or Ðỗ

Michael

Ưng
Đặng Thanh

CC/KL

STC
QGTC
CC/

TTPT

Oklahoma City OK

73107

USA

San Jose
Rockville
Murphy
Oakdale

CA
MD
TX
CT

95122
20855
75094
06370

USA
USA
USA
USA

12604 Bright Sky Overlook Austin

TX

78732

USA

Sơ
Sơn

6 Fernhill Ct
10307 Dale Ave

St. Alban
Stanton

VIC
CA

3021
90680

AUS
USA

Nguyễn Trọng

Sơn

1329 Dahill

Brooklyn

NY

11204

USA

Nguyễn Văn
Hồ Thái
Bà Trần Cao
Võ Ngọc
Tô Ngọc
Trần Minh
Nguyễn Ðức
Bà Cao Tấn
Bà Hoàng Ðức
Nguyễn Hữu
Nguyễn Ngọc
Trưong Đ nh
Lại Anh(James)
Bùi Minh
Hà Thúc
Hoàng Thị Minh
***Bà Huỳnh Tấn
Nguyễn Duy
Nguyễn Phước

Sơn
Sơn
Sơn
Sơn
Sử
Sử
Súy
Tài
Tài
Tài
Tài
Tài
Tài
Tâm
Tâm
Tâm
Tâm
Tâm
Tâm

Montreal
Đà N ng
Crolles
Doveton
Montreal
San Jose
Alameda
Egly
Ashburn
Sacramento
San Jose
San Jose
Garden Grove
San Diego
Anaheim Hills
Keyborough
Montreal
Oceanside
Montreal

QC

H2E2B1 CAN
VN
38920
FRA
3177
AUS
H3L3K2 CAN
95120
USA
94502
USA
91520
FRA
20147
USA
95824
USA
95131
USA
95138
USA
92844
USA
92126
USA
92808
USA
3143
AUS
H3J2M1 CAN
92054
USA
H2M2J1 CAN

CC/THN 1172 Karl St
11801 Rockville Pike #1010
CC/
126 Wentwood Dr.
CC/KL
100 Pruett Place

7105 Rue Fabre # 1
210 Khúc Hạo
124 Rue de la Tossade
131 Doveton Ave
10351 Meilleur
6285 McAbee Road
45 Purcell Drive
48 Rue Pierre Corneille
20198 Kiawah Island Dr.
KL
6325 Burnrs Way
1599 Clampett Way
CC/KL
2067 Daryl View Ct
13009 Ansell court
CC/ THN 11223 Seawind Cove
CC/KL
518 Evening Song Ln
14 Festival Crescent
625 Georges Vanier (#801)
CC/KL
3211 Toopal Dr
1030 Place de la Colombiere
CC
/KL
TH
CC/KT
SGTC
CCHK
CC

VIC
QC
CA
CA
VA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
VIC
QC
CA
QC

+61419 987111
Mr_Qhuynh@ya
hoo.com
408-569-6853
210-364-8766
405-721-6103
qhpham24@
gmail.com
650-964-0704
510-324-4422
714-775-8495
408-274-8359
510-744-0540
281-496-0576
714-573-4615
0171266653
phamngocguy@
aol.com
301-625-9618
714-893-1521
510-732-1869
510-512-8353 cel
tql51@yahoo.
com

714-974-4983
405-604-4842(H)
405-512-4678(C)
408-258-5664
301-770-5682
214-604-1621
860-444-2301
Email của Sến
jdo2301@
gmail.com
03-9367-8206
714-952-9689
347-668-7178
718-258-1284
514-721-0220
04.76.08.93.29
03 97914380
514-388-3644
408-927-9135
510-865-9154
0160833641
703-729-7880
916-233-6558
408-887-3254
408-841-9786
714-534-6995
858-549-8279
714-283-0325
03-9711-1732
760-435 9936
514-389-7460
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Trịnh Hảo
Từ Minh
Lê Phát
Nguyễn Văn
Phan Ðình
Nguyễn Ngoc
Trần Hữu
Ngô Anh
Hà Ngọc
(Thomas Ha)
Lê Ngọc
Trần Lâm
Trần Ngoc

