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Lá Thư Ban Phụ Trách Số 109
Đây là Lá Thư đầu tiên của Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu
Công Chánh Năm Châu thực hiện. Chúng tôi xin gửi đến tất cả các Ái
Hữu và Thân Hữu lời chào đoàn kết và xây dựng Lá Thư Ái Hữu Công
Chánh.
BPT Năm Châu gồm những lão thành, nhiều kinh nghiệm.
Chúng tôi không ngại “Vác Ngà Voi” nặng, vì chúng tôi đã đoàn kết,
mỗi người một tay, nhưng chúng tôi rất ngại “Làm Dâu Trăm Họ”.
Chúng tôi sẽ cùng học hỏi và dùng phương tiện truyền thông hiện đại
để hoàn thành Lá Thư AHCC tốt đẹp về cả phẩm chất và nội dung, và
phát hành đúng kỳ hạn. Chúng tôi xin các AH và TH gửi bài viết về
những kỷ niệm vui buồn dưới trường Công Chánh hay ở xã hội, cho
chúng tôi càng nhiều càng tốt. Chúng tôi xin các Thầy, các Ái Hữu tiền
bối giúp chúng tôi ý kiến làm Lá Thư tốt đẹp hơn. Sự đóng góp của quí
vị là những viên gạch, xi măng và cát để xây bức tường thành kiên cố
của sự đoàn kết trong tinh thần tương thân tương ái của Đại Gia Đình
Công Chánh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần sự đóng góp tài chánh của
quí vị, nó là nước để hòa hợp với xi măng và cát xây bức tường thành.
Chúng tôi thông báo cùng quí vị AH/TH là t nay, Lá Thư có
một phụ nữ, bút hiệu Tràm Nước, người phụ nữ đầu tiên rất hăng ay
trong việc viết bài. Chị mới viết văn và văn của chị thật mộc mạc, chân

TRANG 2

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

tình và dễ thương của cô gái miền Tây Nam Bộ. Chúng tôi hy vọng sẽ
có nhiều phụ nữ khác tham dự t ch cực vào việc viết bài để Lá Thư
được nhiều mầu sắc. Ngoài ra, Lá Thư AHCC ẽ thêm một mục: Nữ
Công Gia Chánh do Bích Thuận đảm trách.
Chúng tôi cũng thành thật cám ơn AH/TH đã quảng đại đóng
góp tài chánh cho Lá Thư. Người ta thường nói “Có Thực Mới Vực
Được Đạo”, nếu quĩ tài chánh dồi dào và bài viết gửi về thật nhiều,
chúng tôi sẽ ra 3 số vào tháng 1, 5 và 9. Số báo đầu năm dương lịch
phát hành vào tháng 1 gần ngày Tết Ta của người Việt. Dù xa Quê
Hương gần nửa Thế Kỷ, nhưng chúng ta, AH/TH Công Chánh, luôn
nhớ những ngày Tết Ta, hy vọng Lá Thư là nguồn an ủi và giúp chúng
ta nhớ lại những ngày xưa.
Chúng tôi đang cố gắng sửa lại Danh Sách AHCC cho hợp
thời. Để có một danh ách đầy đủ và hoàn mỹ, chúng tôi xin yêu cầu
tất cả AH/TH gửi Phiếu Góp Ý về ngay để chúng tôi cập nhật và
dùng cho Lá Thư số 110.
Dù BPT Lá Thư AHCC Năm châu cố gắng hết sức hoàn thành
LTAHCC tốt đẹp, có thể v n c n thiếu sót hay lỗi lầm không v a ý với
mọi người, xin quí AH/TH thông cảm và cho chúng tôi biết để tránh
lần sau. Chúng tôi hy vọng nếu quí AH/TH nhiệt tình giúp chúng tôi
thì chắc chắn LTAHCC sẽ mỗi ngày một khá hơn và những năm tới sẽ
hoàn mỹ.
LTAHCC kỳ này, số 109, sẽ có đề mục: Mùa Xuân Texas, với
hoa Bluebonnets nở dọc các xa lộ và mọi nơi trong tiểu bang Texas.
Nếu quí vị có dịp đi Texa vào mùa Xuân, quang cảnh này ẽ làm qu
vị thoải mái và có cảm tưởng như mình đang thăm viếng vườn Hoa
Thiên Tạo.
Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối và quí Ái Hữu cùng Thân
Hữu Năm Mới Mậu Tuất An Khang, Thịnh Vượng và Hạnh Phúc.
Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
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AH
(Frank)
Cháu tên Trần Hữu Thân (Frank), thuộc
lớp nhỏ (47 tuổi), học ra trường ở Mỹ,
hiện vẫn còn đi làm.Cảm ơn chú tiếp tục
“làm đầu tàu” lo cho Lá Thư Công
Chánh. Xin hỏi muốn gởi tiền đóng góp
cho Lá Thư Công Chánh thì gởi cho chú
phải không (Pay to: TRUC TRAN)?
Chú có dùng PayPal không?
Cảm ơn
BPT
$US 50.00,
ả

xin

n
.
AH
AH
Phon th m hỏi và g i US$ 20.00 vào u
LT.
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BPT
BPT
.
AH
Anh Trực thân,
Xin lổi anh về việc thông áo tr vì trước
đây 2012 khi tôi về nhà mới, tôi đã thông
báo cho ban biên tập CA biết, nhưng khi
chuyển giao cho ban biên tập mới thì ban
biên tập CA chưa update kịp, thành th
uốt n m n m ua tôi không nhận được
cuốn nào cả. Vậy từ nay anh có thể g i
th o địa chỉ này. Nều có thể anh gởi cho
tôi thêm 2 cuốn chót đặc biệt là cuốn có
địa chỉ của anh m AHCC để còn có thể
liên lạc. Chúc anh thành công trong việc
vác ngà voi cho lần biên tập này.
Thân
BPT

BPT
BPT

do
.
,
.
AH

BPT
p nh t
danh sách AHCC và AH sẽ nh
ă ới
.
BPT mới không
gi
Chúng tôi bây gi
làm

trong
c Lá

. Xin
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AH n u có th vi t thêm bài v
ng
Công Chánh, kinh nghi m trong ngh , bè
b n, vv... BPT c n bài
càng t t.
Chúc
vui v và an
lành.
AH
ức ị
Tôi đính kèm ài viết Anh x m có đ ng
được không hay có đề nghị a đổi gì xin
cho tôi iết.
Cảm ơn Anh.
BPT
â
ă
. BPT

ổ

ứ

ứ
.

e
ă
,

N
BPT ẽ

2 ỗ ă
ừ 125
150
ú
luôn luôn
Thân,

3
ă

Thư gởi AHCC và THÂN HỮU PHÁP
Paris ngày 20-8-2017
Thân gởi qúy Ái hữu và Thân hữu Công
Chánh Pháp,
Như hàng n m chúng tôi trân trọng xin
qúy vị vui lòng gởi số tiền 30€ cho n m
2017( 25€ tiền yểm trợ Lá Thư Công
Chánh +5€ tiền v n phòng phẩm và phụ
phí) tới AH Tôn thất Thiện, thủ ũy của
Ban Tân Đại Diện Công Chánh Pháp.
Địa chỉ: Tôn thất Thiện 83 Avenue
Ambroise Croizat 93150 Le Blanc
Mesnil

Tél. : 0148654970
Tiền yểm trợ Lá Thư là 25€ như mọi n m
bao gồm tiền phát hành 2 Lá thư mỗi n m
+ chi phí Bưu điện từ Mỹ qua Paris và từ
Pari đến địa chỉ nhà qúy Anh Chị.
Qúy vị nào vì lý do bất khả kháng không
muốn nhận Lá Thư Công Chánh nữa thì
xin làm ơn cho chúng tôi iết và chỉ xin
đóng góp 5€ (tiền v n phòng phẫm và phụ
phí) mỗi n m mà thôi.
Khi nhận được m ag (lá thư) này, xin
qúy vị trả lời liền cho chúng tôi:
ng mail cho 4 người của ban
Đại diện (Các anh Xuân, Thu,
Thiện, Hứa)
- hoặc Đ. T. cho 1 hay 2 người trong
an Đại diện cho biết muốn nhận
hay không muốn nhận Lá Thư CC
nữa để A. H. Thiện thủ ũy iết mà
gởi liền LT số 10 đến cho qúy vị
x m cho vui và đồng thời xin qúy vị
gởi tiền cho anh Thiện.
Để cho LTCC được trường tồn, và để
"giữ cho còn có nhau" theo sự mong ước
của mọi người, xin qúy vị tham gia việc
viết ài đ ng áo và vui lòng đóng góp
tịnh tài yểm trợ Lá Thư.
Xin qúy vị gởi tiền cho A.H. Tôn thất
Thiện càng sớm càng tốt vì còn phải gởi
tiền qua bên Mỹ cho Ban Phụ trách LT
CC nữa. Ban phụ trách LT105-108 có cho
biết là ngân ũy của Lá Thư AHCC nay
đang ở tình trạng eo hẹp cùng cạn cần sự
đóng góp rộng rãi của úy Aí hũu, Thân
hữu.
Vấn đề yêu cầu đóng góp tiền bạc rất là
tế nhị nên những lời thỉnh cầu trong Lá
thư này nếu có điều gì không phải và
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khiếm khuyết thì xin qúy vị rộng lượng
mi n chấp cho.
Xin đa tạ
Thân kính
Ban Đại Diện AH CC Pháp
Hoa trừơng Xuân
Trưởng ban.
T l.: 0177103774
Trần v n Thu
Đệ nhất phụ tá
Tél.: 0140969211
Tôn thất Thiện
Đệ nhị phụ tá
Tél.: 0148654970
Đỗ Hữu Hứa
Đệ tam phụ tá
Tél.: 0146826359

Zipcod đúng của tôi là CA 95121 chứ
không phải là 94513. Đính kèm th o đây
là chi phiếu 60 đô USA yểm trợ
LTAHCC. Hoan nghênh anh Trần trung
Trực và Ban phụ trách LTAHCC đã hy
inh công ức để LT tồn tại. Chúc qúy
anh luôn luôn vui mạnh.
BPT
e
ú
ớ
ú

BPT
ứ

e.

.
Thân
Chào chú,
Thân xin g i 50 đô ủng hộ LTAHCC.
Cảm ơn
BPT
ú
ả

.

AH Quách Lai
Nếu LTAHCC mỏng úa thì không đủ chỗ
để viết ài vở ý kiến của các ái hữu, mà
dầy úa tiền ưu phí ẽ cao. Xin đóng
góp 20 đô để giúp ưu phí gởi LTAHCC.

AH o
í
Nhóm AHCC Toronto Canada hiện nay
chỉ còn 9 người thường xuyên liên lạc,
inh hoạt với nhau và ủng hộ việc phát
hành Lá Thư Công Chánh. Đó là các AH
Lâm Tháo, Nguy n V n Đề, Lâm V n
N m, Nguy n Khắc Cần, Lê V n Châu,
Lê Mạnh Trấn, Nguy n Xuân Sơn, Đoàn
Chí Trung và Phạm Ngọc Quỳnh.
Hai Ái H u đã uá cố là Hoàng Ngọc
Giao và B u Cơ.
Còn lại vài AH khác trước đây có tham
gia nhưng au này không liên lạc với
Nhóm nữa, có mời cũng không tham dự.

BPT

ả ă

Nhóm chúng tôi xin ủng hộ mổi người
Can$ 50 tổng cộng là Can$ 450.
Xin Anh Thái cho iết ẽ g i về cho Anh
ng cách nào cho thuận tiện và đở tốn
phí ngân hàng.

sĩ

Đồng thời cũng xin góp một ố ý về LTCC
như au:

â

ổ

ớ
LT.
ất
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1. Xin tiếp tục g i riêng đến từng
người như trước đây.
2. Về nội dung trong Lá Thư xin tập
trung vào những tâm tình, kỷ niệm,
tin tức, inh hoạt có liên uan đến
AHCC, để những AH khác ua đó
iết được thêm về ạn è thân
u n, trường lớp, cơ uan của
mình.
3. Lá Thư không cần phải in cho dầy
mà chỉ nên chọn các nội dung cần
thiết thì ẽ tiết kiệm được nhiều chi
phí. Những ài v n, truyện ngắn
hoặc những chuyện có tính cách cá
nhân, thì đẩy dẫy trên ách vở, trên
mạng, trích đ ng lại trên LTCC chỉ
lãng phí mà cũng không ai uan
tâm.
4. Những AHCC của các nơi có lòng
gánh vác thực hiện LTCC rất
xứng đáng được tri ân và uí trọng
vì đã góp phần gìn gi mối dây liên
hệ của chúng ta, nhưng đồng thời
cũng xin minh định rõ là việc duy
trì LTCC là cần thiết chứ không
cần phải làm hay hơn, hình thức
phải đẹp hơn Lá Thư trước. Sở d
đến nay còn nên gi hình thức Lá
Thư ua ấn ản vì có nhiều AH có
tuổi chưa u n dùng comput r, chứ
hiện nay xem LTCC qua trang
mạng rất hay, nhanh chóng mà
lại ít tốn k m nhất.
Kính thư,

ả
â

â

N
ẽ

.
AH Mai
o
Cám ơn Trực đã g i Lá Thư . Tôi đang
đọc từ từ (vì mắt k m sau khi mổ
glaucoma cả hai mắt).
Nhiều ài đọc rất vui và gợi nhớ lại anh
em công chánh... ngày nào... và mái
trường thân yêu. Tiếc r ng không được
nhìn cảnh trường xưa, trong khuôn viên
rộng cỏ dại đầy rẩy và nhất là rất nhiều
thỏ rừng (khoảng 1958). Ngày nay trường
thay đổi nhiều khó tìm lại vết tích ngày xa
xưa !.
Anh em CC thuở xa xưa người ta thường
gọi là dân cầu cống, chỉ biết gạch đá
(Travaux publics) nên thường là... khô
khan... nhưng ua lá thư công chánh mới
biết rất nhiều tâm hồn nghệ
ẩn bên
trong lớp đá ắt. Như tôi au ngày về
hưu... trong một chiều buồn bỗng thành
thi ngon lành.
Sẳn đây g i anh TR C thơ Giàn Thiên Lý
đọc chơi nha. Mấy ài thơ nầy tôi nhờ
bạn cho lên youtube với nhạc nền để
thưởng thức những chiều mưa uồn và ..
thuở học trò ngây dại.. Nếu xem không rõ
Trực cho biết nhé.
Thân
Mai Thanh Toàn - TonaMai

BPT
ớ

ú

https://www.youtube.com/watch?v=dXv8
uborf98&feature=em-share_video_user
BPT
Chào anh Toàn, nh
BPT sẽ
ă
ừ từ

a anh,
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“G
Thiên Lý” sẽ
109.

ă

R t cảm kích t m th nh tình AHCC anh
i với chúng
ừ
sẽ
in
ớ . Hy v ng các AH/TH ớ
ổ
dễ e
ẽ là
ngu n an i và m i dây si t chặt tình thân
gi a các AH/TH CC với nhau.
Chúc anh sớm bình ph c và vui v , an
lành.
AH
Được iết LTAHCC ố 10 là ố cuối do
AH Lê Nguyên Thông và các anh ên c
Châu phụ trách, tôi xin có lời cám ơn
BBT c Châu đã hoàn thành xuất ắc Lá
Thư AHCC. Trong ố 10 vừa ua, tôi
chú ý nhiều đến ài của anh Nguy n V n
Luân viết về KTS Vũ Đình Hóa, tôi cũng
có may mắn làm việc với ng này. Tôi ẽ
gắng viết vài kỷ niệm với ông Hóa và gữi
đến BPT au. Tôi đính kèm ch ck $50.00
để yểm trợ Lá Thư.
BPT
ứ

T

ứ
e
“G

ả
N

ú

ừ

ớ 100
ứ
ả
â

”

ứ

.

Xin cảm tạ các anh đã ỏ công ức để giữ
cho Lá Thư được đến ngày hôm nay.
BPT
ứ
ú
ớ

BPT
ổ

ẽ

ừ
ú

c o
Hà Quốc Bảo đây, còn nhớ không Có 50
n m rồi không gặp nhau còn gì, từ ngày
tôi rời Tòa Đô Chánh trở về ên Kiều Lộ
rồi au đó lại vượt iên trốn đi, khủng
khiếp thật, mới đó mà đã thế kỷ rồi.
Hôm trước xuống San o th m gia đình,
có gặp Thụ và có nhắc đến Trực đấy.
Trở về lại a hington Stat , 100 các
AHCC ở a hington “gồm tất cả... 3
người (Phạm Bội Hoàn, Trương Minh
Trung, Hà Quốc Bảo)” đã họp đại hội
toàn tiểu ang để tỏ ý cám ơn các AH ở
Cali ornia, c, nay ang T xa đã ỏ
công giữ cho tờ Lá Thư AHCC được tồn
tại cho đến nhày nay. Đây là ch ck (3 x
$50.00 = $150.00) chúng tôi xin đóng
góp để các ạn “vác ngà voi” tiếp tục cho
Lá Thư ra đời. Thân mến.

ẽ
.

â

.

c
Cám ơn các anh trong Ban Phụ Trách cũ:
Lê Nguyên Thông, Nguy n V n Luân... đã
hoàn thành tốt đẹp các ố Lá Thư 106,
107, 10 . Cám ơn các anh trong Ban Phụ
Trách mới: Trần Trung Trực, Ngô Hoàng
Các, ư Thích... đã đứng ra tiếp nhận
phụ trách các Lá Thư au: 109, 110, 111
và 112. Nhân tiện tôi xin đóng góp chút
tiền yểm trợ Lá Thư (đính kèm ch ck
$50.00). Đa tạ. Thân ái.
BPT
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ặ

â
e
ả
ú

e

â

ứ

.