Tâm
Tâm
Tân
Tấn
Tăng
Tào
Tất
Tề

/THV/
CC/
VECCO
/KT
ENPC
UBMK
CCHK
CC/ TCU

Thạch

CC/

Thạch
Thạch
Thạch

CC/KL

Brea
Torrance
San Jose
San Jose
New Orleans
Arlington
Newark
Oklahoma City

CA
CA
CA
CA
LA
VA
CA
OK

92823
90504
95148
95136
70131
22203
94560
73142

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

714-528-1413
310-523-1857
408-528-1860
408-269-3432
504-398-9945
703-850-8968
510-796-5639
405-721-0453

Centreville

VA

20121

USA

703-830-0473

Gonesse
Harrisburg
Auburn

PA
MA

95500
17109
01501

FRA
USA
USA

01.39.85.75.59
717-545-0932
508-756-2580

Bà Bùi Hữu

Thái

North Bethesda MD

20852

USA

301-230-2230

Nguyễn Văn

Thái

Redlands

CA

92374

USA

7360 Sterling Ave,Apt #64 San Bernadino

CA

92410

USA

2226 Sophie Lane

Arlington

TX

76010

USA

909-793-8139
909-885-7507
thambetr@
yahoo.com
817-801-8278

Trần Văn

Thám

Hoàng Ngọc

Bà Trần Ðình
Bùi Hữu

Thân
Thân
(Frank)
Thăng
Thanh

17120 Oak Street

Fountain Valley CA

92708

USA

949-644-3340

1510 Tolstoi Cir
8695 Open Meadow Way

Brossard
Columbia

QC
MD

J4W 3G8 CAN
21045
USA

Trần Ðan

Thanh

1 Tomki St

Fairfield

NSW 2165

AUS

Hà Văn
Mai Hiệp

Thành
Thành

CC/KL

1236 Culpepper Dr.
2145 Harris St.

San Jose
Colton

CA
CA

95121
92324

USA
USA

Ngô Văn

Thành

CC/KL

13855 Bowen St.

Garden Grove

92843

USA

Nguyễn Kiến
Nguyễn Văn
Phạm Huy
Phan Kh c
Trần Cẩm
Trịnh
Từ Cẩm
Lê Thị
Trần Ngọc
Hoàng
Lâm
Hoàng Thanh
Nguyễn Hữu
Lê Kh c
Dư
Lê Văn

Thành
Thành
Thành
Thành
Thành
Thành
Thành
Thạnh
Thạnh
Thao
Tháo
Thảo
Thâu
Thí
Thích
Thiên

186 Gower St.
1721 Echo Canyon Ct
7584 Blue Mist Ct
3/63 Beach Road
10 Chandler Rd
1089 Tangerine Drive
TH
733 Kathryne Ave
THN/
9628 Trailridge Terrace
CN
24 Rue des Blancs Manteaux
TCGC
2333 Old Post Way
CC/THN 3520 Italia Cresent
1 Joplin Gate
CC/KL
12615 Epping Rd
CC/BCC 3063 Madison Ave
CCÐÐ
112 Cherry Wood Drive
/KT
1130 Dunlop Ave

Châu Tùng

Thiện

CN

1 Avenue Maurice Ponroy

Nguyễn Đ nh

Thiện

Tôn Thất

Thiện

CC/

Trần Hữu

CC/

CE/CT

CC/KL

3683 Hawks Dr.
17634 Fonthill Ave
3415 Ambum Ave
630 Capella Dr
4312 Fields Street
550 N. Madison St #G4
8177 Del Monte Ave
12600 Redstone Ct.
13630 Clarendon Spring
Court
39 Ave des Myosotis
216 N. 39th St.
33 Burnap St.
6142 Stone Henge
Place
1825 River Bend Drive
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Preston
San Jose
Fontana
Mentone
Malden
Redland
San Mateo
Potomac
Epinay sur Orge
San Jose
Mississauga
Richmond Hill
Silver Spring
Costa Mesa
Gaithersburg
Burnaby
Le Plessis
Trevíse
Westminster