AH Trươ
ư
Tôi xin gởi đến anh chi phiếu US$ 100 để
góp phần cho LTAHCC. Nếu nhận được
xin anh tin cho tôi iết. Mong LTAHCC ẽ
tồn tại lâu dài.
BPT
ú
AH, x

â
ú

,
ẽ

ớ
ớ

.

AH Lê Khắc Thí
Trong cuộc điện đàm gần đây, AH có hỏi
th m di n tiến của Lá Thư AHCC. Ngoài
ra, AH cũng cho iết trước 1975, AH là
Chánh Sự Vụ sở Nhân Viên bộ Công
Chánh, thường giúp đỡ anh em Công
Chánh chúng ta. Đặc biệt, sau khi sang
Mỹ, AH là người khai inh ra Lá Thư
AHCC. AH cũng cho iết AH Nguy n
Hữu Tuân, cựu Giám Đốc Sài Gòn Thủy
Cục, vừa bị t , nay đã gần lành.
BPT
Thành th
c
i
vớ
AHCC, giây liên l c gi a các
AH/TH CC toàn th giới.
AH,
t t cả anh em AH/TH CC trên toàn th

giớ
u mu n LT sẽ là
ặ
chẽ
ng t n g n bó chúng ta l i với
nhau. BPT ớ mong t t cả AH/TH CC
tham gia
vi t bài, dù ch m t trang gi y, nói v k
ni
i Công Chánh
ứ
/TH
CC. N
a chúng ta
N
, nh ng tin
tứ ặc bi
N ễn H u Tuân b
tai n n, n u AH không
o, BPT và
các AHCC khác
bi t
.
BPT c u chúc AH Tuân sớm bình ph c và
AH Thí
ứ
e, an lành và luôn
sát cánh vớ
Tuân,
ứ
e.

Kính gởi uý anh trong Ban Phụ Trách.
Từ khi anh Hai mất đến nay tôi vẫn nhận
Lá Thư Công Chánh đều.
Cám ơn các anh đã nhớ đến! Thật vui khi
nhận được Lá Thư.
Đã hết n m, chúc ang n m mới các anh
nhiều ức khỏ để vác ngà voi tiếp tục.
Tôi đã già, tay cũng run, mong các anh
thông cảm, tôi xin đóng góp $40.00 cho
Lá Thư.
Bà Nguy n Thái Hai
BPT
ả
“G
ú

ừ
ớ
ú

Khang.

Nhau”
ă
Nă

ớ
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ĐẠI HỘI CÔNG CHÁNH THẾ GIỚI
Thân gởi các anh chị Ái Hữu Công Chánh,
Đại Hội Ái Hữu Công Chánh thế giới là một mong mỏi tha thiết của đa số anh chị
em chúng ta. Hơn hai mươi năm trước, một Đại Hội Công Chánh thế giới tại Orange
County, California đã rất thành công, và có đông đảo Aí Hữu từ nơi xa về tham dự.
Kể từ ngày đó đến nay, chưa có một lần đại hội thứ hai. Thế mà, các Aí Hữu đàn
anh lớn tuổi và xấp xỉ tuổi đã đông đảo rủ nhau về Trời rồi, bây giờ có muốn gặp nhau,
thấy nhau một lần cũng không được nữa.
Tập thể AHCC chúng ta càng ngày càng lớn tuổi, thế hệ trẻ nhất, từ khi gia nhập
ngành Công Chánh vào thời điểm 1975, thì nay ít nhất cũng đã 60 tuổi ngoài. Tuổi càng
lớn, sức khỏe càng xuống, bệnh hoạn tấn công, đi lại khó khăn hơn, nếu chần chờ tổ chức
đại hội, thì e có thêm nhiều ái hữu không còn dịp gặp mặt anh em bạn bè. (Khi viết thư
nầy, thì trong vòng 2 tuần nay thôi, đã có thêm 4 AHCC ra đi: AH Chí, Hưng, Hùng,
Hanh)
Dù không ai muốn Đại Hội Công Chánh lần nầy là lần cuối cùng, nhưng có lẽ khó
có thêm một lần nữa. Bởi vậy, Ban Tổ Chức tha thiết mời anh chị em và gia đình gắng sức
về họp mặt, chỉ cần thấy nhau thôi, cũng đủ mãn nguyện, sau nầy khỏi tiếc khi bạn bè đã
ra đi về bên kia thế giới.
Chúng tôi, cũng xin các AH khắp nơi, góp tay cùng ban tổ chức, kêu gọi những bạn
bè quen biết, cùng bộ, cùng nha, cùng khoá ngày xưa hăng hái tham gia Đại Hội nầy.
Sơ khởi chương trình: Địa điểm: Orange County, California (thường gọi là Khu Bolsa)
Ngày 8 tháng 9 năm 2018: Tiền Hội Ngộ
Ngày 9 tháng 9 năm 2018: Đại Hội
Ngày 10 tháng 9 và các ngày sau: Du Ngoạn.
Chi tiết chương trình sẽ thông báo sau.
Đại Diện Ban Tổ Chức
Nguyễn Minh Trì
Email: irtnguyen@yahoo.com
Điện thoại: 714-782-8853

Ghi chú:
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Ai Là Aí Hữu Công Chánh:
Ái Hữu Công Chánh bao gồm:
 Tất cả cựu công nhân viên các cấp từ lao công, thư ký đến bộ trưởng, của những
Nha Sở như: Kiều Lộ, Kiến Thiết, Giao Thông, Điền Địa, Hàng Không, Thuỷ Vận,
Thuỷ Nông, Lộ Vận, Thương cảng, Thuỷ Cục, Cấp Thuỷ, Hỏa Xa, Đô Thành vân
vân. (xin các AH bổ túc)
 Tất cả chồng, vợ, con cháu của các Ái Hữu còn sống và quá cố.
 Các cựu sinh viên Công Chánh, Địa Chánh.
 Các nhà thầu cho các cơ quan Công Chánh.
 Các ái hữu trong ngành công chánh phục vụ cho các cơ quan khác.
Các tiểu ban vận động Đại Hội:
Để đại hội được đông đảo và thành công, chúng tôi sẽ lập các tiểu ban tổ chức, đại diện
cho:
 Đại diện từng địa phương.
 Đại diện từng Bộ, Nha Sở cũ như: Kiều Lộ, Kiến Khiết, Thuỷ Nông, Thủy Cục, Cấp
Thủy, Thủy Vận, Lộ Vận, Đô Thành, Điền Địa, Gia Cư, Bưu Điện, Hàng Không,
Hỏa Xa, Thương Cảng, Điện Lực, Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ... vân
vân
 Đại Diện từng khoá học hay nhiều khóa học.
Những AH đại diện nầy, có nhiệm vụ điện thoại, thư từ kêu gọi các AH trong nhóm
mình về họp mặt. Khi biết có các bạn cùng nha, sở, cùng khóa đi họp, thì anh chị em
sẽ hăng hái hơn để tham gia Đại Hội. Mời các quả phụ, các gia đình con cháu tham
dự đông đảo.

Chi tiết phi trường và nhà hàng khu vực ĐHCCTC 2018
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Ký Ức Trên Khung Vải
Văn Cao đã đi vào đời tôi rất sớm,
nhưng mải hơn 50 năm sau, tôi mới đưa
Văn Cao vào khung vải.

AH Nguyễn Như Bá
Tuổi 30, 31, hoa đời vừa mới hé nụ,
đất nước tang thương, trong cơn đói rét
dày vò, thêm nỗi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ
con. ”Mùa Xuân Đầu Tiên” trong gông
cùm cộng sản,
”Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về....
Từ đây người biết quê người,
Từ đây người biết thương người,
Từ đây người biết yêu người...” (4)
Chim én không về, chỉ thấy bầy ruồi
xanh đậu kín hàng thép gai của trại tù cải
tạo. Văn Cao đã đi sâu vào ký ức như một
vết cắt thật sâu trong tim.

Tuổi 14, 15 tôi đã đi tìm Thiên Thai
’’Thiên Thai, chốn đây hoa xuân chưa
gặp bướm trần gian, có một mùa đào,
dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần....”
(1)
Qua buổi văn nghệ ngày tan trường mà
nào Phụng, nào Yến, nào Xuân,... những
tiên nữ đầu đời xuất hiện trong điệu vũ
Thiên Thai ....”những người muôn năm cũ
hồn ở đâu bây giờ”(2).
Tuổi 16, 20 Buồn Tàn Thu cuộn
lấy....”Ai lướt đi ngoài sương gió, không
dừng chân đến em bẽ bàng... Đêm mùa
thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá
vàng...”(3), làm ướt sũng tuổi thanh
xuân, dưới những cơn mưa buồn xứ Huế,
luôn lặng lẽ ra đi để mơ hồ sống kiếp
“hiện sinh”, đi lang thang quên cả lối về
trong mưa gió, đi để đếm những chiếc lá
vàng rụng rơi.

Tuổi 20, 30 dòng đời nổi trôi theo họ
Trịnh, ”Chiều Chúa Nhật Buồn, Diễm
Xưa, Tuổi Đá Buồn, Biển Nhớ....”, ảnh
hưởng rất lớn đến tâm tình thanh niên của
cả một chặng đường dài lịch sử, nhiều lần
ngồi trước khung vải định đưa Ông vào
ký ức, nhưng nhớ lại “Nối Vòng Tay Lớn”
trong ngày 30 tháng 4, nhớ lại những
ngày cùng khổ trong trại tù cải tạo, những
ngày tìm miếng cơm manh áo nơi chợ trời
thô bạo, nhìn bên kia đường ”Quán
Trịnh” thênh thang ... đành rời khung vải,
ký ức nhạt nhòa trên khung vải trống
không.
Tuổi lên 10, bỏ quê làng, theo Mẹ vào
miền Nam khi chia cắt đất nước, ký ức
quê nhà mang theo là cái ao làng, nơi Mẹ
thường ra gánh nước, nơi chiều về đàn
trâu còn gặm cỏ bên bờ ao, nơi con diều
tung bay trong gió, là cái đình làng với
cây đa cao ngất đụng đến tầng mây, nơi
mà Mẹ đã mang về những nắm xôi, miếng
thịt trong những ngày hội, là cái tháp
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chuông nhà thờ, nơi tiếng chuông ngân
vào buổi chiều lộng gió, đó là cái mốc chỉ
lối đi về theo lời Mẹ dặn, nơi mà những
đêm tối khi Việt Minh về, sáng ra, trên bờ
ao, bụi chuối nào đó những vũng máu còn
đọng lại, chỉ chừng đó mang theo cũng đã
thổn thức suốt cả đời người. Sau này, bên
kia bờ vĩ tuyến, Trần Dần đã vẽ thêm nỗi
xót xa vào hình ảnh quê nhà nơi xa vời
vợi đó:
“Tôi bước đi,
Không thấy phố
Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ
đỏ..”(5).

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Ông Trần Dần ơi, Ông trên khung
vải, Ông bước đi trong mưa, nhưng không
thấy vết máu của lá cờ đỏ, vì sợ làm dơ
bức tranh nên tôi không ghi lại, ký ức
không thể xóa nhòa, tạm dùng màu sơn để
che mờ nỗi nhớ.
Ký ức lang thang mang về đồi hoa
sim tím trên Quốc Lộ từ Phan Thiết đến
Phan Rang trong đầu mùa hạ, đẹp đến nao
lòng, nhớ những tháng ngày làm đường,
sửa cầu, xây cống, nhớ đến những ngày
không được trở về làm nghề cầu đường
sau thời gian đi tù “cải tạo”, nhớ những
con đường, nhớ những cái cầu, nhớ bạn
nhớ bè, nhớ sông, nhớ suối, nhớ những
đồi hoa sim tím, nhớ quê nhà để lại bên
kia bờ Thái Bình Dương xa vời vợi... Nhớ
Hữu Loan.
“Những đồi hoa sim,
Những đồi hoa sim dài
Trong chiều không hết,
Màu tím hoa sim,
Tím cả chiều hoang biền biệt.....” (6)

Quê hương từ đó lờ mờ trong trí
tưởng, để rồi, 25 năm sau, trở lại quê
nhà, theo lời Mẹ dặn, nhìn tháp chuông là
biết quê mình, nhưng đâu là quê nhà khi
tháp chuông không tìm thấy, hỏi người
trong quán nước bên đường, chỉ xa xa về
bên kia cánh đồng là quê tôi đó, nao nao
tìm lại cái ao làng, tìm lại bóng Mẹ Hiền,
nhớ lại con diều trong gió, cảnh cũ đã đổi
thay, ao làng nay thành ruộng l a, nhà thờ
chỉ là những bụi mướp bụi ngô, đình làng,
cây đa cũ nay là nương khoai nương sắn,
người xưa tan tác, làng xưa ảm đạm, chỉ
thấy mưa sa trên màu cờ đỏ...
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Quê hương thì xa, chí thì còn,
nhưng tuổi đời đã nặng gánh, đâu còn thời
gian để góp sức xây dựng quê nhà.
Vẽ đến Văn Cao, đưa Trần Dần lên
khung vải, tô màu cho Hữu Loan để lòng
nhẹ bớt vấn vương...
Có người bạn thân gặng hỏi, vẽ để
làm gì, vẽ chỉ là thế, đem ký ức đặt lên
khung vải, để nhìn qua tranh, vọng nhớ
đến quê nhà xa mờ vạn dặm bên kia bờ
đại dương, thấy lại bạn bè, thấy những
cơn mưa dầm xứ Huế, thấy dòng sông
Hương với những hẹn hò, tìm lại người
xưa ai còn ai mất, tranh đẹp xấu tùy theo
người thưởng ngọan, hồn trong tranh thì
giữ lại cho riêng mình.
Thung Lũng Hoa Vàng, 1/2017
Nguyễn Như Bá
Chú Thích:
(1) "Thiên Thai" là một bài hát trữ tình của
nhạc sĩ Văn Cao. Ông viết bài hát này vào
năm 1941, khi mới 18 tuổi, phỏng theo thơ
của Hoàng Thoại.
(2) Năm 1936, Vũ Đình Liên được biết đến
với bài thơ "Ông Đồ" đăng trên báo Tinh Hoa.
Những bài thơ hiếm hoi được biết đến của ông
đều mang nặng nỗi niềm hoài cổ, về luỹ tre xưa,
về thành quách cũ và "những người muôn năm
cũ..”
(3) Ca kh c đầu tay, vào năm 16 tuổi, Buồn
Tàn Thu, Văn Cao đã sử dụng ngũ cung để viết
về một hình ảnh quen thuộc trong nghệ thuật
châu Á: người phụ nữ đan áo ngồi chờ đợi.
(4) "Mùa xuân đầu tiên" là ca khúc của
nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào giáp Tết Bính
Thìn (1976). Đây là ca kh c đầu tiên của ông
sáng tác và được phổ biến, sau 20 năm kể từ lần
cuối cùng Văn Cao tuyên bố gác bút, từ bỏ sự
nghiệp sáng tác và kể từ khi ông bị cô lập sau khi
tham gia vào nhóm Nhân văn Giai phẩm,[1][2] và
được xem là tuyệt phẩm cuối cùng của ông.
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(5) ”Nhất Định Thắng”, đây là một trong
những bài thơ tiêu biểu nhất của Trần Dần,
được sáng tác năm 1955, in trong Giai phẩm
mùa xuân (1956) nhưng không đầy đủ. Bản đăng
đầy đủ lấy từ tập Trần Dần - Thơ (NXB Đà
Nẵng, 2008).
(6) Màu Tím Hoa Sim là một bài thơ nổi
tiếng của nhà thơ Hữu Loan, được sáng tác
năm 1949 tại Thanh Hoá, vào thời điểm được
cho là sau khi người vợ đầu tiên của tác giả qua
đời. Bài thơ xuất hiện đầu tiên trên tờ Trăm Hoa
của Nguyễn Bính. Trong vụ án Nhân Văn Giai
Phẩm, nó bị coi là thứ văn chương ủy mị, mang
tư tưởng tiểu tư sản, và là một trong những bằng
chứng để bộ văn hóa đương thời kết tội tác giả
của nó. Tuy nhiên bài thơ vẫn được truyền đi
rộng rãi trong công chúng bằng những bản chép
tay và được đưa vào miền Nam Việt Nam, tại
đây bài thơ đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc
thành những bài hát nổi tiếng. Vào năm 2004, nó
được mua bản quyền với giá 100
triệu đồng tiền Việt Nam, trở thành một kỷ lục
Việt Nam[1].

Nhân dịp Tết Mậu Tuất, kính chúc
quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối, các Ái
Hữu cùng Thân Hữu một Năm Mới An
Lành, nhiều Sức Khỏe và Thịnh Vượng

Mở cửa vào đời ơn Cha Mẹ
Khai thông sự nghiệp nghĩa Cô Thầy
AH Mai Thanh Toàn
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Viết Bài Cho Lá Thư Công Chánh
AH Trần Trung Trực
Sau nhiều tháng, chúng tôi đã tổ chức
cuộc họp mặt kỷ niệm 50 năm ra trường
Cao Đẳng Công Chánh của Khóa 6 Kỹ Sư
Công Chánh, tương đối đầy đủ các cựu
sinh viên ở Mỹ.
Anh chị Thư ở Canada, sau nhiều năm
vắng bóng, dù tôi cố gắng tìm kiếm, cũng
cố gắng tham dự với anh em. Các bạn
đồng khóa rất xúc động khi gặp lại bạn
trưởng lớp ngày xưa. Riêng tôi, sau nhiều
lần điện thoại nói chuyện với nhau, chúng
tôi hiểu hoàn cảnh của anh ấy. Anh đã bị
ba tai nạn kinh khủng, như bị ngất xỉu
trên tầu, sau 17 lần bơi giúp đưa người từ
ghe vượt biên vô bờ ở hải cảng Hồng
Kông, hơn 16 tiếng, sau đó tỉnh dậy
nhưng bị động kinh. Khi ở Canada, anh
lại bị thêm hai tai nạn xe hơi khác. Xe
đụng nát, nhưng Trời Phật đã cứu hai bố
con anh ta. Do đó, trí nhớ của anh Thư
giảm sút rất nhiều. Ngay cả bạn thân, anh
cũng phải suy nghĩ một lát mới nhận ra.
Thầy Chí dạy Khóa 6 về môn Sức Chịu
Vật Liệu năm thứ 4 anh cũng không còn
nhớ. Tôi đã khuyên Chị nên cùng anh viết
bài hay hồi ký cho các bạn bè AHCC biết
những biến chuyển của cuộc đời anh chị.
Tôi đã chỉ cho Chị cách down load
chương trình bỏ dấu tiếng Việt, Unikey.
Ngày hôm qua, Chị đã gửi E-mail với dấu
tiếng Việt kèm theo một đoạn văn viết có
dấu. Hy vọng trong tương lai, các Ái Hữu
Công Chánh sẽ được xem những bài viết
về cuộc đời của anh chị. Một sự cố gắng
phi thường của anh chị Thư cho
LTAHCC! Tôi xin chúc anh chị hoàn tất
quyển hồi ký, sức khỏe dồi dào, trí nhớ

hồi phục và sinh hoạt thường xuyên với
chúng tôi.