VIC
CA
CA
VIC
MA
CA
CA
MD

3072
95121
92336
3194
02148
92374
94401
20854
91360
CA
95132
ONT L5B 3S9
ONT L4S 2K6
MD 20906
CA
92626
MD 20878
BC
V5B3X1

AUS
USA
USA
AUS
USA
USA
USA
USA
FRAN
USA
CAN
CAN
USA
USA
USA
CAN

0145760136

92683

USA

714-379-8252

93150

FRA

VIC

3169

AUS

Bà Trương Công Thiện

CC/KL

Nguyễn

Thiệp

TCGC

4406 New Britain Common Santa Ana

CA

92704

USA

Nguyễn Thành
Tôn Thất
B i Văn
Nguyễn Đăng

Thiệt
Thiều
Thìn
Thịnh

GS/
/THN

2504 Riverwood Trails Dr
283 Marietta Drive
7274 Dancy Rd
1500 Emory St

MO
CA
CA
CA

63031
94127
92126
95126

USA
USA
USA
USA

CC/KL

0664374378
408-258-7880
905-896-7603
905-508-9751
301 933-1070
714-751-5649
301-926-2387
604-420-3294

FRA

CA

Le Blanc Mesnil

Florissant
San Francisco
San Diego
San Jose

909-793-6910
650-348-7063

94420

8261 Weber Ave
83 Avenue Ambroise
Croizat
1 Karla Court

Notting Hill

450-466-1391
410-461-6711
02-9724-0296
danthanhtran@
hotmail.com
408-666-8886
909-783-3219
714-590-0153
tvngo05@yahoo.
com
03-9478-2801
408-532-1260
682-551-2369
613 9584 7627

03-9588-0598
714-603-6196
hanhthiep
@yahoo.com
314-831-6323
415-587-7409
858-689-4145
408-294-4351
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Nguyễn Ðức
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Hữu
Nguyễn Tấn
Trần Ðình
BàNguyễn Hữu
c/o Nguyễn Thị
Thanh Thủy
Phạm Văn
Hồ Phước

Thịnh
Thịnh
Thọ
Thọ
Thọ

Pleasant Hill
Malvern East
San Diego
San Diego
Pleasant Hill

CA
VIC
CA
CA
CA

94523
3145
92126
92127
94523

CC/THN 2777 Franklin St

Vancouver

BC

V5K1X7 CAN

Thơm
Thông

CCHK
CC

Moline
Royse City

IL
TX

61265
75189

USA
USA

Lê Nguyên

Thông

CQX/CC 30 Macedon St

Maribyrnong

VIC

3032

AUS

Nguyễn Văn
Phạm Quốc

Thông
Thông

23 Minnamurra Ave
276 Gardeners Road

Pymble
Rosebery

NSW 2135
NSW 2077

AUS
AUS

Trần Văn

Thông

CC/KL

7907 Southeast Henry St

Portland

OR

97206

USA

Võ Quốc
Trần Văn
Nguyễn Ngọc

Thông
Thu
Thụ

CC/KL
/THV
CC/KL

11900 Rickem Cove
20 Rue Fondouze
3223 Almansa Ct

TX
CA

78758
92160
95127

USA
FRA
USA

Nguyễn Công

Thuần

ÐL/ÐL

18936 Silverbit lane

Austin
Antony
San Jose
Huntington
Beach

+612-9314-0754
503-821-9356 cel
tvanthong1512@
yahoo.com
512-267-7261
01.40.96.92.11
408-729-0135

CA

92648

USA

714-983-1266

Trần Ðức

Thuần

CC/CT

1751 Roanoke Avenue

Tustin

CA

92870

USA

510-303-9037
(cell)

Vũ Đ nh
Lưu Trọng
Lý Thới
Nguyễn Kim
Hương
Hoàng Gia
Lưu Vĩnh

Thuần
Thủy
Thủy

CN

12 Rue Bacot
12 Bellarine Ave
114 Worthington Ave

Lognes
Keilor East
Shrewsbury

VIC
MA

77185
3033
01545

FRA
AUS
USA

+613-9378 2752
508-798-0065

Thủy

KTS

13460 Point Pleasant Dr.

Chantilly

VA

20151

USA

703-975-5864

Thụy
Tích

ĐL/ĐL
KTS

Hercules
Gaithersburg

CA
MD

94547
20877

USA
USA

510-799-6797
301-838-7639

Lê

Tiềm

Fontana

CA

92337

USA

909-822-7336

Lê Quang
Võ Văn
Bà Trát Quan
Nguyễn
Nguyễn Trọng
Bà Bùi Hữu
Nguyễn Văn
Lê Văn

Tiềm
Tiềm
Tiên
Tiến
Tiến
Tiển
Tiễn
Tiếng

CC/TN
TCKL
?

112 Hemlock Court
125 Central Ave
C/o Lê Văn
15810 Fiddleleaf Rd
9176 La Casita Ave
53 Colonial Ave
1720 S. Santa Anita Ave
11563 Hallwood Drive
530 Dickinson

Fountain Valley
Waltham
Arcadia
El Monte
Placentia

CA
MA
CA
CA
CA

92708
02154
91006
91732
92870

USA
USA
USA
USA
USA

714-842-5040
617-647-9517
626-372-2144
626-589-1545
714-985-1818

HUTR
TNKT

2482 Coventry Cir.
1220 McMinn Ave #259

CA
CA

92833
95407

USA
USA

714-680-0302
707-566-8150

Bùi Nhữ

Tiếp

ENPC/

8841 Fry Cir.

CA

92646

USA

714-536-3124

Ðặng Hữu
Nguyễn Long
Vĩnh
Hồ Ð c
Trương Quang

Tiếp
Tiết
Tiếu
Tịnh
Tịnh

CE/CT
CC/KL

CA
VA
CA
QC
CA

94588
22042
92656
H8S4L6
94086

USA
USA
USA
CAN
USA

510-484-2027
703-698-9824
949-215-4650
514-639-7973
408-245-3631

B i Văn

Tố

KS/CB

87500

FRA

05.55.75.94.06

Lâm Chí

Toại

CC/KL

7821 Foothill Knolls Dr
3232 Dye Drive
46 Golf Dr
320 Louis Basile Pigeon
115 South Pastoria Ave.
Le Bocage 87500 SaintYrieix
2614 Fieldview Drive

Fullerton
Santa Rosa
Huntington
Beach
Pleasanton
Falls Church
Aliso Viejo
Lachine
Sunnyvale