Chị Ngoạn, bút hiệu Tràm Nước, đang theo dõi
văn nghệ

Bạn Chung ngỡ ngàng khi gặp lại bạn Thư sau
gần 50 năm xa cách

Chị Kim Dung, vợ của bạn Ngoạn,
chắc các bạn có dịp đi chơi chung cũng
hiểu được phần nào tính nết và tâm tình
của một cô gái miền Tây, Nam Việt, mộc
mạc, chân tình và thong thả. Làm việc gì
cũng thong dong, không cần lo thời gian
trôi đi. Nhưng chỉ trong vòng 1 tuần lễ,
anh chị đã viết 5 bài cho LTAHCC. Một
việc không ngờ xảy ra! Tôi, bạn Các và
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anh Thích làm không xuể. Đó là anh chị
chưa quen cách viết bài. Hai lần đầu anh
chị viết bằng MS Word, sau đó copy và
bỏ vào E-mail gửi cho tôi. Tôi phải làm
ngược lại, copy và paste vào MS Word và
trình bày. Mỗi người tốn hàng giờ cho
công việc. Thấy vậy, tôi đề nghị anh chị
viết xong cứ kèm vào E-mail gửi cho tôi.
Ba lần sau, anh chị làm như vậy, và chúng
tôi chỉ mất khoảng 10 phút cho việc trình
bày. Bây giờ, đôi khi có những chữ sai
hay thay đổi vài câu văn, chúng tôi chỉ
anh chị dùng MS Word Review sửa đổi
thay vì E-mail đi lại mất nhiều thời giờ.
Lúc này, tôi đang chỉ anh chị copy những
hình của bạn anh chị trong Facebook. Sau
đó chỉ anh chị bỏ vào bài viết. Tất cả, khi
viết bài, gửi bài đi lại, vv.. chúng ta cần
học hỏi và chỉ nhau làm. Tôi không ngờ
anh chị Ngoạn, có quán tính hơi nặng, chỉ
trong một tuần lễ đã gửi đến Ban Phụ
Trách LTAHCC 5 bài viết. Nếu anh chị
rành, chắc số bài có thể lên đến 10, và
trong vòng 3 tháng nữa, AHCC sẽ có một
tập truyện ngắn của Tràm Nước! Xin
chúc anh chị cứ tiếp tục làm và tiến bộ
hàng ngày.
Bạn Bê, các AHCC chắc biết nhiều về
bạn ta, hoạt động rất hăng say ở Caltrans
miền Bắc California, viết nhiều bài thật
thâm tình cho LTAHCC. Tôi có nhờ bạn
ấy viết một bài về chuyến đi cruise trên
du thuyền Carnival Imagination của một
nhóm K6KSCC vừa qua. Vì đã cố gắng
lái xe đưa đón các bạn Khóa 6 họp mặt, đi
ăn uống quá sức nên bạn không còn tỉnh
táo khi lên cruise. Khi lên cruise, gần đến
giờ ăn tối vẫn chưa gặp bạn Bê, tôi sợ bạn
ta xỉu, không lên tầu được, thông báo cho
các bạn khác đi kiếm. Không ngờ thấy
bạn ta mệt, nằm nghỉ và ngày hôm sau
mới hồi phục. Ngày hôm nay, bạn Bê mới
gửi bài viết nhưng dưới dạng pdf để xem

TRANG 15

thôi. Bạn Các và tôi nhắc bạn Bê phải gửi
dưới dạng MS Word *.docx, chúng tôi
khi nhận mới có thể trình bầy. Tôi cầu
chúc bạn Bê phục hồi và là thành viên
BPT đắc lực.

Anh Trực, chị Bê, Ngoạn, Trực và anh chị Thư

Vợ chồng bạn Bê chụp trên boong tầu

K6KSCC còn rất nhiều người tài,
nhưng vì một lẽ gì chưa chịu thi thố viết
bài cho LTAHCC. Cả toàn AHCC Năm
Châu, như tôi đã trình bầy trong bài viết
“Làm Sao Cho Lá Thư Ái Hữu Công
Chánh Trường Tồn”, tất cả đều là những
người tài và ưu tú của thế hệ. Xin quí vị,
các bạn cứ viết đi nói về những kỷ niệm
trong trường, trong xã hội hay kinh
nghiệm mà các bạn gặp phải. Lần đầu có
thể vài lỗi nhỏ, nhưng chắc chắn lần sau
sẽ khá hơn. Nhà văn Nguyễn Hiến Lê,
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Tràm Cà Mau, vv… cũng xuất thân từ
Trường Công Chánh. Các bạn có thể sau
này cũng là nhà văn.

Vợ chồng bạn Thụ và Thư chụp trên boong tầu

Chuyến đi cruise Carnival Imagination gồm vợ
chồng Trực, Thụ, Thư, Ngoạn và Bê, cùng chị
Nga

Nói tóm lại, dù Ban Phụ Trách mới
cho Lá Thư Ái Hữu Công Chánh chưa
chính thức ra mắt AH/TH Công Chánh,
nhưng một nhóm AHCC đã bắt đầu học
hỏi hăng say viết bài cho LTAHCC. Chỉ
trong vòng một tuần lễ chúng tôi đã nhận
14 bài viết. Bạn Các và anh Thích với
nhiều kinh nghiệm đã giúp tôi nhanh
chóng E-mail chỉ dẫn và làm thật nhanh.
Nếu một phần trăm Ái Hữu và Thân Hữu
Công Chánh như anh

Bạn Ngoạn, anh Gia, bạn Thư, Thành, Các,
Bê, anh chị Thọ, chị Trực, Thư và Bê buổi
chiều ở Phúc Lộc Thọ, Wesminster, California

Đỗ Hữu Hứa, Bùi Đức Hợp, Nguyễn
Thiệp, cố Nguyễn Đức Chí, vv.. thì
LTAHCC sẽ dư rất nhiều bài, và có thể ra
4 số thay vì chỉ 2 số, và sẽ trường tồn….
Anh Duật, anh Luân và anh Thái sẽ phải
làm việc gấp đôi để ấn loát, phát hành và
đưa lên mạng. Các Ái Hữu và Thân Hữu
sẽ có những Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
tốt đẹp, tâm tình, súc tích và chứa đựng
kinh nghiệm, kỷ niệm vui buồn, tình cảm
chân thật của Ái Hữu và Thân Hữu Công
Chánh. Một nguyện vọng của tôi và tất cả
Ái Hữu Công Chánh sẽ trở thành sự thật.
AH Trần Trung Trực
K6KSCC

Vợ chồng Trực, chị Nga và chị Ngoạn trong
bữa ăn tối trên cruise Carnival Imagination
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Sau hơn 45 năm bồi hồi gặp lại

Anh chị Thư và anh chị Thọ

Đồ ăn Tết và pháo nổ mừng Xuân

Mừng Xuân Mậu Tuất

KHAI BÚT NĂM
ĐINH DẬU 2017
Mực se đầu bút Xuân vẫn đến,
Nắng ấm thềm xuân, mộng lại về (LPN)
Thân dậu niên lai kiến thái bình..." (*)
Năm này Tổ Quốc đón bình minh
Tiếng gà thức tỉnh hồn sông núi,
Chính nghĩa bao trùm giãi Địa linh.
Bọn giặc ngoại xâm tàn giấc mộng,
Lũ người nội gián tuyệt đường sinh.
Qua rồi cái thuở đau thương ấy,
Dân tộc hoàn nguyên một khối tình..
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN
Giao thừa Bính Thân-Đinh Dậu
28/1/2017
(*) Câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm, có nghĩa cuối năm Thân đầu năm
Dậu sẽ thấ h i nh ên đấ nước Việt
Nam.
i h n
ê hư ng gu ên ng
c năm vừa qua nhưng không có dịp đăng,
na
T xin đăng lại
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Thầy Tăng, Vị Thầy Khả Kính
Tràm Nước
ậ

Lời Mở Đầu:
“N

ư

ư
T ầ

à

“

Đ

.

Tă g.

ao ẳng Công Chánh, Trung
Tâm Kỹ Thuật Phú Th
K
óa

.

anh
Thầ Tă g c ụp chung với sinh viên Khóa 6
ăm 1966

m
ậ

70.
ậ
h

anh
.

Công C
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.
.
,

“

ậ

Thầ Tă g à AH Tr

.

13

g

K

khóa
óa
ông Chánh

ậ
ông Chánh

.

?

ậ

.
ông Chánh

Hàng ngồi: chị Liên, cô thầ Tă g,
Tr g.
Hà g đứng: chị Khoa, Tr c, Thụ, Bê, Dục, và
Ngoạn
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.
T

.

A

Bê à K o

ư c u ện với Thầy

n

ậ
.

Các chị đ

g dù g

ữ g mó ă
đã

go do cô

Hàng ngồi: cô thầ Tă g,
Tr g. Hàng
đứng: anh Các, Tr c, Dục, Ngoạn, Khoa, Thụ
và Bê

Vợ của Nguyên, chị Ngoạ , cô Tă g, Ngu ê ,
thầ Tă g, anh chị Trinh, anh Trang, và anh
Ẩn chụp ở Baton Rouge
Kính chúc quí Thầy và các AH/TH CC một Tết
Mậu Tu t An Khang, Khỏe Mạnh và Hạnh
Phúc
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Ngồi: cô thầ Tă g à
Tr g; đứng: Các
và Ngoạ đ g g e ạn Khoa trình bầy

Ơn Thầy
Con về cảnh cũ còn đây
Vẫn nghe văng vẳng lời Thầy hôm nao
Cô Tă g đư

ầ Tă g dù g quà ặng của anh
em Khóa 6

Ánh dương buông nắng lao xao
Nghe như còn đó rì rào thân quen

Ban Phụ Trách LTAHCC kính chúc quí Thầy,
quí AHCC Tiền Bối cùng quí AH/TH Công
Chánh ăm Mậu Tu t An Lành, May Mắn và
Sức Khỏe Dồi Dào

Nhớ xưa bên chiếc bảng đen
Thân thương dậy bảo đàm em bao điều
Tóc mây giờ trắng thêm nhiều
Ân cần từng tiếng thơ Kiều vang vang
Nắng soi xuyên suốt gió ngàn
Bên em Thầy đã ươm vàng ước mơ …!
Nguồn Internet
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Hoa Bluebonnet
Sưu tầm và trình bầy: Ban Phụ Trách LTAHCC
Lời mở đầu:
Bài này viết về Hoa Bluebonnet thấy ở
miền Bắc Mỹ, đặc biệt là Tiểu Bang
Texas. Ở Việt Nam không có loại hoa này
nên không có tên. Dùng tên “Chi đậu
cánh chim” như internet ghi, nghe không
xuôi tai, nên BPT mạn phép dùng chữ
Hoa Bluebonnet. ói tóm ại,
e nnet
ại c có h th c h c
ậ .
Vào mùa Xuân, nếu du khách chạy xe
trên xa l của tiểu bang Texas, sẽ thấy
hoa bluebonnet nở d c theo xa l . Bất cứ
chỗ nào, từ nông trại h nh riêng cũng
thấy nở r hoa này, đó là hoa biể tượng
củ Texas.
gi
ck
g ire đ từng iết
e nnet
h
iể tượng củ e
th cũng gi ng như ại c có
n á
(Shamrock) tượng trưng ch i h
n,
ch
hật n, ách ợ ch há ,
ng ch
nh
c
i ch
Lan.

thấy ở miền Tây Nam Hoa Kỳ. Hình dạng
của các cánh hoa giống như chiếc ca-pô
được đội bởi những phụ nữ th i
i i
n ng h
để che ánh nắng mặt
tr i. ác loài thư ng được gọi là bluebonnets bao gồm:
Hoa LupinusTexensis, Texas bluebonnet hoặc Texas lupin
Lupinus Texensis, hoặc Texas Bluebonnet, là một loài lupin (c c ng loại
i c đ ) đặc n củ Texas.
l onn t n
ào
th
hi n được ngấ nhiề nư c g ồn
nư c ư ào
th ất
n t ọng ể
c những c n ư ào
đ ng
ết
c ng ch chở cho những c n
iền ắc
th th i gi n c o điể
củ l onn t ắt đ
ào ho ng giữ
hoặc c ối tháng ư ào giữ tháng
th c
cho
những t ái t ong đ c
hạt, giống như đ
n
nđ
những t ái đ c
à
nh nhưng
đ
ch ển ng à
àng ồi n
ong
ho ng th i gi n đ i à t
àng ng
n th hạt ên t ong đ t ưởng thành
đ th
đ
n t à cho những
hạt nh c ng iếng
đ n t
tạo
thành những
th nh ngh ốc ốc....
ư ng th
của những bông hoa này
đ được mô t rất đ ạng. Nhiề ngư i
nói rằng họ không ngửi
i hư ng nào
c .

Bluebonnet tại hồ Ivy, Texas

Bluebonnet là một tên được đặt cho
bất kỳ loại hoa bluebonnet chủ yếu tìm

oài ho nà được thấy n
v i các giống biệt l p c nhiề
nhau đáng chú ý nhất là loài
hồng, và n -đ đ . Những

i ho ng
màu khác
toàn trắng,
giống ho
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nà đ được chọn lọc để tạo ra các loại
ho nhiề màu khác nhau để c thể ử
ụng t ong thư ng ại.
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cách biệt
Texensis.

giữ

chúng

v i Lupinus

Texas bluebonnets nở ộ

Lupinus Havardii, Big
Chisos Bluebonnet

Bend

hoặc

Lupinus Havardii là một loài
lupinus được biết đến v i tên th ng ụng
là Blue-bonnet Big Bend và Chisos
Bluebonnet. oài nà có nguồn gốc ở
Texas và Chihuahua n i à ho nở t
tháng Giêng đến tháng Sáu.
i t ư ng
sống của nó bao gồm đất c nhiề s i, đá
ụn nh n và loại đất i ạc trong sa
mạc th ng l ng đồi và dốc núi.
Đ là ột loài th o mộc thẳng đ ng
ọc t ng n
i thân cây m nh, có
nhánh có thể cao t i 4 feet. Hoa dài
kho ng một nửa inch c
à t đến màu
xanh lam. hững đố t ắng t ên cánh ho
chuyển sang màu vàng à
đ là
à đ .
i ho gồ kho ng 7 cánh.
Một bluebonnet Texas t uộ chi Lupinus

Texas nh n tất c các loài l pin địa
phư ng ọc trong tiể
ng như là hoa
chính th c của ch nh nh.
iện này
đư đến các loài hác như Lupinus
Subcarnosus và Lupinus Havardii c ng
được gọi là l onn t nhưng
hác
nhau giữa các loài ho đ tạo nên t nh

nh ưng đặc iệt Big Bend củ ho
l onn t là để inh nh ác ĩ gi i
ph
iê
nhà th c v t học Valery
Havard.
Lupinus argenteus, Lupin Bạc
Lupinus Argenteus là một loài lupin
được biết đến v i cái tên th ng thư ng
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là Lupin Bạ . Loài này có nguồn gốc ở
h hết miền Tây Bắc Hoa Kỳ, t các tỉnh
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à đ i hi g n như h ng c l ng M i
hoa được tạo thành t 5 đến 9 cánh ho có
chiều dài t i 6 cm. hững cánh ho nà
hẹp và thẳng hàng, rộng ư i một
centimet. h
hoa có nhiề ho đ i
hi được sắp xếp iể vòng xoắn. Hoa dài
5 đến 14 milimet c màu tím, xanh
ư ng hay trắng. Các
hoa, hoặc
trên đầ hoa có thể có một mảng trắng
hoặc vàng. ái là một loại đ u có lông
ài đến 3 cm ch a ài hạt giống như hạt
đ u.