Tôn Thất

Toại

CC/KL

16691 Mytinger Ln

Nguyễn Thạc Việt Toàn
Nguyễn Thanh
Toàn

TCGC
CC/SE

Võ Th ng

Toàn

CC/KL

Lê Thanh
Vũ
Hoàng
Trần Minh

Tòng
Tòng
Tổng
Trân

CC/ÐL
KTS/

13313 Scotsmore Wy
8109 Long Canyon Dr
2740 Terrasse Emile
Pelletier
6610 NW 41st St
836 Cape Flattery Pl

CCHK

1729 Gemini St.

Thoại

/TTPT
TTPT
/ÐÐ
CC/KT
CC/KL

/KT
CC/TC

110 Hazeltine Cir
1C Glenbrook Ave
8234 Flanders Dr
7572 Via Landini
165 Charles Ave

1608-1/2 5th Ave
1220 Koto Wood Drive

La Perche

USA
AUS
USA
USA
USA

925-827-2480
03-9885-8093
858-537 0893
858-759-7007
925-687-9810

309-269-9961
972-360-6741
+613-9317-7339
+614-5070-7449

Macungie
Huntington
Beach
Herndon
Austin

PA

18062

USA

610-967-4320

CA

92647

USA

714-846-7824

VA
TX

22071
78730

USA
USA

703-478-6097
512-343-6551

Lachine

QC

H8S4H7 CAN

514-634-1280

Coral Spring
San Jose

FL
CA

33067
95133

USA
USA

954-341-9298
408-926-3638

West Covina

CA

91792

USA

626-810-7651
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Lê Mạnh

Trấn

LV

4963 Maxim Place

Mississauga

Lê Thành

Trang

CC/KL

13043 Calais St

New Orleans

Nguyễn P.Minh

Trí

/THN

31611 Poppy Street

Winchester

Nguyễn Tâm

Trí

20757 E.Eastman AVe

Aurora

Nguyễn Minh

Trì

CC/KL

1725 S. William Miller Dr

Anaheim

Huỳnh Long

Trị

CC/

De Lei 14

Nguyễn Minh
Lê Thành
Lê Văn
Trần Ðình

Triều
Trinh
Trò
Trúc

CC

2017 Junewood Ave
8945 Bayside Avenue
1237 White Dr
4218 Mayport Lane

3971 CA
DriebergenRijsenburg
San Jose
Bâton Rouge
Santa Clara
Fairfax

Trực

CCĐT

11907 Viscaya Way

Austin

Ðoàn Chí
Hà Văn

Trung
Trung

/LV
CC/

129 King St
139 Gallery Way

E. Mississauga
Tustin

Huỳnh Minh

Trung

CC/STC

12101 Rue Cousineau

Montreal

B ư T
Phan Duy
Trương Minh
Võ Hiếu
Lê Văn

Trung
Trung
Trung
Trung
Trương

CC/KL
/KL
CC/KL
KTS
TCGC

Montclair
Montreal
Kennewick
Signal Hill
Burnaby

Bà Phạm Nam

Trường

11156 Shetland Ave
3505 Cr Paul Emile Cote
508 N. Reed Street
3325 Myrtle Ave
7790 16th Avenue
1705 Avenue Victoria, APT
#305

905-568-2514
504-202-0697
LA
70129
USA ttl1934
@aol.com
408-603-3149 C
CA
95123
USA
951-777-6299 H
CO
80013
USA 303-617-3450
714-494-4515(H)
CA
92804
USA
714-782-8853(C)
31.6.47.16.09.11
Netherl
longtrihuynh@
ands
gmail.com
CA
95132
USA 408-609-3121
LA
70806
USA 225-928-6982
CA
95051
USA 408-554-1849
VA
22033
USA 703-263-1591
512-918-8348
TX
78726
USA truc.ahcc@gmail.
com
ONT L5A 1T1 CAN 905-281-9242
Ca
92782
USA 909-801-1808
514-332-7557
PQ
H4K-1P7 CAN trunghuynh38@
yahoo.ca
CA
91763
USA
909-628-1805
QC
H4E1Z6 CAN 514-768-9109
WA 99336
USA 509-528-9127
CA
USA
BC
V3N1P9 CAN 604-529-9352

Trần Trung

St. Lambert

QC

J4R-2T7

CAN

450-671-8641

Nguyễn Xuân

Trường

7723 Londres

Houston

TX

77083

USA

281-277-6385
susi35@
hotmail.com

***Hồ Vă
(Khuê
***B B

T ượng
V )
T
/BCC

22586 Claude Cir.

Lake Forest

CA

92630

USA

949-830-9812

1061 S Reseda St

Anaheim

CA

92806

USA

Bà Nguyễn Ðức

Tú

11 Meakin Crescent

Chester Hill

NSW 2162

AUS

Tôn Thất

Tú

88 Castle Howard Rd

Beecroft

NSW 2119

AUS

Nguyễn Ðình
Nguyễn Hữu
Bà B i Hữu
c/o Mr Hà Xuân
Đỗ Trung
Hoàng Anh

Tuân
Tuân
Tuấn
Tuấn
Tuấn
Tuấn

1860 Winterpark Wy
135 Great Plain Ave
98 Av. G n ral Le Clerc
Bât. A2
16451 Visions Dr.
39 Robern Parade

San Jose
Needham

CA
MA

95122
02492

USA
USA

714-817-0096
02-9786-4895
duc_tu_nguyen
@rta.nsw.gov.au
9869-3879
tton@pb.com.au
408-929-9751
781-444-0726

94700

FRA

01.77.99.22.95

La Mirada
Rosanna

CA
VIC

90638
3084

USA
AUS

Nguyễn Bát

Tuấn

32 Uranus Rd

Padstow

NSW 2211

AUS

562-902-0691
03-9457-3155
02-9773-4983
battuan@
hotmail.com

Nguyễn Minh
Phan Minh

Tuấn
Tuấn

11735 Chadwick Rd.
8011 Lemon Hill Ave.

Corona
Sacramento

CA
CA

USA
USA

Trần Anh

Tuấn

CC/

2C/98 Carlton Cres.

SummerHill

NSW 2130

AUS

Trần Ngọc
Nguyễn Sĩ

Tuấn
Tuất

VECCO

4914 Powell Rd
2693 Kimbal Drive

Fairfax
San Jose

VA
CA

USA
USA

Bà Lê Cảnh

Túc

CC/KL

3 Marrickville Ave

Marrickville

NSW 2204

AUS

Bà Nguyễn Văn

Tui

CC

4751 Pyramid Circle

Broomfield

CO

USA

CC/KL

CE/CT
CC/STC
ENPC/
HKDS

ONT L4Z4H9

CAN

Maison Alfort

92880
95824

22032
94513

80023

916-396-9408
9799-9431
ttran@wahw.
tom.au
703-865-5607
408-622-4922
02-9558-9372
tina.le@dcs.nsw.
gov.au
303-306-8791
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Lê Thanh

Tùng

CC

3314 W Louisiana Ave

Tampa

FL

33614

Lê Nguyên

Tùng

KL/CC

17 Cooeeyana Parade

Mt. Lewis

NSW 2190

AUS

Lê Đức
Nguyễn Thanh
Phó Hoàng

Tùng
Tùng
Tùng

CC
CC/KL

1684 Sunnyhills Drive
3945 Tall Pines Dr
5613 James Gunnell La

Milpitas
New Orleans
Alexandria

CA
LA
VA

95035
70131
22310

USA
USA
USA

Quách Thanh

T ng

CC/Hyd. 1358 Blvd Laird

Mont-Royal

QC

H3P2T4

CAN

Tô Tiến
Tôn Thất

Tùng
Tùng

CC/KL
/KL

238 S Feldner Rd
18675 San Marcos st.

CA
CA

92868
92708

USA
USA

Trần Thanh

Tùng

K5KSCC

1/121 Cư Xá Tân Kỳ Tân
Qu , đường Cầu Xéo

Ðồng Sĩ

Tụng

CC/KL

1938 Lake St

Lê Lương
Chu Bá

Tứ
Tường

20118 Needles St.
CC/ THV 10866 E Cosmos Cir

Orange
Fountain Valley
Phường Tân
Sơn Nh , quận
Tân Phú
Huntington
Beach
Chatsworth
Scottsdale

Ðoàn Kỳ

Tường

CC/KL

5514 Brook Bend Dr

Hoàng Mạnh
Hà Nhụ
***Ph m Hữu
Huỳnh Mộng

Tường
Tưởng
Túy
Tuyên

CC/KL
CC/KL
CC/KT

Nguyễn Cửu

Tuyên

Hoàng đ nh
Lê Vân
(Con của AH Lê
Mme Recoules
Nguyễn văn

Tuyên
Tuyết
Tiềm)
Tuyết
T

Nguyễn Văn

TP
HCM

USA

VN

813-870-0902
02-9796-2210
tung.le@leicon.
com
408-838-9265
504-723-3509
703-971-4743
514-758-1358
tungquach88@
yahoo.ca
213-202-1794
714-963-8139
8488470693
thanhtracvan@ya
hoo.com.vn