Bluebonnet Big Bend hay Chisos Bluebonnet

Bluebonnets trong Công Viên Quốc Gia Big
Bend

phía Tây Nam củ
n
đến Tây Nam
và Trung Tây Hoa Kỳ n i hoa phát triển
trong ài loại
i t ư ng sống, bao gồm
cây mộc mạc đồng c và r ng.
Đ là ột loại th o mộc inh i
nhiề n
c o ho ng 10 cm và 1.5
mét. Đôi khi hoa có nhiề lông à bạc

Cây Lupinus Argenteus, với lá bạc
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Lupinus Concinnus, Bajada Lupin
Lupinus Concinnus là một loài
lupin được biết đến v i cái tên thông
thư ng là Bajada Lupin. oài ho nà có
nguồn gốc ở phía Tây Nam Hoa Kỳ t
California đến Texas , và phía bắc
Mexico, inh ống t ong nhiều loại môi
t ư ng. Đ là ột loại cây ọc t ng
n , có lông d ng đ ng hoặc nằ át đất
v i thân dài t 10 đến 30 cm. M i lá cọ
nh được tạo thành ởi 5 đến 9 cánh dài
t i 3 cm và ộng ư i một c đ i hi hẹp
và có dạng thẳng hàng. Các cụm
hoa được tạo thành ởi nhiề c ho ếp
à đặt th o h nh xoắn ốc, v i một số hoa
xuất hiện ở ph n ư i thấp củ c
hoa. M i hoa dài t 5 đến 12 milimet và
c màu tím, hồng, hoặc g n như t ắng.
Lupinus Plattensis, Lupin Nebraska
Lupinus Subcarnosus, Bluebonnet
V
Đ Cát hoặc Cỏ Trâu Ba Lá.
ào ngà 7 tháng 3 n
1901
Lupinus subcarnosus trở thành loài
bluebonnet duy nhất được công nh n là
hoa iể tượng của tiểu bang Texas. Tuy
nhiên, Lupinus Texensis n i tiếng như là
loài ho được yêu thích của h u hết
dân Texans. Vì v
t ong n
1971
các c
n l p pháp Texas quyết định
bất kỳ loài tư ng t
i
pin có thể
tìm thấy ở Texas là hoa tiểu bang.
ong n l c là đẹp hệ thống c o tốc
củ
o
ỳ, bà Lady Bird Johnson, c u
đệ nhất phu nhân M , (xem Đạo
t ề
à Đẹp đư ng cao tốc), đ khuyến
khích trồng cây b n địa dọc th o các
đư ng cao tốc ở Texas sau khi bà r i kh i
ạch ng. h
à
ng c nh củ
những cánh đồng i ho l onn t nở
ộ
i độ
n ề

Hoa Lupinus Concinnus

t ở nên ph biến dọc theo các xa lộ ở
Texas hiên nay. nh đẹp nà được ng
là nền cho nhiề nh gi đ nh à ộ An
Toàn Công Cộng đ ph i đư
những
khuyến cáo về an toàn cho các tài ế
ng ng xe ọc th o xa lộ để chụp những
b c nh đ
Ban Phụ T á

Lá T ư AHCC

Cảnh hoa Bluebonnet dọc theo xa lộ
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Hoa Bluebonnet ở nông trại Texas

Hoa Bluebonnet đủ mầu sắc

Cảnh hoàng hôn mùa Xuân Texas

Các ạn có iết
e
cũng có
n nhạc riêng củ tiể
ng nói ề
h
n
không
ó
“ e nnet ”.
m
ch i
củ e
đ chấ nhận n n
r D.
th
r C. Cr ckett
iết.
t i i c củ nó :
When the pastures are green in the
springtime
And the birds are singing their
sonnets,
You may look to the hills and the
valleys
And they're covered with lovely
Bluebonnets.

Cảnh hoàng hôn mùa Xuân Texas
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Portofino Quyến Rũ
AH Từ Minh Tâm

Cửa vịnh Portofino - Italia

Portofino là một cảng nhỏ ở b biển
phía tây nước Ý. Portofino nổi tiếng nh
bài hát có tựa đề Love In Portofino do
Dalida (và sau nầy là Andrea Bocelli) trình
diễn. Bài hát nầy được biết đến từ năm
1958 và trở nên nổi tiếng khắp nơi nh âm
điệu du dương, trữ tình. Do yêu thích bài
hát, mà tôi đã tìm đến Portofino vào một
ngày nắng ấm mùa hè 2017. Chuyến đi
không dễ dàng gì nhưng khi tới nơi thì ấn
tượng của tôi về Portofino quả thật tốt
đẹp…
Từ Milan, chúng tôi đi xe điện vào sáng
sớm. Vé được mua trước trên mạng
www.trenitalia.com ba tháng trước với giá

9.8 Euro, rẻ phân nửa so với vé bán vào
gần ngày đi. Khoảng cách từ Milan đến
Portofino là khoảng 130 km nhưng xe
không trực tiếp ghé Portofino mà chỉ ghé
những thành phố lớn gần đó như Rapallo
hay Santa Margherita, từ đây sẽ có xe buýt
hay tàu thủy đưa ta vào Portofino.
Đọc hướng dẫn của những ngư i đi
trước, tôi dự tính chương trình đi như sau:
Khởi hành từ Milan, tôi sẽ đến Rapallo sau
2 gi . Từ đây sẽ đi tàu du lịch qua Santa
Margherita và Portofino. Khi trở lại sẽ đi
xe buýt về Santa Margherita và đi xe điện
từ đây trở về Milan. Tất cả gói ghém trong
vòng một ngày.
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Portofino quyến rũ

Chuyến xe điện từ Milan đi Rapallo
khởi hành đúng gi . Xe chạy khá nhanh,
đôi khi xe ngừng rước khách tại một vài
trạm lớn. Đây là xe điện liên tỉnh nên có
thông báo những trạm dừng bằng tiếng Ý
và tiếng Anh nên cũng dễ theo dõi. Ghế
ngồi rộng, xe sạch sẽ. Đó là hai điều tôi
thích. So với xe điện ở Nhật thì xe nầy rẻ
hơn nhiều mà chạy cũng nhanh không thua
chút nào.
Về phong cảnh, ra khỏi thành phố là
khu nông nghiệp. Lúc nầy tôi thấy ở đây
ngư i ta trồng nhiều bắp. Cây bắp đã lên
cao ngang thân ngư i. Rẫy bắp xanh tươi,
xa xa là những dãy núi l m . Sáng nay
tr i nắng, phong cảnh sáng sủa, vui tươi.
Xe chạy về phía nam, hơn một gi sau thì
lên cao dần và bắt đầu chui vào những
đư ng hầm. Nhiều hầm lắm, không đếm
xuể. Có hầm ngắn, có hầm dài. Đôi khi xe
chạy hơn 10 phút vẫn chưa hết đư ng hầm.
Ngồi trong xe mà khâm phục tài đục núi,
làm đư ng của ngư i Ý. Trong hầm thì tối
nhưng những lúc xe chạy trên núi thì cảnh
trí đẹp lắm. Sau 90 phút, xe tới Genoa là
một thành phố lớn ven biển. Từ đây, xe
chạy dọc b biển và thỉnh thoảng đã thấy
biển xanh xa tít ở phía tay phải.
Xe đến Rapallo đúng gi . Ra khỏi xe
điện, chúng tôi hỏi đư ng và đi ra hải cảng

để chuẩn bị đi tàu qua Portofino. Rapallo là
một thành phố cở vừa. Đây là thành phố
ven biển phía tây của nước Ý, cách Genoa
khoảng 26 km. Lúc nầy là hơn 10 gi
sáng. Trong thành phố, hàng quán đã mở
cửa buôn bán. Những cửa tiệm ở đây trang
hoàng đẹp đẽ, sang trọng. Rapallo có khu
chỉ dành cho ngư i đi bộ được giữ gìn sạch
sẽ không một cọng rác. Có lẻ còn sớm nên
khách hàng chưa nhiều nhưng cũng thấy
một số ngư i ngồi quán cà phê, mấy ngư i
khác thì đang la cà mua sắm.
Bà xã tôi khen Rapallo là một nơi xinh
xắn, thanh bình và có những cửa hàng quần
áo, giày dép, bóp xách th i trang … được
trưng bày rất trang nhã, mỹ thuật. Chúng
tôi đi ngang một nhà th to lớn nhưng
không có thì gi để vào xem bên trong, vì
mục đích của chúng tôi không phải thăm
viếng Rapallo, mà chủ yếu là đi qua nơi
đây để đến Portofino quyến rũ.
Ra tới hải cảng, chúng tôi thấy vịnh
Rapallo cũng khá đẹp. Vịnh cong hình chữ
C, trong vịnh nước biển xanh đậm và có
nhiều tàu du lịch. Ven biển có đư ng đi bộ
để khách dạo chơi. Du khách cũng khá
đông, có ngư i đi dạo, có ngư i ngồi chơi,
hóng mát. Khung cảnh ở đây thật thanh
bình, thoải mái.
Chúng tôi tìm đến phòng bán vé tàu du
lịch. Thấy khách đến mà cô gái ngồi bên
trong quầy vé tỉnh bơ nói chuyện điện thoại
với ai đó. Đưa tiền vô, cô khoát tay không
nhận và chỉ vào tấm giấy nhỏ dán trên cửa
kiếng. Tấm giấy thông báo: “Tàu tạm th i
ngưng chạy vì lý do sóng lớn”.
Một sự thất vọng não nề đến với chúng
tôi!. Đến đây mà không được đi chuyến tàu
du lịch từ đây qua Portofino là mất đi khá
nhiều thú vị, bởi vì đây là chuyến tàu ngắm
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cảnh, và từ tàu, chúng ta có thể nhìn những
đồi núi, những căn biệt thự, những gành đá
rất đẹp nằm dọc b biển.

Vịnh Rapallo thật thanh bình

Một câu hỏi nữa là làm sao đi đến
Portofino? Hay là ở đây chơi tới chiều rồi
trở về? Kế hoạch của tôi liệu đã thất bại?
Mấy ngày nay, khi ở Milan tôi có nhận
xét là: Ít có ngư i Ý biết tiếng Anh. Hay họ
biết mà không trả l i?. Điều nầy khiến tôi
cũng ngần ngại khi hỏi đư ng ở Rapallo.
May thay, khi hỏi một anh thợ sửa điện
thoại thì anh nói có thể đi xe buýt cũng tới
Portofino được. Tôi chợt nhớ ra là ngay
trước cửa nhà ga Rapallo có trạm xe buýt.
Thế là chúng tôi đi trở lại nơi đó. Tới nơi
thì thấy mấy ngư i bạn trẻ ngư i Thụy
Điển cũng đang mua vé để đi Portofino.
Mấy bạn nầy biết tiếng Anh rất rành nên
chỉ cho chúng tôi quầy bán vé. Giá vé xe
buýt từ đây đi Portofino chỉ có 3 Euro một
ngư i (vé tàu là 9 Euro) nhưng phải đổi xe
ở Santa Margherita.
Ch 15 phút thì xe tới (xe số 75). Khá
nhiều du khách không mua được vé tàu và
phải đi xe buýt như chúng tôi nên xe khá
đông, nhiều ngư i phải đứng. Từ đây qua
Santa Margherita xe chỉ chạy có 15 phút.
Tới nơi chúng tôi xuống xe và tới trạm ch
để đón xe khác (số 82). Ở đây đã có một
nhóm du khách khác đang ch nên số
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ngư i đứng ch xe cũng gần cả trăm.
Chúng tôi lo lắng là đông quá không biết
có lên xe được không vì lúc nầy cũng gần
12 gi trưa rồi. (Theo dự tính vào tới
Portofino và trở ra, chúng tôi phải sớm hơn
gi chuyến xe điện trở về Milan lúc gần 4
gi và vé thì đã mua rồi).
Xe buýt số 82 tới. Mọi ngư i chen lấn
nhau để lên xe. Hình như trật tự và lịch sự
không có ở đây!. Nh nhỏ con nên mình
cũng chui lọt được lên xe. Xe đầy nhóc.
Mọi ngư i đứng chật chội, gần nhau như
xe đò Bình Dương sau 1975. Nhưng mọi
ngư i đều vui vẻ, ăn nói ồn ào vì họ biết
rằng ít ra họ cũng sẽ tới Portofino sau 15
phút nữa. Đa số du khách nói tiếng Anh.
Qua câu chuyện thì biết đa số họ đến từ
California có vài bạn trẻ từ Bắc Âu tới như
đã nói ở trên.
Đoạn đư ng từ Santa Margherita đi
Portofino là một cung đư ng đèo chạy sát
biển. Cảnh trí ở đây đẹp vô cùng. Đư ng
nằm cao bên trên cách mặt biển chừng 1020 mét. Bên trái là biển xanh. Bãi biển
cong, có nhiều ghềnh đá. Bên phải là vách
núi cheo leo, đôi khi có vài căn biệt thự
hay lâu đài được xây cất bên trên cao hơn
nữa. Cây cối ở đây xanh tươi, nhà cửa sơn
nhiều màu sắc đẹp đẽ. Có điều là con
đư ng nầy rất hẹp. Bề ngang chừng 5-6
mét mà thôi. Mỗi khi hai xe đối diện tránh
nhau, thành xe nọ cách xe kia chỉ 5-10 cm.
Những hành khách ở Mỹ qua thì thấy cảnh
nầy rất lạ và xuýt xoa khen hai bác tài xế
lái xe quá … chì!
Sau 15 phút xem cảnh đẹp của một
đoạn đư ng đèo thú vị, chúng tôi đã đến
trạm cuối. Sau hơn bốn tiếng giong ruổi,
Portofino yêu kiều ơi, chúng tôi đã đến!!!
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Lúc nầy là hơn 12 gi trưa. Th i tiết
nắng dịu, ấm áp.
Chuyện đầu tiên là … mua vé xe buýt
để trở ra. Vé mua ở tiệm bán thuốc lá gần
đó. Giá vé là 3 Euro.

Những căn nhà đầy màu sắc ở Portofino

Sau đó chúng tôi đi bộ theo con đư ng
dốc lài lài để xuống bãi biển. Hai bên
đư ng là những tiệm bán hàng lưu niệm,
tiệm bán quần áo th i trang, nước hoa, thực
phẩm, nhà hàng, tiệm cà phê, tiệm kem…
cũng có vài cửa hàng đồ hiệu như Gucci,
Prada…
Trước kia, Portofino là một làng đánh
cá nhỏ bé, cư dân ở đây chỉ có 400 ngư i.
Ngày nay, ngư i dân Portofino sống chủ
yếu về du lịch. Hàng ngày, tàu du lịch, xe
buýt đổ hàng ngàn du khách đến đây tạo sự
phồn thịnh, vui vẻ. Có ngư i đi tự do, có
ngư i đi theo đoàn đông. Tôi thấy có đoàn
du khách ngư i Đại Hàn cũng đến nhưng
không thấy du khách Trung Quốc như
nhiều nơi khác. Hôm nay do sóng lớn, tàu
không chạy được nên số khách ít hơn phân
nửa, đó là điều may cho chúng tôi vì du
khách nhiều quá thì sự thưởng ngoạn sẽ bớt
phần thú vị.
Portofino là một vịnh biển nhỏ, cong
hình chữ C. Trong vịnh có vô số tàu ca nô
nhỏ và vài chiếc du thuyền vĩ đại bóng
loáng của những đại gia nào đó. Hôm nay
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sóng hơi lớn nên tàu thuyền nhấp nhô.
Điểm đặt biệt của Portofino là ở đây có
những căn nhà một, hai tầng được sơn
bằng màu sắc đẹp đẽ. Màu sơn không quá
lòe loẹt nhưng rất trang nhã như vàng nhạt,
cam nhạt… tất cả tạo ra sự vui tươi, trẻ
trung. Hai bên vịnh là đồi núi cao. Bên tay
phải, trên đồi là một khu lâu đài có tên là
Castello Brown. Lâu đài nầy được xây từ
thế kỷ thứ 15. Ta có thể lên đó để ngắm
cảnh Portofino thì tuyệt đẹp. Bên tay trái
có một con đư ng đi bộ ven vịnh. Ở đây có
những nhà hàng. Ngư i ta kê bàn ghế ra
phía trước để du khách có thể ăn trưa, uống
cà phê và ngắm ngư i qua lại. Giá một
phần ăn cũng vừa phải không mắc lắm dù
là khu du lịch. Xa hơn, trên đồi cao có một
hải đăng. Trên đồi là đư ng xe ô tô và
những biệt thự sang trọng rải rác. Portofino
có hai nhà th , một ở gần ngay bãi biển và
một nằm trên đồi cao. Ở đây còn có một
khu vư n nhỏ và một sở thú nữa. Do bị
núi cao bao bọc nên để đến ngư i ta phải đi
tàu thủy hay theo con đư ng đèo độc đạo
dọc b biển mà chúng tôi đã đi.
Portofino là một làng nhỏ nhưng phong
cảnh lãng mạn trữ tình. Thảo nào nơi đây
đã từng có nhiều ngư i nổi tiếng đến tạm
trú hay thăm viếng. Trong số những ngư i
nầy có nhà văn Guy de Maupassant, hoàng
đế Wilhelm II, thủ tướng Silvio
Berlusconi… Thêm vào đó là những tài tử
điện ảnh Humphrey Bogart, Sophia Loren,
Clark Gable, Grace Kelly, Elizabeth Taylor
của ngày xưa, hay Tom Cruise, Julia
Robert hiện nay cũng đã từng đặt chân đến
làng chài bé nhỏ nầy…
Portofino nhỏ, lại có gió mát nên dù
trưa nắng mà đi chơi không mệt lắm. Do tự
tìm hiểu để đi nên chúng tôi không phụ
thuộc ai mà thoải mái vui chơi chụp hình ở
Portofino khá lâu, tới hơn 2 gi trưa mới
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trở lại bến xe buýt để trở lại Santa
Margherita. Chuyến về, xe cũng khá đông
nhưng chúng tôi đã đến Santa Margherita
khoảng gần 3 gi trưa, khá sớm so với
chuyến xe điện trở lại Milan nên chúng tôi
có thì gi ngồi ở công viên gần bãi biển để
hóng gió, ngắm cảnh biển.
Santa Margherita là một thành phố ven
biển nằm giữa Rapallo và Portofino. Công
viên ở bãi biển có nhiều ghế đá để khách
ngồi chơi ngắm cảnh. Ở đây có bến du
thuyền đi Rapallo hay Portofino. Bên tay
phải có tượng đài Christophe Columbus và
tượng vua Victor Emmanuel, ngư i thống
nhất nước Ý. Phía trong là phố xá, khu
thương mại, nhà hàng, khách sạn… Xa hơn
là một nhà th nhỏ. Bên tay trái là bãi biển.
Bãi nầy nhiều sạn ít cát, và hình như bãi
biển ở đây mau sâu nên khách đến đây đa
số tắm nắng chớ không phải tắm biển. Xa
hơn, trên đồi cao là vài khách sạn. Ngoài
biển, vài chiếc tàu du lịch đang di chuyển.
Phong cảnh rất xinh đẹp, thư thả…
Ngồi chơi hóng mát ngắm cảnh ở đây
chừng 30 phút, chúng tôi theo bản đồ tìm
đư ng lên nhà ga Santa Margherita. Nhà ga
nằm trên đồi cao so với bãi biển. Tới nơi
vẫn còn sớm. Vậy mà lại nghe thông báo là
xe sẽ tới trễ thêm 30 phút. Mấy khách
ngư i Ý tỉnh bơ. Chắc đối với họ việc xe
trễ là chuyện bình thư ng. Chúng tôi cũng
không gấp gáp gì. Tuy nhiên ngồi đây chơi
thì chẳng có gì để xem. Nếu biết xe trễ,
chúng tôi có thể nấn ná thêm và dạo phố
Santa Margherita.
Xe cũng đến dù trễ. Từ đây về Milan xe
chạy trên hai gi mới tới. Về tới Milan
cũng hơn 6 gi chiều. Tr i mùa hè, vẫn
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còn sáng nhưng đã kết thúc một chuyến đi
nhiều thú vị.