CA

92648

USA

714-960-3741

CA
AZ

91311
85255

USA
USA

805-280-6969

Sugar Land

TX

77479

USA

10324 Hickory Forest Dr.
8000 Melfort Way
7839 Heritage Drive
7751 24st

Oakton
Elk Grove
Annandale
Westminster

VA
CA
VA
CA

22124
95758
22003
92683

CC/KL

185 Traverse de la Matade

Montauroux

83440

CCHK

16 rue Corot

Vitry sur Seine

94400

281-565-0829
tuonglandoan
@yahoo.com
USA
703-255-0125
USA
916-684-0708
USA
703-354-4050
USA
714-675-0960
+(33) 49-4708FRA
809
France 01.46.78.02.24

CC

15810 Fidddle Leaf Rd

Fontana

CA

92337

USA

909-429-6196

CCHK

8 Cantaperdrix
506N. Chantilly St

Montpellier
Anaheim

CA

34070
92806

FRA
USA

Ưu

43 Morgan St

Kingsgrove

NSW 2208

AUS

Nguyễn

Uy

68 Muir St

Mt Waverley

VIC

3149

AUS

Cao Văn

Úy

56 Adelaide Rd

Padstow

NSW 2211

AUS

Nguyễn T. Kh.
Vũ Hoàng Thu

Vân
Vân

1400 Via Verde
344 Orange Ave #303

San Dimas
Coronado

CA
CA

91773
92118

USA
USA

Ái

Văn

CC/KL

725 Langer Drive

Placentia

CA

92870

USA

04.67.75.59.67
714-632-8464
02-9211-6180
warrennguyen@
live.com.au
03-98025781
02-9772-3617
uyvcao@yahoo.
com
626-966-6843
619-437-1374
714-993-7271
van92870
@yahoo.com

Trương Quảng

Văn

HUTR

U#33 9908 Bonaventure Dr
Calgary
SE

AB

T2J5E3

CAN

Trần

Vê

CC

3134 Cork Lane

Costa Mesa

CA

92626

USA

Vương tuấn

Vị

KT

83A May St

Preston

VIC

3072

AUS

Lâm

Viên

CC

1200 S. Union Ave #202

Los Angeles

CA

90015

USA

Nguyễn Ðình

Viễn

CC/ CTH 4320 Meadowpark Dr

Midwest City

OK

73110

USA

Trương Minh
Bà B i Quang
Nguyễn Văn
Lê Văn

Viễn
Vinh
Vinh
Vui

CC

German Town
Santa Ana
Sacramento
EightMilePlains

MD
CA
CA
QLD

20874
92703
95828
4113

USA
USA
USA
AUS

CC/LV

18944 Birdseye Dr
212 Amerald Drive
8772 Crusheen Wy
356 Warrigal Road

403-278-0019
714-548-7720
tranve9@gmail.
com
613-9478-4487
213-387-8028
vien.lam80
@yahoo.com
405-733-3674
theresa4949
@yahoo.com
301-515-1205
916-689-9582
07-3841-5454
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281-565-1569
xathunga@
yahoo.com
610-873-0356
01.60.48.09.44
01.43.43.60.16
713-995-4216
nguyendonxuan
@yahoo.com