Thị trấn Portofino yên bình

Hôm sau, tôi tham gia một tua khác đi
thăm năm ngôi làng nhỏ dọc b biển phía
tây nước Ý. Năm ngôi làng nầy có tên là
Cinque Terre và được UNESCO công nhận
là Di Sản Thế Giới vì phong cảnh và nhà
cửa ở đó cũng xinh xắn, dễ thương. Thế
nhưng, nếu so với Portofino thì Cinque
Terre vẫn không so được về sự kiều diễm
và sang trọng nên sau nầy, nếu có dịp, tôi
sẽ trở lại thăm Portofino một lần nữa. Và
kỳ sau, do tôi đã rành đư ng đi nước bước,
nên chắc chắn chuyến đi sẽ rất thú vị…
AH Từ Minh Tâm
Nuôi Heo
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Những Xếp Cũ Công Chánh Của Tôi
AH Trần Trung Trực
Lời mở đầu: Tôi không có trí nhớ
nhiều như anh Nguyễn Văn Luân hay
AH Lê Ngọ Phượng. Tôi thích và học dễ
dàng những môn Toán và Khoa Học. Vì
vậy, nếu bài viết này không nhiều chi tiết,
xin người đọc thứ lỗi cho tôi.
Khi xong tú tài, tôi học Đại Học Khoa
Học hai năm. Sau năm đầu, đỗ MPC, tôi
thi vô năm thứ 2 trường Điện. Hồi đó tôi
thích kỹ sư Điện, vì trông hào hoa, phong
nhã. Cứ tưởng như những kỳ thi khác,
làm xong một bài, tôi thấy khó và bỏ
cuộc. Anh bạn thân của tôi, tiếp tục thi và
đậu, vô học năm thứ 2 trường Điện. Cuối
năm thứ 2 của đại học Khoa học, tôi
không hiểu lẽ gì thi vô năm thứ 1 trường
Cao Đẳng Công Chánh và đậu. Đây, coi
như tôi có duyên nợ với ngành Lục Lộ.

Trước trường Cao Đẳng Công Chánh cũ, nay
đổi thành Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Đại Học
Bách Khoa TP HCM

Trường Cao Đẳng Công Chánh có
những vị giáo sư tôi thật quí mến, như
thầy Nguyễn Chánh, thầy Bửu Đôn, thầy
Phan Đình Tăng, thầy Tôn Thất Đổng,
thầy Bùi Hữu Lân, vv.. Trong 4 năm học,

các thầy đã dạy chúng tôi căn bản kỹ
thuật để sau này áp dụng và phát triển ra.
Khi ra trường, tôi và ba bạn đồng
khóa, Nguyễn Quang Bê, Trần Phát Đạt,
và Trần Văn Út chọn Tòa Đô Chánh để
làm việc. Tôi chọn làm cho phòng Công
Xá, sở Thiết Kế. Xếp trực tiếp của tôi là
anh Nguyễn Văn Luân, chủ sự phòng
Công Xá, và xếp lớn hơn là ông Đặng
Như Hiếu, chánh sự vụ sở Thiết Kế. Tôi
không có giao tiế với anh Nguyễn Văn
Luân nhiều. Anh trẻ và bằng tuổi tôi, chỉ
làm xếp tôi vài tháng.
Sau khi thi hành uân dịch, anh về lại
và làm chủ sự phòng Biện Thiết. Sau đó,
anh đổi sang làm ở sở Vệ Sinh và tu
nghiệp Anh Quốc. Đến bây giờ, tôi thấy
anh vẫn vậy, ít nói, làm việc rất khoa học,
tính tình tốt. Anh chị có ba cô con gái.
Tôi cầu chúc anh chị luôn mạnh và hạnh
húc, con gái thành tài và có gia đình.
Riêng ông Đặng Như Hiếu thì quá tốt,
tôi có cảm giác ông ấy là thân phụ của tôi.
Có dịp tiếp xúc với ông ấy hai lần và mỗi
lần gặp, ông ấy bỏ cả công việc làm và
dẫn tôi ra tiệm gần Tòa Đô Chánh kêu đồ
ăn cho tôi. Hồi đó, tính tình tôi đơn sơ,
đâu có tìm hiểu nguyên nhân.
Vài tháng sau nhân sự thay đổi, anh
Luân đi uân dịch và ông Hiếu về hưu.
Nghe nói sau năm 75, ông Hiếu có qua
Mỹ và ở vùng San Jose, CA, bây giờ đã
ua đời. Tôi xin niệm một bó hương, chúc
hương hồn ông ở chốn Cực Lạc cầu bầu
cho tôi và uê hương Việt Nam sớm thoát
khỏi gông cùm Cộng Sản.
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bây giờ vẫn còn chơi. Tôi cầu chúc ông
luôn an mạnh và sống đến trăm tuổi.

nh Ch Nguyễn Văn Luân
Thầy Bửu Đôn và ông Bửu Hiệp

Tòa Đô Chánh, tôi được giữ chức
chủ sự phòng Công Tác và ông Vương
Chí Hổ là xếp trực tiếp của tôi. Ông Hổ
người ốm và hiền hòa; hồi đó, tôi cứ nghĩ
ông ấy tu nhiều năm, luôn ăn cơm nhà và
không ăn hàng như những chàng lục lộ đi
công tác xa.
nh Ưng Sơ, cựu chánh sự vụ sở Vệ Sinh, ch
Luân, ch Sơ, cô Mai Phương, con gái của anh
ch Sơ, và Dũng, con rể anh ch Ưng Sơ, anh
Luân chụp khi anh ch Luân đi Úc năm 2017

Sau khi Tòa Đô Chánh tổ chức lại, ông
Bửu Hiệp về Tòa Đô Chánh làm Phụ Tá
Chuyên Môn, ông Vương Chí Hổ làm
chánh sự vụ sở Thiết Kế, phòng Công Xá
chia làm hai phòng: phòng Tu Bổ và
phòng Công Tác.
Ông Bửu Hiệp lanh lợi, khôn ngoan và
có tài ăn nói. Ông có vẻ là một chính trị
gia hơn là Kỹ sư Công Chánh. Ông làm
xếp lớn cả ba sở: Công Chánh, Thiết Kế,
Vệ Sinh. Gia đình ông ua Mỹ trước ngày
30 tháng 4 và định cư ở Sacramento, CA.
Sang Mỹ, ông đã học thêm Master và
làm cho Sacramento city. Sau khi về hưu
ở city, ông làm lại cho Caltrans và nay đã
về hưu hẳn. Từ lâu, ông chơi tennis, và

Khoảng 1 năm sau, ông Lâm Tháo,
giám đốc Gia cư Liêm Gia Cục, thay đổi
chức vụ với ông Vương Chí Hổ. Từ ngày
đó, ông Lâm Tháo là xếp trực tiếp của tôi
và anh Trần Phát Đạt, cùng khóa với tôi,
làm chủ sự phòng Biện Thiết. Ông Lâm
Tháo, khác với ông Vương Chí Hổ, đẹp
trai, tính tình tốt và hơi bay bướm.
Sang Mỹ, tôi thường điện thoại thăm
hỏi ông Vương Chí Hổ. Vì tôi biết
com uter hơn ông ấy, nên mỗi lần thắc
mắc, ông ấy thường gọi điện thoại hỏi tôi.
Ngoài ra, chúng tôi cởi mở nói chuyện về
đủ đề tài. Tôi không ngờ ông ấy trở thành
người anh của tôi.
Cách đây khoảng hơn 7 năm, tôi và
bạn Bê sang Montreal, Canada thăm gia
đình ông Hổ và có tổ chức bữa ăn thân
mật có ông Đoàn Văn Bích, cựu tổng thư
ký Tòa Đô chánh, thầy Tôn Thất Đổng,
thầy Vũ Ngọc Can, ông Vương Chí Hổ.
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kiếp sau và làm người, chắc tôi cũng học
lại nghề này.
Khi làm chủ sự phòng Công Tác, tôi
nghĩ thời giờ tôi sinh hoạt với nhân viên
trong phòng bằng thời gian tôi sinh hoạt
trong gia đình, nên tôi coi tất cả nhân viên
dưới quyền như anh em của tôi. Vì vậy,
cho đến bây giờ tình cảm đó vẫn còn.

Ông bà Vương Chí Hổ

Tôi không ngờ đó là lần chót gặ được
ông Vương Chí Hổ, người anh quí mến
Công Chánh của tôi. Bà Hổ, đúng là
mệnh phụ phu nhân, thỉnh thoảng ghé
thăm Tòa Đô Chánh, thăm nhân viên của
chồng. Bà hiền hòa và ít nói. Tôi xin niệm
một nén hương anh Hổ. Bây giờ anh ở
chốn Cực Lạc xin phù hộ cho vợ con anh
và chúng tôi AHCC, đồng môn của anh.

Gia đình Ái Hữu Công Chánh Việt
Nam là một đại gia đình luôn gắn bó và
đùm bọc nhau. Tình cảm thật chan hòa và
thắm thiết.
AH Trần Trung Trực, K6KSCC

Bạn Nguyễn Văn Khoa, ông Hổ, ông Bích,
thầy Can và thầy Đổng

Bạn Bê, ông Hổ, ông Đoàn Văn Bích, thầy Can

Trên đường đi thăm thác Niagara,
chúng tôi có ghé thành phố Toronto,
Canada, và vì không có thời giờ nhiều, có
gọi điện thoại thăm ông Lâm Tháo. Ông
đã về hưu, và nghe nói ông Tháo làm xui
gia với ông Đoàn Văn Bích. Chúng tôi
cầu chúc ông và gia đình luôn an mạnh và
hạnh phúc.
Nhớ lại thời gian khoảng 50 năm về
trước, tôi đâu có nghĩ tôi may mắn được
học và làm nghề Công Chánh. Nếu có

Hàng ngồi ông Bích, Hổ, ch Liên, bà Can, bà
Xuyên và bà Hổ. Hàng đứng Trực, Bê, thầy
Can, thầy Đổng, ch Bê, ch Trực
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MẸ VẪN SỐNG…
Từ ngoài đó đưa vào tin Mẹ mất,
Trong ngục tù con chửa quấn khăn tang;

Ông Đoàn Văn Bích, thầy Can, thầy Đổng,
Trực

XUÂN LƯU LẠC
Quê nhà mấy dặm ai ngăn trở?
Mưa đã mùa xuân hoa mãn khai,
Nhà ai khói bếp thơm mùi nhớ,
Rượu đắng riêng ta giấc mộng dài.
Lê Phương Nguyên

Nhân mùa Vu Lan, BPT Lá Thư xin chép
lại bài thơ Dâng Mẹ
của AH Lê Phương Nguyên

Vì con biết Mẹ lên trời lễ Phật,
Rồi trở về vĩnh cửu với trần gian…
Mẹ vẫn sống như mặt trời có thật,
Sáng uy nghi và ấm áp vô cùng;
Đời có lúc thua buồn cao chất ngất,
Mẹ lại về trong ánh mắt yêu thương…
Mẹ vẫn sống như vầng trăng thiên cổ,
Và bao giờ trăng chẳng đẹp tinh khôi;
Lòng không biển sao dạt dào sóng vỗ,
Mẹ dịu hiền, vằng vặc tỏa muôn nơi…
Mẹ vẫn sống như Trường sơn trác tuyệt,
Hồn cao xanh mây trắng quyện vai Người;
Bên bóng núi giấc mơ đới dịu ngọt,
Lớn lên cùng tiếng hát thuở nằm nôi…
Mẹ vẫn sống như dòng sông thơ ấu,
Từ suối nguồn ra bể lại rơi mưa;
Đời con dẫu có muôn trùng bến đậu,
Vẫn quay về tắm mát khúc sông xưa…
Mẹ vẫn sống trong tiếng gà buổi sớm,
Con còn nghe, nghe mãi đến bây giờ…
“Dẫu gang tấc, hãy e chừng trễ muộn,
Huống chi là để đến lúc sa cơ… »
Mẹ mãi mãi là ngàn thu vĩnh cửu,
Soi đường con trên nhân thế điêu linh ;
Bóng cội tùng giữa lòng con hiện hữu,
Đời gian truân vẫn có phút thanh bình…

Lê Phương Nguyên
Trại Xuân lộc 20-1-1989
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Công C
.

Phù Sa
.

thơ Lê Phương Nguyên

Đã Được Mười Năm
Mười năm băng giá quê người,
Biết Em còn của một thời bên nhau?

Nhân dịp T t Mậu Tuất, kính chúc quí
Th y, quí Ái H u Tiền Bối cùng quí Ái
H u Thân H u ă Mậu Tuất An Lành
và Hạnh Phúc

Mười năm anh đã nát nhàu,
Nửa xa xôi ngóng, nửa đau thế tình,
Mười năm nửa cuộc hành trình,
Dở dang nửa mái tóc xanh trên đầu,
Mười năm anh đứng tựa lầu,
Hoài công chẳng thấy cái màu trời xanh …
Mười năm bước quẩn bước quanh,
Đếm thời gian giọt nắng hanh cuối ngày …
Mười năm anh vẫn còn đây
Trái tim vẫn đập từng giây với đời ….
Mười năm băng giá quê người,
Biết Em còn của một thời bên nhau? …
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Kinh Thánh Nói Về Luân Hồi
AH Vũ Quý Hảo
của người bình thường, khi đọc Kinh
Thánh. Xin quý AH đọc chơi cho biết vì
đây chỉ là một ý kiến không quan trọng cho
việc cứu rỗi.
I

Đầu Thai:

I-1) Chúa Giê-su xác nhận: Ông Trời (Cha)
đã sai Chúa đầu thai xuống thế gian làm
người chứ không phải Chúa tự ý xuống
trần: Xin xem ở sách Giăng 5:37, Giăng
8:18, Giăng 14:24.
(Chú thích
Bánh xe Luân Hồi

Tôi tin rằng các Ái Hữu đều hiểu nghĩa
hai cụm từ “Đầu Thai” và “Luân hồi” theo
cách thông thường:
“Đầu Thai” là nhập vào lòng mẹ. Cái gì
“nhập vào” ? Câu trả lời chính xác và chi
tiết thì rất dài dòng, rất phức tạp, và còn
nhiều tranh cãi, vì còn tùy vào học thuyết !
Tuy nhiên, người dân bình thường đều hiểu
rằng đó là cái vô hình của bản thể, cái “ta”,
mà nôm na và gần đúng, gọi là “hồn” (cho
xúc vật) hay “Linh hồn” (cho những tạo vật
cao cấp).
“Luân” là bánh xe, “hồi” là trở lại: Khi
một người chết, thì linh hồn, (hay thần linh,
hay tâm thần) không chết!, linh hồn sẽ trở
lại với thân xác mới.
Theo định nghĩa ấy, tôi xin bàn về:
“Đầu Thai” và “Luân Hồi” dưới nhãn quan

1-“Giăng 5:37” có nghĩa là “Xin xem ở
sách có tên là Giăng, đoạn 5, câu 37;
Giăng là một trong nhiều cuốn “sách” nhỏ
chứa trong cuốn sách lớn là Kinh Thánh.
2- Các giáo phái Tin Lành Viết Nam dùng
chữ “Giăng”, nhưng, Giáo Hội Công Giáo
Việt Nam lại gọi sách đó là “Gioan”. Các
bản dịch Anh Văn thì, dù Công Giáo, hay
Tin Lành, đều gọi tên giống nhau: “John ),
I-2) Ông tiên tri Giê-rê-mi, người Do Thái
sống trong khoảng từ năm -650 tới năm 590 (Dấu trừ “-” có nghĩa là “Trước công
nguyên”) đã hiện hữu từ “trước khi được
tao nên trong lòng mẹ” (Giê-rê-mi 1:4 và
5)
4, Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như
vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng
mẹ, ta đã biết ngươi rồi;
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5, trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng
ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các
nước.

14, Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng
hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh
người ra.

II

15, Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt
Chúa; không uống rượu hay là giống gì
làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức
Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.

Luân hồi:
II-1) Ê-Li trở lại

II-1-1 Tiên tri Ê-Li (850 năm trước
công nguyên) sẽ đầu thai trở lại thành ông
Giăng Baptit (Gioan tẩy giả).
Trong khoảng thời gian từ năm -880 tới
năm -850, tại nước Do Thái có xuất hiện
một vị tiên tri tên là Ê-li (theo bản dịch
kinh thánh của cụ Phan Khôi 1934) hay Êli-gia (theo bản dịch kinh thánh 2011)
Elijah (theo các bản dịch kinh thánh bằng
Anh Văn). Vị tiên tri này là một tiên tri nổi
tiếng nhất trong các tiên tri mà Kinh Thánh
ghi chép. Tiên tri Ê-li đã rao giảng và kêu
gọi dân Do Thái hãy ăn năn và trở lại cùng
Đức Chúa Trời!
Tiên tri Ê-Li là một vị tiên tri quan
trọng đến nỗi, Kinh Thánh đã phải tốn 5
trang giấy để viết về ông) (Xem sách Các
Vua thứ nhất đoạn 17, 18 và 19);
Hơn 850 năm sau, khi Chúa Giê-su sắp
giáng sinh, thì, Kinh Thánh Tân Ước chép
chuyện một thày tế lễ tên là Xa-Cha-ri
được một thiên thần hiện ra báo tin rằng
ông sẽ có một con trai, và chính con trai ấy
sẽ lấy tâm thần (linh mục Nguyễn Thế
Thuấn dịch là “thần khí ” quyền phép Ê-li
mà đi trước mặt Chúa (sách Luca đoạn 1
câu 13 đến câu 17).
13, Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng:
Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện
ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ
ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt
tên là Giăng.

16, Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời
của họ;
17, chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền
phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem
lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến
sự khôn ngoan của người công bình, đặng
sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.
II-1-2) Chúa Giê-su xác nhận: Ông
Giăng baptit (còn gọi là Gioan tẩy giả)
chính là vị tiên tri Ê-li ngày xưa ! (Ma-thiơ 11:13, 14)
13, Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách
luật đã nói trước cho đến đời Giăng.
14, Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là
Ê-li, là đấng phải đến.
II-1-3) Môn đồ của Chúa Giê-su hiểu
rằng “Chúa ám chỉ Ông Giăng Baptit là vị
tiên tri Ê-li ngày trước” (Ma-thi-ơ 17:1113).
11, Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li
phải đến mà sửa lại mọi việc.
12, Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng:
Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận
biết, song họ lại xử với người theo ý muốn
mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi
họ cũng như vậy.
13, Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là
nói về Giăng Báp-tít.
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II-2) Các Môn Đồ của Chúa tin có Luân
Hồi

rằng “các ngươi” sẽ vào sau, quý AH có
hiểu như thế hay không ?)

1, Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một
người mù từ thuở sanh ra.

IV. Sau nhiều vòng luân hồi, những
người dân Y-sơ-ra-ên cứng lòng (đã hò hét
đòi đóng đinh Chúa) rồi cũng sẽ được cứu
(Roma11:25),

2, Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã
phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà
người sanh ra thì mù như vậy? Giăng 9:12.
Về nguyên nhân của bệnh mù, môn Đồ của
Chúa đã đặt ra 2 giả thuyết: a) “Người”
hay là b) “Cha mẹ người”! Nếu không tin
rằng có luân hồi thì chắc chắn không bao
giờ các ngài lại nêu lên giả thuyết a).
II-3) Dân Do Thái thời Tân Ước đã tin
rằng có luân hồi
Dân chúng tin rằng Chúa Giê-su là hậu
thân của một vị tiên tri thời xa xưa đang
đầu thai trở lại làm người (Mt 16:13, 14 ):
13 Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận
thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà
rằng: Theo lời người ta nói thì Con người
là ai?
14, Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng
Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là
Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.
III. Sau nhiều vòng luân hồi, con người
sẽ được vào Nước Đức Chúa Trời, nhưng
có kẻ trước, người sau ! Càng độc ác thì lại
càng phải luân hồi nhiều vòng: Chúa phán
với bọn đạo đức giả (Mt 21:31):
31, Trong hai con trai đó, đứa nào làm
theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa
thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ
rằng: Quả thật, ta nói cùng các người,
những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ
được vào nước Đức Chúa Trời trước các
ngươi (Người bình thường ắt phải hiểu

25, Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em
chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em
khoe mình khôn ngoan chăng: ấy là một
phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng
lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại
nhập vào được đầy đủ;
26, vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu,
như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ
Si-ôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp.
V.
Nếu kiếp này bị “hư mất” thì
người ấy sẽ phải ,hay được, Trời cho luân
hồi thêm một hay nhiều kiếp khác ….cho
tới khi họ biết ăn năn và trở lại thờ Trời
đúng cách để được “gắp” ra khỏi vòng
luân hôi.
Chúa phán: Trong cõi đời này, kẻ bước vào
con đường hư mất thì nhiều, kẻ vào được
con đường sự sống (siêu thoát) thì ít (Mt
7:13, 14).
13, Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường
khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào
đó cũng nhiều.
14, Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến
sự sống, kẻ kiếm được thì ít.
Nếu “hư mất” có nghĩa là “Sa vào hỏa
ngục đời đời” thì Ông Trời, chủ nhân của
cõi đời này đã dẹp trái đất này từ lâu, vì
càng để lâu, thì càng có nhiều người sa hỏa
ngục! Nhưng, trái lại Ông Trời đã cố kéo
dài, trì hoãn ngày tận thế! Trì hoãn để làm
gì? Tôi xin nhường câu trả lời cho Tông
Đồ cả của Chúa: Thánh Phê-rô (Phie-rơ).
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7, Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi
lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa
sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy
phá kẻ ác.

không muốn cho một người nào chết mất,
song muốn cho mọi người đều ăn năn.

8, Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở
trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm,
ngàn năm như một ngày.

Kết luận: Quả thực là có luân hồi mà mục
đích chính của luân hồi là để con người có
dịp ăn năn, hay nói khác đi, tiến gần tới
Chân, Thiện, Mỹ !

9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của
Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng
Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em,

AH Vũ Quý Hảo,
Houston TX; July 26, 2017
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DU NGOAN JAPAN – ALASKA
MÙA XUÂN NĂM 2017 (PHẦN 1 - TOKYO)
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Đêm mờ ảo, em tay áo mân mê.
Anh lặng ngắm một thiên thần sống động.
Em chợt nhìn lòng anh thêm luống cuống
Lại nụ cười! Tim rung động nao nao.
Tay nhè nhẹ lại tìm nắm tay nhau.
“Thôi về anh, trên kia tuồng đã dứt! “

Mưa giăng màn, từng sợi mưa lất phất,
Rung vai gầy, em vội nép bên anh
Lòng rộn ràng, trong giây phút mong manh
“Một lời nói “ sao vẫn không thành tiếng!
Mưa rĩ rả gọi đêm về nhè nhẹ
Mái nghiêng nghiêng mưa từng giọt rơi rơi
Điệu nhạc êm, từ dĩ vãng xa xôi,
Một hình bóng lại về trong nỗi nhớ
Chiếc cầu gỗ, xuyên qua giàn thiên lý.
Nhà đơn sơ, cuộc sống chị cùng em.
Đã bao lần, anh lấp ló bên thềm
Muốn gặp em, đành mượn lời thăm chị!
Em đưa tay chọn hoa vàng thiên lý.
Trong một chiều, lần đầu được gặp em.
Dáng lung linh, mờ ảo giữa sương đêm.
E thẹn cười, làm anh bao luống cuống.
Thuở học trò, một thời còn ngây dại
Quen bao năm! Đã nói được mấy lời?
Chỉ vu vơ vài câu chào, thế thôi!
Và mỗi chiều, vẫn chờ em tan học.
Chỉ một lần, và cũng là lần cuối
Em nhận lời cùng anh xem ciné,

Từ dạo đó, những đêm dài trằn trọc.
Anh vẫn thường, khe khẻ gọi tên em
Và bao chiều nhìn theo ánh sao đêm
Vẫn đâu đây, nụ cười hoa thiên lý.
Tháng ngày qua, cuốn trôi thời trai trẻ.
Một quyết định, gây thương nhớ muôn đời!
Thời chinh chiến, đành vội vả vâng lời
Xây tổ ấm, rồi dấn thân vào cuộc sống.
Có những thoáng, lặng im trong phòng
vắng
Anh đắm chìm vào dĩ vãng mong manh.
Em ở đâu? Cánh chim nhỏ , Hoàng Anh?
Có sống vui, chân trời xa, đất Pháp?
Chiều dần trôi, mang theo từng sợi nắng
Gió nhẹ ru cành thiên lý bên song.
Vài cành lá chợt bay nhẹ vào phòng
Lá rơi trên chồng hồ sơ dang dở.
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Chuông chợt reo, anh văn thư vội vả :
“Dạ thưa ông, có khách lạ đang chờ.“
Khách đứng nhìn, anh bất động ngẩn ngơ!
Đã bao năm, nụ cười xinh, hoa thiên lý!
“Đừng nói gì, anh ơi, cuộc đời đầy nghịch ý.
Hãy nhìn nhau, cho thương nhớ chan hòa.”
Anh dìu em, nhìn hàng dậu xa xa.
Hoa thiên lý, anh nhẹ cài mái tóc.
Chiều hôm đó, đôi ta cùng dạo phố.
Bên bờ sông, nhìn cánh én lẻ loi
Đám lục bình, theo dòng nước trôi trôi…
Khẻ thở dài, tay trong tay tạm biệt.
Hoàng Anh ơi, bao năm trời quen biết!
“Chỉ một câu”, vẫn không thốt nên lời?
Lặng nhìn nhau, hồn lạc lỏng chơi vơi.
Rồi lại về, ôm theo ngàn thương nhớ.

BPT: Bài thơ này được để lên YouTube.
Nếu quí vị muốn xem xin click vào hàng
chữ sau:
Giàn Thiên Lý w Giọt Mưa Thu

Vui Xuân, Sắm Quà Tết
Một chiều hôm, anh tìm về phố cũ
Cây cầu gỗ, hoa thiên lý đong đưa?
Nay còn đâu, những vết tích ngày xưa!
Bao kỷ niệm, chỉ còn trong ký ức.
Trong bao lơn, vài hoa mai muộn nở
Gió đìu hiu, từng cánh nhỏ bay bay.
Em ở đâu? Anh nhắn nhủ ngàn mây
Giữ hộ anh, tươi xanh giàn thiên lý.
Hoa Xuân

AH Mai Thanh Toàn, K1KSCC
TonaMai 4 May 09
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NGÂM NGUI
Sang nay trên xa lô
Hương vê phia Phila*,
Mưa giăng giăng khăp lôi
Chơt bâng khuâng xot xa.

Vợ chồng Trực, Thụ, Thư,
Nga

oạn, Bê và chị

Nhơ ngay mưa thuơ trươc
Nơi phô nho quê nha,
Ta cung nang sanh bươc
Chiêu tiên biêt sân ga.
Nhưng giot mưa buôt gia
Thâm ươt đôi bơ vai
Vong tay ôm âm ap
Chia tay không muôn xa.

Đó X

Giơ đây ngươi đa khuât
Phô nho cung lia xa,
Chuyên tinh xưa ray rưc
Ngâm ngui riêng minh ta.
Hoang Nguyên
Cuôi He 2017
* Philadelphia

Cụ Đồ viết c

ă Mới Kính chúc quí Thầy, quí Ái H u
Tiền Bối và quí AH cùng TH CC một ă A
Khang, Thị h Vượng và Hạnh Phúc

đối
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Los Angeles Ký Sự
Tràm Nước

Hàng đầu ngồi gồm anh chị Thư, chị Ngoạn, TH Tâm , Chung, Bình, Phát, TL Thạch,
HT Minh, Luân, Trực và Bảo. Hàng đứng gồm chị Bê, anh TH Tâm, Thiệp, Lý, Bê, Định,
ND Tâm, Ngoạn, Bình, NV Bảo, Nhuận, Các, Thành, Chung, Bảo, Đốc, Thọ, Luân, NT
Minh, Duyệt, Nam, chị Thọ, anh Phát và HT Minh
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Trái cây Việt Nam
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BPT Lá Thư thêm những bài thơ ngắn về
cảnh lụt lội tại Việt Nam hiện nay lấy tên
là Lục Lộ Ngâm Khúc.

ủ

.
Tràm Nước

Các em bé xem cụ Đồ viết câu đối

Thuở lục lộ nổi cơn gió bụi
Khách đi đường lắm nỗi truân chuyên
“Thăng” kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai quy hoạch cho nên nỗi này?
Phố Sài Thành người dày như kiến
Đường Sài Thành xe bện như sông
Sáng ra phải đến cửa công
Nửa đêm xuất phát vẫn không kịp giờ!
Xe cứ nổ vật vờ chẳng tiến
Còi cứ kêu mà kiến chẳng bò
Mặc cho pô-lít hét hò
Đường ta ta cứ vừa dò vừa “din”.
Lý Thái Tổ một nghìn năm trước
Có chiêm bao chẳng được thế này:
Triệu người mặt đỏ hây hây
Bước đi một bước giây giây lại dừng.
Vô Danh – Nguồn Internet
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Nửa Đời Người 1956 – 1975
Phần 2: Du học Montréal,Canada
AH Đồng Sĩ Khiêm
Thân tặng ba người bạn thân đã từng ở chung apartment với tôi ở Montréal, về nước phục
vụ sau khi học xong, và rồi sau biến cố 30/4/1975 người trước kẻ sau lần lượt qua Canada
và USA.
Lụi hụi rồi cũng đến ngày lên đường
vào tháng Tám 1959. Chúng tôi được
mời vào văn phòng của Chính Phủ
Canada ở trong khuôn viên của Ủy Hội
Quốc Tế góc đường Lý Thái Tổ và Hùng
Vương. Ở đó tôi được gặp 19 sinh viên
(trong đó có 1 chị) được chọn theo học tại
Canada theo Chương Trình Colombo.
Chúng tôi được nghe thuyết trình về đời
sống ở Canada và đặc biệt là ở tiểu bang
Québec là nơi chúng tôi sẽ đến học1. Hình
như chúng tôi nhận được giấy máy bay,
nhưng không nhớ là có nhận được tiền túi
(pocket money) hay không. Riêng tôi
trước khi đi thì chính phủ cho phép đổi
đem theo US$30(??) một số tiền khá lớn
theo thời giá. Tôi lại chạy ra khu bán đồ
cũ, Dân Sinh, mua 1 áo bành tô (manteau)
và vài món áo quần lạnh.
Tôi ra phi trường Tân Sơn Nhứt với
thân nhân, không có em nào theo khóc
hết!, trong lòng vẫn hồi hộp vì vẫn sợ là
CP đổi ý và gọi về nhiệm sở! May thay,
mọi chuyện xong suốt và 20 anh chị em
chúng tôi vào thân máy bay của hãng
Cathay Pacific. Thế rồi, máy bay từ từ ra
phi đạo rồi lấy trớn leo lên trời xanh, trời
1

Khi đến Ottawa, thủ đô của Canada mới biết là 10 sinh viên sẽ
theo học ở trường Polytechnique thuộc đại học Montréal ở
Montréal; và 9 sinh viên về thành phố Québec theo học các
ngành ở đại Học Laval, và 1 sinh viên lên miền Bắc của Québec
để theo học môn thũy lâm.

quang mây tạnh. Tuy nhiên trong phi cơ
lại có mưa vì chị đồng hành khi máy bay
cất cánh thì chị òa lên khóc một cách
ngon lành ! Khóc một lát thì hết khóc và
cũng chả có ai dỗ dành chị hết, kể cả các
chiêu đãi viên hàng không. Máy bay đáp
xuống phi trường Hồng Kông và anh em
chúng tôi cứ hai người một phòng ngủ tại
Khách Sạn Peninsula, oai ra phết vì khánh
sạn này thuộc hạng 5 sao, trong lúc đó
anh em sinh viên chúng tôi thì lại nghèo
mạt rệp làm gì có tiền trả tiền phòng nếu
không có CP Canada trả dùm. Thời buổi
đó Hồng Kông vẫn còn xe kéo nên anh
bạn cùng phòng rủ tôi đi một cuốc cho
biết mùi đời. Chúng tôi dân quê mới ra
tỉnh nên không có đứa nào dám đi dạo
phố kiếm ăn đồ ăn Tầu hết! Tờ mờ sáng
hôm sau thì chúng tôi lại được chở ra phi
trường và đáp chuyến bay Cathay
Pacific/Air Canada đi Vancouver. Thời đó
làm gì có máy bay phản lực! chúng tôi
được vận chuyển với DC6 hay là DC8 gì
đó vì máy bay phải xuyên qua Thái Bình
Dương trực chỉ phi cảng Vancouver, vào
Canada về phía Tây.
Vì bay ngược với mặt trời nên chỉ một
chốc là trời tối và chúng tôi được dọn ăn
buổi tối với muỗng nĩa bằng bạc đàng
hoàng. Ăn xong trời tối thì lại đi ngủ, vì
tuổi trẻ nên giấc ngủ đến một cách dễ
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dàng đến nỗi mỗi đứa được tặng một thẻ
Vượt Tuyến2 mà sáng hôm sau thức dậy
mới thấy (Date Change Line). Đến gần
trưa thì máy bay mới hạ cánh xuống phi
trường Vancouver của tiểu bang British
Columbia, Canada. Thủ tục nhập cảnh
quá dễ dàng và tụi tôi đi qua Thuế Quan
không ai thèm hỏi, chắc là vì họ biết
chúng tôi là sinh viên nghèo mới đến, chả
có gì đem theo đồ quốc cấm. Chúng tôi
được một bà đại diện cho chính phủ
Canada tên Jane lo về sinh viên du học ra
đón. Bà ta mời chúng tôi đi ăn trưa, menu
là mỗi đứa nửa con gà quay thơm lựng,
nhưng ăn không nổi vì quá mệt, bị jet lag
và nói cho ngay, hơi nhà quê nên bị say
sóng!
Café au lait. Ở VN chúng ta quen gọi
cà phê đen, cà phê sữa qua Vancouver thì
chúng tôi cũng quen gọi như vậy chỉ dịch
ra tiếng Anh: coffee w/milk! Cô hầu bàn
bèn đem ra 1 tách cà phê đen nóng và 1 ly
sữa. Tôi lấy làm lạ bèn hỏi bà Jane tại sao
tụi tui không gọi milk với cà phê mà nhà
hàng lại đem sữa ra? Bà Jane nói bởi các
anh gọi coffee w/milk nên nhà hàng mới
đem coffee và sữa tươi ra vì ở đây khi gọi
coffee là tự động nhà hàng đem coffee
đen nóng ra, còn ngoài ra sữa đặc là
cream và đường có sẵn tại bàn tha hồ mà
dùng. À thì ra là vậy, ở VN chúng ta chịu
ảnh hưởng Pháp nên gọi café au lait, qua
Bắc Mỹ chỉ cần gọi coffee là đủ vì cream
và đường có sẳn tại bàn3. Tụi tôi tiếc bỏ
sữa tươi nên uống cho hết và kết quả của
tối đó như thế nào các bạn cũng đoán
được. Ông Tào Tháo hỏi thăm những bạn
uống sữa tươi mà không cho thêm đường!
2