Nguyễn Văn

Xá

/TCGC

6015 Hansford Ln

Sugar Land

TX

77479

USA

Lê Kh c
Đặng Trần
Hoa Trường

Xích
Xính
Xuân

CCKT/
KS
TCGC

211 Wren CT
21 Rue Montagne de Mons
1 Rue Edouard Robert

Downingtown
Athis-Mons
Paris

PA

19335
91200
75012

USA
FRA
FRA

Nguyễn Ðôn

Xuân

/KT

8307 Edge Moor Dr

Houston

TX

77036

USA

Nguyễn Đức

Xuân

CC/CCH 18806 Fountain Terrace

Hagertown

MD

21742

USA

301-714-0242

Nguyễn Thanh
Tưởng Phi

Xuân
Xương

CAL/TE
Vecco

Stockton
Madison

CA
WI

95210
53711

USA
USA

209-472-7701
608-273-2765

Phạm Ngọc

Xuyên

DK/T

1623 Bonaire Cir
5709 Meadowood Dr
7605 Ave Naples, Apt#
328/2

Brossard

QC

J4Y3A3

CAN

(450)443-3473

ươ P
Nguyễn Bạch

Yên
Yến

6227 Gladwell
3427 Valley Vista Dr.

Houston
San Jose

TX
CA

77072
95148

USA
USA

281-988-8552
408-775-6238
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LÁ THƯ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SỐ 108
Lá thư mùa Thu BPT
Thư Tín

BPT AHCC
Ban Phụ Trách

1
2

Bài Viết AH/TH CC

Tổng kết về Đại hội Công
chánh
Làm sao cho Lá Thư
AHCC trường tồn mãi mãi
Nửa Đời người 1956-1975

Lê nguyên Thông

8

Trần Trung Trực

9

Đồng sĩ Khiêm

11

Nhớ Bạn Tri Kỷ

Tâm San Tôn Thất
Ngọ
Trịnh Hảo Tâm

15

Đỗ Hữu Hứa

21

Cứ Tưởng Già
Thư của AH Trần Vi Bằng

Tôn Thất Thiều
Trần Vi Bằng

33
34

Thơ - Trở Lại Quê Nhà
Kể Chuyện Nhau Nghe

Lê Phương Nguyên
Lê Văn Truyền

36
38

Vần Ca Muôn Điệu
Hồi Ký – Kiến Trúc Sư Vũ
Đình Hoá
Chú Thư Cho Con của Cụ
Nguyễn Hiến Lê
Vui Buồn Với Kiến Thiết
Huế
Mang Bệnh Đúng Giờ

Lê Văn Truyền
Nguyễn Văn Luân

40
42

Sở Hàng Hà- Một Thời Kỷ
Niệm
Những vui buồn đời công
chánh của tôi

17

45
Ngô Nẫm

49

Tràm Cà Mau

55

Dạo Chơi Bucharest

Từ Minh Tâm

63

Bài Viết Về Bát Quái của
GS Trần Lê Quang
Thằng Cu Của Mẹ
Thực Tế Ảo

Nguyễn Sĩ Tuất

67

Tràm Cà Mau
Nguyễn Đức Chí

72
79

Tang Lễ AH Trương
Hoàng Vĩnh Phương
SH Họp Mặt AHTHCC
Melbourne Mùa Thu 2017

Nguyễn Văn Thái

82

Đoàn Đình Mạnh

84

SH Texas Tất Niên 2016
SH Bắc Cali Mừng Tết
Đinh Dậu

Vũ Quý Hảo
Khưu Tòng Giang

86
89

SH AHCC Sàigòn Hội
Ngộ Đón Mừng Xuân
Đinh Dậu 2017
SH AHCCĐĐ Sàigòn
2015
Họp mặt AH/TH Vùng
HTĐ – Mùa Xuân 2017

Nguyễn Thanh Liêm

93

Dư Thích

96

Ngô Nẫm

97

Công Tác Xây Dựng Cầu
Ấp 7 Tại xã Hương Lễ
huyện Giồng Trôm tỉnh
Bến Tre

Nguyễn Thanh Liêm

101

Công Tác Xây Dựng Cầu
Ông Kiệt Và Đường Kênh
3 Nhiêu
Tại ấp Phạm Kiệt,xã
Khánh Bình, huyện Trần
Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Lễ Khởi Công cầu Tân Mỹ
2 Tại xã Tân Mỹ , huyện
Ba Tri , tỉnh Bến Tre

Nguyễn Thanh Liêm

103

Nguyễn Thanh Liêm

105

Tin Buồn

BPT

106

Báo Cáo Tài Chánh

Nguyễn Văn Luân

107

Danh Sách AHCC 2017

BPT

110

Mục Lục

126