Đường đổi ngày.Thời kỳ đó chuyện vượt đường đỗi ngày là
chuyện hiếm có.
3
Đó là thời 1950-60 bây giờ thì muôn cream và sugar phải hỏi
nếu đi ăn ở các nơi fast food, nếu là Sam’s, Starbuck thì tự do có
nơi để đủ loại cream và đường (ngà, trắng, hóa học v.v.)
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Sau bửa ăn trưa chúng tôi lại đáp máy
bay đi Ottawa. Vì đến nhằm ngày thứ Bẩy
nên chúng tôi được nghỉ ngơi hai ngày lấy
lại sức!. Lại thêm một sự khác biệt của
Bắc Mỹ với đời sống cuối tuần ở VN.
Thứ Bảy và Chúa Nhật nơi khu chúng tôi
nghỉ thì đường phố vắng teo chỉ thấy xe
chạy còn người đi bộ dạo phố tuyệt nhiên
không thấy! Chó mèo cũng không luôn!
Thì ra cuối tuần người dân Ottawa đi
chơi, nơi các công viên còn đi mua sắm
thì ở khu thương mại không nằm gần khu
gia cư, vì mấy tên “nhà quê” ở VN qua cứ
tưởng là khách sạn nằm ở khu thị tứ với
người ra vô đi lui đi tới vô cùng đông đảo.
Sáng thứ Hai thì chúng tôi gặp ông
Robert, người manager lo về chương trình
học sinh du học. Chúng tôi khi đó mới
biết là sẽ có 9 nam sinh và 1 nữ sinh ghi
học tại Montréal và 10 nam sinh về thủ đô
Québec trong đó có 1 anh phải lên học
miền Bắc của Québec, Sainte Anne De La
Pocatière vì anh ta ghi học Nông Lâm.
Mặc dầu tỉnh Québec nói tiếng Pháp
nhưng đó là loại tiếng Pháp của thế kỷ thứ
15 hay 16 và với giọng của miền Bretagne
nên rất khó nghe, đại khái cũng như
chúng ta nghe giọng Nghệ An hoặc
Quảng Ngãi. Mỗi đứa chúng tôi sẽ lãnh
học bổng dùng ăn ở CAD4$130 còn chị
bạn thì được CAD$150 vì còn cần tiền
son phấn!5. Sau đó chúng tôi chia tay và
nhóm 10 người trong đó có tôi đi xe lửa
về Montréal. Đến ga thì có đại diện các
anh qua các năm trước ra đón và đưa về
khu học xá hiện đang trống vì học sinh
nghỉ hè, còn chị bạn thì về khu cư xá nữ
sinh.
Montréal
4
5

Lúc đó 1 CAD đổi ra được trên dưới UAD1.10!
Ai nói là Nam Nử bình quyền?!
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(Cờ thành phố Montréal, biểu tượng
(logo) và Coat of arms)
Bài này không có ý viết về Thành Phố
Montréal. Ở thời đại computer này ai
muốn biết về TP này chỉ cần vào Google,
đánh chử Montréal là có hàng trăm trang
nói về TP này, hay hơn nữa đi du lịch một
chuyến cho biết. Chỉ cần nói là dân số gốc
Việt của TP này lúc đó có khoảng 13
người trong đó có 2 chị do dòng Mẹ đem
qua làm việc ở bệnh viện và 1 chị lấy
chồng Canadian (trắng). 10 anh đều qua
TP này với học bổng của chính phủ
Canada. Thế là dân số gốc Việt tăng gấp
đôi, 19 nam và 4 nữ! Sau này trong thời
kỳ 1963 – 1970 (??) số sinh viên du học
phần lớn là tự túc tăng rất nhanh; nhưng
đó là chuyện về sau, chỉ nói qua một chút
để biết mà thôi.
Cư Xá sinh viên.
Tôi trong khi đi học trường Công
Chánh có ở cư xá Minh Mạng hơn 1 năm.
6 người 1 phòng, giường gỗ không
nệm/chiếu, không trần chống nóng, nên
mùa hè cái nóng của mái lợp fibro-ciment
dội xuống giường gỗ làm cho gỗ nóng
kinh hồn, khó lòng mà đặt lưng xuống
ngủ trưa vậy mà riết cũng quen và chịu
thôi! Ở cư xá sinh viên đại học Montréal
là như đang ở nhà lá bây giờ nhảy vô ở
khách sạn 5 sao! Mỗi sinh viên có phòng
riêng, có giường nệm, máy lạnh/sưởi ấm
và bàn học. Tắm thì có phòng tắm chung
cho mỗi tầng lầu. Ăn thì có cafeteria, chỉ
có cái tội là vì đại học này của người
Thiên Chúa Giáo La Mã6 nên thứ Sáu mỗi
tuần là phải ăn cá hoặc đậu lentil. Cá thì
6

Danh từ mới học khi qua Bắc Mỹ vì có nhiếu đạo Thiên Chúa
như Chính Thống Giáo gốc Hy Lạp), Thiên Chúa Giáo Vatican, Cơ
Đốc Giáo v.v.
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nấu theo kiểu Canadian tanh ăn không
được (các bạn từng ăn cơm tại Camp
Pendleton CA chắc cũng có dịp nếm mùi
tanh này rồi) còn đậu lentil thì chào thua!
Trong thời gian tạm trú này, các anh qua
trước đã chỉ dẫn cho chúng tôi cách dùng
xe buýt, đi chợ mua đồ ăn và lẽ tất nhiên
mời đi ăn ra mặt ở một tiệm Tầu dưới
phố. Tưởng cũng nên nói là người Tầu ở
Montréal nói tiếng Anh dở, chỉ thấy có
làm hai nghề; mở quán ăn và giặt áo quần
bằng tay. Vào thời đó, máy giặt chỉ dùng
giặt áo quần thường mặc, còn đồ lót của
phụ nử thì phải giặt tay, không thì máy
giặt sẽ làm rách hết. Rứa là người Tầu
không nghề có mối để kiếm ăn. Cũng vì
vậy mà người Canadiens rất lấy làm lạ khi
thấy chúng tôi nói tiếng Pháp giọng Pháp
(có lai Việt chút ít!). Các anh còn mách
nước muốn mua bàn ghế cũ thì xuống phố
Do Thái và cho biết số xe buýt phải đi.
Các anh cũng cho biết luôn là chỉ có chợ
Do Thái mới bán gà vịt sống chỉ làm sạch
lông, khi người mua chỉ cho biết con gà
vịt nào muốn mua.
Gần đến ngày tựu trường tháng Chín
(September) nên chúng tôi phải trả phòng
đi thuê phòng ở ngoài khuôn viên đại học.
Tôi cùng anh bạn mới quen rủ nhau đi
thuê apartment. Dọc theo đường dưới
chân đồi khu đại học có rất nhiều
apartments cho thuê nên không khó tìm
chỗ cho thuê. Cái khó là liên lạc với chủ
cho thuê. Đến building có bảng cho thuê,
bấm chuông thì nghe tiếng chuông trả lời,
nhưng không thấy ai ra đón và cũng
không biết đó là chuông báo hiệu cửa mở
khóa cứ vào; nếu vào cũng không biết đi
ngã nào, phòng nào để gặp chủ nhân! Sau
khi đi thử vài buildings và cùng gặp kiểu
chuông trả lời mà không có người, tôi
mới đánh liều bấm chuông liên hồi rồi
đứng đợi thì quả nhiên có người ra cằn
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nhằn ‘tụi bây muốn gì mà tao bấm chuông
trả lời không thấy tụi bây vô mà cứ bấm
chuông lia lịa vậy!’. Tôi mới dùng tiếng
Pháp giải thích là sinh viên đi thuê phòng
lần đầu và không biết chủ nhân ở phòng
nào nên mới làm như vậy. Ông chủ
building7 thấy tụi tôi nói tiếng Pháp trôi
chảy mới dịu giọng hỏi tụi bay sinh viên
mà có tiền trả tiền phòng không? Tụi tôi
nói là có, vì là sinh viên học bổng của
chính phủ Canada. Ông ta đòi trưng bằng
chứng, vậy là chúng tôi xin dùng điện
thoại của ông gọi longue distance à
charges renverseés, điện thoại do người
nhận trả tiền (vì Ông Robert trong phần
giải thích có cho phép chúng tôi dùng
cách này khi cần thiết). Tôi giải thích cho
ông Robert lý do cuộc điện đàm và đưa
máy cho ông nói chuyện với người quản
lý. Rứa là hai đứa chúng tôi thuê được
phòng loại 1 phòng ngủ 1 phòng khách và
có bếp với phòng tắm, rẻ tiền, một nửa
dưới đất, nửa trên mặt đất với cửa sổ duy
nhất ngó ra đường xe vào garage. Có nhà
rồi chúng tôi mới xuống phố Do Thái mua
cho mỗi người 1 giường nệm cũ, 1 bàn
học cũ với ghế và tiệm sẽ giao hàng ngày
hôm sau. Tiếp theo phố Do Thái là phố
Tầu, tiệm chạp phô mua 1 bao gạo (chỉ có
1 thứ gạo duy nhứt mà thôi, đành vậy);
chén dĩa, muỗng đũa, 1 chai xì dầu vì
không có nước mắm và 1 xâu lạp xưởng.
Kế đến là Sears mua drap mền điện8, song
chảo9. Ngày hôm sau bàn ghế được giao
tại nhà, vậy là hai anh em chúng tôi an cư
nên ăn mừng bằng một bửa ăn gọi là
“thịnh soạn’ gồm có trứng gà luộc chấm
xì dầu và lạp xưởng nướng. Tôi nhờ lúc
7

Sau đó mới biết là ông ta chỉ quản lý phòng cho thuê mà thôi,
còn chủ nhân gốc Do Thái, không ở đó.
8
Vì không biết nên mua mền điện. Thật ra khi mùa Đông đến thì
apartment chạy lò sưởi lên đến 90oF (cở 33oC nóng như SGN)
chúng tôi ngủ phải hé cửa sổ cho bớt nóng mới chịu được.
9
Vào thời kỳ đó ,1959, chưa có nồi cơm điện tự động nên phải
nấu cơm bằng son có nắp.
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nhỏ có đi hướng đạo nên có học nấu cơm
và trong thời kỳ tản cư 1946 về làng tập
nấu cơm với lá khô và rơm, nên chi tôi trổ
tài nấu cơm không khê, không sống và
không nhão!

Chổ chúng tôi cư ngụ lúc đi học số 2711
Maplewood Ave. hình chụp năm 2015 tức là 56
năm sau

Chuyện buồn cười:
1- Có bửa sau khi ăn uống no nê, tôi ra
đúng gần cửa sổ duy nhứt vuốt bụng, thế
là 10 phút sau ông quản lý apartment gõ
cửa nói là có bà già ở trước mặt gọi điện
thoại cằn nhằn ‘có thằng chinois (tụi nó
không biết Việt Nam!!) đứng vỗ bụng khó
coi’. Ông quản lý nói tụi bay làm ơn cho
tao, có vuốt hay vỗ bụng thì kéo màn lại,
kẻo mụ già xoi mói khó chịu này làm
phiền tao.
2- Anh bạn có bữa thèm ăn cật heo,
nên hai đứa kéo nhau (you guesses it
right) xuống chợ Do Thái mua cật heo10.
Tụi nó hỏi có phải mua cho mèo ăn phải
không? Tụi tôi gật đầu nói thầm trong
bụng “mèo 2 chân còn chưa có, làm chi
có mèo 4 chân!?” Đem về hai anh em
không ai biết làm sạch trái cật nên hôi ăn
không nổi, tìm mèo 4 chân không có, nên
đành cho ra thùng rác!
10

Vào lúc đó 1959, tụi Canadiens phần lớn chỉ ăn thịt còn lòng
mề v.v. dùng cho chó mèo ăn mà thôi!
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Về sau vào năm kế tiếp, tụi tôi trở nên
lão làng nên kỳ này thuê 1 apartment 2
phòng ngủ, mỗi phòng cho một đứa và
nhân tiện mời thêm 1 anh BS11 mới qua
học làm Vaccin BCG tại Đại Học
Montréal. Anh BS này chịu chơi và rất
bình dân, kể chuyện tiếu lâm số dách và
anh nấu ăn rất giỏi nên chúng tôi tôn anh
lên làm sư phụ chuyên nấu bếp12. Anh ở
phòng khách và vì “giầu” hơn tụi tui nên
mua được 1 TV đen trắng (chưa có TV
màu) cứ mỗi cuối tuần anh em tụ tập lại
coi show Đô Vật.
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đạc. Tuy nhiên, sau vài tháng thì tôi bắt
kịp việc xử dụng máy móc trong phòng
Thí Nghiệm.

An cư xong, phải lo học hành.
Lụi hụi gần tới ngày nhập học 21
Septembre 1959. Tôi đến văn phòng ghi
tên nhập học năm thứ Tư tại trường
Polytechnique de Montréal thuộc Đại Học
Montréal. Trường có chế độ học 5 năm,
tôi đã học ở trường Công Chánh 3 năm
nên xin ghi vào năm thứ Tư và xin miễn
hai môn đã học rồi đó là Resistance des
Materiaux (Sức Chịu Đựng Vật Liệu) và
Mecanique des Sols ( Cơ Học Địa Chất)
nhưng xin lấy thêm hai môn: Béton
Précontraint (Bê Tông Tiền Áp) và
Alimentation en Eau Potable (Water
Supply, Cung Cấp Nước Uống)13. Hai
môn này coi là ngoài chương trình và
không tính vào điểm cuối năm. Kể ra học
không khó đối với sức học của dân trường
Công Chánh VN, tuy nhiên tôi bị lọng
cọng lúc đầu, khi đi xử dụng máy móc ở
phòng Thí Nghiệm Điện và Vật Liệu vì ở
VN như đã nói qua, việc học chỉ có tính
cách từ chương, không có phòng thí
nghiệm14, ngoài chuyện nhắm máy đo
11

Năm nay 2017 anh ấy 94 tuỗi vẫn còn khỏe mạnh và sống ở
NJ.
12
Theo danh từ VC là “anh nuôi”
13
Môn tủ tôi cần học vì khi về VN sẽ làm việc với Sài Gòn Thũy
Cục
14
Bây giờ thì có rồi

Tuyết, tuyết, tuyết!
Hình như hai ngày trước Giáng Sinh
thì trời đổ tuyết! Đối với dân VN thì tuyết
chỉ thấy khi đi coi Cinê mà thôi. Bây giờ
là tuyết thật, nên tôi mừng húm vội vàng
chạy ra sân coi tuyết rơi, rồi hứng tuyết
đầy ly đem vào nhà uống bia! Đã quá nên
quên lững là tuyết đầu mùa cũng như mưa
đầu mùa, còn dơ bẩn. Từ đó cho tới hết
tháng Ba là tuyết rơi liên miên; có lần
tuyết rơi đọng vào cành cây và dây điện,
tuyết trong như thủy tinh rất đẹp nhưng
sức nặng cũng làm cành cây gẫy và đứt
dây điện! Bây giờ mới thấy tuyết chỉ đẹp
khi rơi ở đồng trống, còn rơi trong đường
phố thì bị sở Công Chánh rải muối tuyết
tan và hòa lẫn với bùn đen rất dơ. Ai vô
phúc bị xe chạy ngang lọt ổ gà bắn tuyết
bùn lên mặt và áo quần thì chỉ biết cười
mếu về nhà thay và vất áo quần dính bùn!
Sống vài tháng với tuyết tôi mới tìm ra
chân lý là ngày nào tuyết rơi mà mây mù
mịt trời là ngày đó tương đối trời ấm15,
15

Lý do là mây hoạt động như 1 cái mền giử hơi nóng lại. Khi
không có mây thì hơi nóng vì nhẹ nên bốc thoát đi và nhường
chổ cho khí lạnh tương đối nặng tràn xuống khu vực làm cho khu
vực này lạnh thêm! Sau này vào năm 1995 khi qua lại gặp tuyết
cũng trời mây mù nhưng vẫn cãm thấy lạnh nhức xương vì tuỗi
lớn rồi.
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còn ngày nào mà trời nắng không mây, thì
lạnh điếc con ráy. Ra
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đó, nhưng tôi không muốn kể ra đây để
khỏi mang tiếng ‘câu giờ’ nói chuyện ít
ăn nhập với mục đích của bài này. Thiết
cần phải nói là chúng tôi có tổ chức 1
buổi nói chuyện giới thiệu Việt Nam với
Hội Sinh Viên Canada.

Trường Polytechnique, ảnh chụp mặt tiền vào
năm 2015, 56 năm sau ngày nhập học. Phần
trước là khuôn viên DH Montréal, phần sau là
tổng thể trường Polytechnique.

đường phải đeo bao che hai lỗ tai nếu
không muốn nó bị gảy vì đông lạnh, lạnh
đến nỗi nước mũi mới chảy ra thì đông
cứng lại liền! Chưa hết khổ nạn vì tuyết
cho tụi lính mới qua Canada là tụi tôi.
Trường nằm trên đồi, cafeteria nằm lưng
chừng đồi và buổi trưa khi đi bộ từ trường
xuống cafeteria ăn trưa phải đi 1 đường
mòn16 mà tụi “canađiên” khi đi thì trượt
dốc như đi trượt tuyết, tụi nó trượt riết
nên mặt tuyết cứng lại thành nước đá và
tụi tôi khi đi qua chỗ này phải cẩn thận
gần như bò, nếu không muốn bị trượt té
bể đầu gẫy răng!
Hè về, Hè về.
Rứa là một năm học đã qua và Hè đến.
Hè ở Montréal cũng nóng và ẩm không
thua chi SGN. Tôi xin được việc với ông
thầy dạy Cơ Học Địa Chất. Ông này là
Kỹ sư Pháp xuất thân ở Ponts et
Chaussées hay Arts & Métiers chi đó. Tôi
cũng không nhớ, ông ta giao cho tôi
nghiên cứu cái chi về địa chất, chỉ biết cứ
mỗi hai tuần có cái check trên một trăm
CAD là vui rồi. Hè thì đi chơi nơi đây nơi
16

Bi chừ thì có thang máy cuốn rồi.

Oratoire St Joseph, địa danh nổi tiếng của TP
Montréal đặc biệt cho những người theo đạo.

Học xong và về nước.
Năm thứ Năm là năm cuối của trường.
Trong các môn học chuyên môn có môn
mà tôi về sau thấy rất hửu ích đó là môn
Thermodynamique và HVAC (Heating
Ventilation and Air Conditioning) nhờ đó
mà khi điều khiển nhà máy nước Thủ Đức
tôi có đầy đủ khả năng để hiểu và vận
hành máy móc, nhứt là hai cái máy lạnh
khổng lồ cỡ 150 Tons mỗi máy. Dự án ra
trường tôi lấy là tìm hệ số phân phối
Moment trong phương pháp Hardy Cross
của một đà bêtông có chiều cao khác nhau
theo hình cong một ellipse. Thời đó máy
tính còn ở giai đoạn phôi thai, tôi chỉ có 1
máy cộng/nhân chạy sọc sạch ồn và chậm
như rùa. Ngày này qua ngày nọ, máy chạy
sọc sạch làm rộn lỗ tai của nhiều bạn khác
làm dự án trong phòng. Rốt cuộc mọi
chuyện cũng qua khỏi và tôi hoàn tất dự
án. Lẽ tất nhiên, tôi cũng phải qua các kỳ
thi viết và vấn đáp để khảo sát sự hiểu
biết và thấm nhuần các môn học. Đến
ngày 19 Mai thì một bạn cùng khóa người
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Canadien tới bắt tay chúc mừng tôi. Hắn
nói hắn cố gắng hết sức nhưng rốt cuộc
thua tôi. Khi đó tôi mới biết là tôi đậu
đầu. Kể ra cũng hay về tinh thần công
bằng của ban Giám Đốc trường vì họ có
thể, vì thể diện cho anh ấy điểm chi chi đó
để anh ta mang danh dự cho sinh viên
canadiens da trắng. Ngày 21 Mai 1961 tôi
nhận được bằng Bachelor of Science với
ghi nhận: Magna Cum Laude và bằng
Ingénieux en Génie Civil với giải thưởng
cũa Cty Underwater Explaration Works.
Sau khi nhận bằng và giải thưởng xong
thì ông Khoa trưởng kéo tôi lại hỏi: “anh
có thể ở lại giúp trường dạy các sinh viên
mới không?” tôi trả lời “cám ơn thịnh tình
của ông Khoa trưởng nhưng Chính Phủ
VN gởi tôi qua đây học kỹ thuật tân tiến
để về phục vụ nên không nghĩ đến chuyện
ở lại vì vi phạm lời hứa khi nhận học
bổng ra đi”; tuy nhiên vì ông đã có lòng
tốt thì xin nhờ ông liên lạc với Tòa Hành
Chánh thành phố Montréal cho phép tôi
được đến tập sự ở đó về ngành sản xuất
và cung cấp nước. Vài tuần sau thì ông
khoa trưởng bảo tôi xuống gặp Giám Đốc
Water Department làm giấy làm việc.
Thật là quá sức mong đợi của tôi vì không
những họ cho tôi đến tập sự mà còn trả
lương cho tôi tuy không phải là lương kỹ
sư mà là lương của một kiễm soát viên
(inspector). Tôi nợ ơn ông Khoa trưởng
và thành phố Montréal, một món nợ
không thể trả được ngay, cho đến bây giờ
năm 2017 tức là 56 năm sau! Họa chăng
là tôi trúng số độc đắc mới trả nợ này
được. Hệ thống cung cấp nước của thành
phố Montréal với nhà máy lọc nước
khổng lồ có khả năng cung cấp nước cho
2.5 triệu dân và đây là dân số dự trù của
SGN vào năm 1960.
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Adieu17 Montréal.
Cuối năm 1961 tôi xin nghỉ việc TP
Montréal Cơ quan Cấp Phát Nước, cám
ơn các chefs và chuẩn bị rời Canada. Đầu
tháng Giêng 1962, tôi rời Montréal và về
SGN cùng với hai bạn khác về từ Québec
sau khi ghé chơi Tokyo ba ngày. Tưởng
cũng nên nói qua là không khí Tokyo ô
nhiễm, dân Tokyo đều mang mặt nạ bịt
mũi miệng. Chúng tôi không có mặt nạ
nên chiều về ngoáy lỗ mũi với bông gòn.
Xin xem tiếp Phần III: Phục vụ Sài Gòn
Thủy Cục cho đến ngày tan hàng
30/4/1975

Kính Chúc toàn thể quí Thầy, quí AHCC
Tiền Bối, quí AH cùng TH Công Chánh
Năm Mới dồi dào Sức Khỏe, An Khang
và Thịnh Vượng

17

Lúc đó tôi không nghỉ rằng có ngày mình sẽ trở về thăm
trường củ. Vậy mà vì thời cuộc xui đẩy tui lại có dịp về Montréal
và thăm trường củ hai lần vào các năm 1985 và 2015.
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Ái hữu Đồng Sĩ Khiêm Thăm
Thầy Ái Hữu Trần Mộng Châu
AH Đồng Sĩ Khiêm

Thầy AH Trần Mộng Châu và AH Đồng Sĩ Khiêm chụp vào ngày mồng hai Tết Đinh Dậu

Ông Bà mình có câu: "Mồng Một Tết
Cha, Mồng Hai Tết Thầy, Mồng Ba Tết
Bạn". Hôm mồng Hai Tết Đinh Dậu, tôi
đến chúc Tết Thầy tại tư gia và chụp hình
lưu niệm. Với sự chấp thuận của Thầy tôi
xin gửi kèm hình để anh thông báo cho
các AHCC. Thầy Trần Mộng Châu
là thầy cả hai phía. Về phía đời thì Thầy
dạy tại trường Cao Đẳng Công Chánh từ
1958 đến 1968. Về phía đạo thì Thầy là
T Khưu (aka T Kheo) Thích Chân Văn
kể từ 1998 và là Thượng Toạ của Giáo

Hội Phật Giáo trên Thế Giới. Thầy năm
nay (Đinh Dậu - 2017) 93 tuổi và sức
khỏe cũng khả quan.
Thầy AH Trần Mộng Châu, 93 tuổi, trông
còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Ban Phụ
Trách Lá Thư AHCC chúc Thầy sống đến
trăm tuổi, và AH Đồng Sĩ Khiêm an mạnh
và cộng tác với LTAHCC thường xuyên viết
thêm nhiều bài nữa.
Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC
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Phải Chăng Đây Là Một Giấc Mơ
AH Lê Trọng Thư
ể
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Vài mẫu chuyện vui buồn Trường Công Chánh
Nguyễn Đức Thịnh

Cái Duyên Công Chánh
Vừa chân ướt chân ráo từ Pháp về
tháng 10 năm 1971, tôi vội đến trình diện
anh Nguyễn Ngọc Thịnh, lúc đó là Giám
Đốc Trung Tâm (GĐTT), kiêm GĐ
Trường Công Chánh (CC).
Vì biết tôi tốt nghiệp Trường Công
Nghệ Lyon (Ecole Centrale De Lyon) và
trình luận án Tiến Sĩ Kỹ Sư về Cơ Học
Chất Lưu tại Đại Học Lyon, anh cử tôi
xuống làm việc với Trường Công Nghệ
(CN), do anh Trần Kiêm Cảnh làm GĐ.
Khi tôi vào Trường CN, thì anh
Cảnh đang chủ toạ buổi họp Hội Đồng
Giáo Sư, chuẩn bị cho niên học mới. Có
lẽ vì GS nào phụ trách môn gì đã được
sắp xếp xong, nên anh Cảnh để tôi phụ
trách các Đồ Án Tốt Nghiệp. Tôi hăng hái
nhận lời tuy trong thâm tâm có hơi lo ngại
vì thật ra tôi không có kinh nghiệm nhiều
về Đồ Án Tốt Nghiệp trừ một vài đồ án
đã làm tại trường Centrale.
Buổi họp sắp kết thúc thì Ông Ngà,
tuỳ phái của TT và CC đi vào nói gì với
anh Cảnh rồi ra nói nhỏ với tôi là Ông
GĐTT muốn gặp.
Anh Ngọc Thịnh cho biết anh đổi ý
và quyết định rút tôi khỏi trường CN và
cử tôi làm việc ở trường CC, phụ trách
thay anh hai lớp Cơ Học Chất Lưu ban
Kỹ Sư và Cán Sự đồng thời thay anh dạy
môn này ở Viện Đại Học Khoa Học
Saigon. Thật là:
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Vào ngay tay Anh Công Chánh
Cái Duyên Công Chánh của tôi bắt
đầu từ ngày đó và đậm đà suốt 40 năm
hành nghề KS của tôi, trừ một thời gian
ngắn bị gián đoạn.
Tôi giảng dạy tại trường CC cho
đến khi vượt biên năm 1979
Trong 7 năm đầu khi tới định cư tại
Mỹ, tôi không hành nghề ngành CC. Có
lẽ vì Anh Công Chánh của tôi chưa vượt
biên.
Năm 1986 tôi vào làm việc cho
City & County of San Francisco, Dept. of
Public Works, Mechanical Section.
Nhưng tôi lại được trao cho trách nhiệm
bảo quản và phát triển hệ thống cứu hoả
của SF Fire Department (FD), bao gồm
network ống nước đặt dưới đất, 2 trạm
bơm, bồn dự trữ nước, tầu phun nước vv..
SF có một hệ thống cứu hoả thuộc FD độc
lập với hệ thống cấp thuỷ của Water
Department. Trách nhiệm này nhiều nơi
giao cho KSCC. Anh Công Chánh đã tìm
thấy tôi và Cái Duyên Công Chánh của
tôi tiếp tục mặn nồng.
Năm 1996
City Distribution
Division (CDD, cấp thuỷ) thuộc SF Water
Department thay Charter để tôi, một kỹ sư
CN, có thể chính thức đảm nhiệm chức vụ
Head of Engineering mà từ trước đến nay
chỉ dành cho KSCC. Người KSCC tiền
nhiệm trở lại City Hall làm County
Surveyor.
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Tại CDD, dưới quyền tôi toàn là kỹ
sư (7) và hoạ viên (5) CC, trừ một KSCN
trách nhiệm về Mẫu Toán (Mathematical
Model) của hệ thống phân phối nước của
SF.

Hôm sau anh GĐCC gọi tôi lên
hạch sách tại sao dùng những từ chống
chế độ.

Sau đó City lại đặt tôi trách nhiệm
luôn chừng 10 Inspectors kiểm soát việc
nhà thầu thay các đường ống nước và các
công trình khác của CDD dưới đường phố
SF. 8 trong số 10 người này là KSCC.

(xin nói rõ là đúng là “con chó” chứ
không phải in nhầm)

Anh Công Chánh và tôi cùng về
hưu 6/2010.

Quy ra, Quy vào
Tiếng Bắc, chữ Quy có nghĩa là
gán ghép tỉ như “Quy vào thành phần địa
chủ” chẳng hạn. Nếu một người nào đó
thật ra không phải địa chủ mà Đội Cải
Cách muốn kết tội là địa chủ thì kiếm một
lý do cỏn con nào đó rồi “quy ra” người
đó là địa chủ để kết tội theo diện địa chủ.
Thành ra chữ “Quy” hàm ý xấu, sai trái.
Trong Thuỷ Đông Học, ký hiệu lưu
lượng nước thường được dùng bằng chữ
Q (đọc là Quy). Thành ra tôi giảng “Quy
ra” máy bơm và “Quy vào” máy bơm
phải bằng nhau.
Qra = Qvào
Sau đó giảng về hiệu xuất
(efficiency) của máy bơm. Vì hiệu xuất
máy bơm rất kém chỉ khoảng 60% thành
ra tôi dùng ngay câu thơ của Xuân Diệu
(dịch từ thơ Felix Arvers):
“Cho rất nhiều, song chẳng nhận bao
nhiêu”
Cả lớp vỗ tay.

Liên hoan không có chó

Hôm đó ban GĐ tất nhiên là có sự
đồng tình của bí thư định tổ chức một
buổi liên hoan tại Trường. Nhân có anh
GS trẻ nói là anh ấy có quen một gia đình
ở Lái Thiêu có một con “mực” rất
“ngon”. Mà thịt cầy lại rất được người
miền Bắc ưa chuộng nên anh được trao
nhiệm vụ liên lạc với chủ chó để hôm sau
đem chó về liên hoan.
Hôm sau anh ra đi khá sớm, trong
khi ở Trường lo chuẩn bị dao kéo. Chó sẽ
được “hy sinh” tại phòng thí nghiệm
Thuỷ Lợi (tài trợ bởi UNESCO trước 75.
Heo cũng đã được chọc tiết tại phòng này
ít nhất một lần sau 1975).
Mọi người rất “khẩn trương” chờ
anh GS trẻ đem chó về. Chờ mãi đến khi
trời chạng vạng tối thì mới thấy anh ấy
về, tay không.
Anh ta “báo cáo” là hôm qua đã
ngả giá xong xuôi. Hôm nay đến lấy chó
thì con chó chạy đâu mất kiếm hoài
không ra, thành ra anh ấy phải về không.
Thì ra con chó quá khôn, đánh hơi được
sự nguy hiểm đến tánh mạng nên trốn
biệt.

Mời Anh Xem Đá Banh
Sau 1975 các nhân viên chỉ huy TT
đều do ngoài Bắc cử vào tuy các GS cũ
vẫn được tiếp tục giảng dạy. Ngoài chức
Hiệu Trưởng còn có chức Bí Thư (người
của Đảng và có thực quyền).
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Tôi thấy phần đông GS ngoài Bắc
đều không hồ hởi với chế độ CS, bất mãn
vì biết thân phận mình không bằng (xin
lỗi) “cục phân” (câu nói bất hủ của Mao
Trạch Đông mà CSVN sao y bản chánh).
Có một anh GS tập kết, còn độc thân, ở
luôn trong Trường. Tối đến đem đàn
guitar ra nghêu ngao hát với một nhóm
sinh viên.
Ban giám hiệu cử tôi lo về giáo
trình và sắp xếp thời khoá biểu cho CC.
Một hôm tôi được kêu lên gặp anh
GĐTT. Sau một hồi quanh co, anh nói:
“Tôi có hai vé trận đá banh giao
hữu quốc tế VN đấu với Bun-ga-ri tại sân
vận động Thống Nhất để anh dùng”
Lúc đó vé không bán cho công
chúng và mỗi cơ quan được chia cho một
số vé để phân phối cho nhân viên như một
đặc ân.
Tôi không muốn một đặc ân nào cả
nên từ chối:
“Các anh chịu gian khổ nhiều rồi
và xứng đáng hơn tôi”.

Gặp Mặt Cuối Cùng với GS Lê Văn
Danh
GS Danh là giáo sư cơ hữu của
Trường CC. Anh rất vui vẻ, luôn tươi
cười và được rất nhiều người có cảm tình,
trong đó có tôi. Ngoài chuyện ở Trường,
anh còn làm việc và hoạt động kỹ thuật và
ngoài kỹ thuật nữa.
Ngày 2 tháng 5 là ngày đầu tiên
chúng tôi trở lại nhiệm sở sau khi CS
chiếm Saigon. Mừng cho những ai vắng
mặt. Những người lỡ chuyến tầu chót (tầu
bay hay tầu thuỷ) 30 tháng 4 có mặt ngơ
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ngác nhìn nhau, lo cho một tương lai mù
mịt dưới chế độ mới vì
“Kiến trong miệng chén có bò đi đâu”
(Kim vân Kiều)
Có nhiều người không di tản và
nghĩ rằng đất nước có hoà bình sẽ mở ra
một kỷ nguyên mới mà mọi người sẽ
chung sức để xây dựng lại đất nước bị tàn
phá vì chiến tranh hơn 20 năm qua.
Ai có ngờ “người thắng cuộc, đỉnh
cao trí tuệ” tàn ác với sĩ quan, viên chức
VNCH; triệt hạ “người thua cuộc”; lập ra
một chế độ độc tài đảng trị (vô pháp trị,
không tam quyền) gây tham nhũng lan
tràn; thực thi chính sách kinh tế XHCN
phá sản cả nước. Hậu quả đã làm dấy lên
phong trào vượt biên có một không hai
trong lịch sử. Đến nỗi “cây cột đèn có
chân cũng ra đi”.
Một số những người có mặt hôm
đó trong nhiều năm sau đã vượt biên.
Những người may mắn về được bến tự
do, còn những người không may mắn thì:
Tiễn hoa đi chẳng thấy hoa về
Hoa ơi hoa rụng về đâu?
(Thơ trong mơ NT)
Hôm 2/5, anh Danh lái chiếc xe
Toyota Corona (tiền thân của Corolla),
mà anh vẫn dùng, đến Trường làm anh
em lé mắt. Nhưng chỉ ít lâu sau anh
không còn (được) dùng xe “con” nữa.
Anh hay có mặt tại Trường hơn. Chúng
tôi có nhiều dịp nói chuyện tâm tình. Anh
kể là anh chị mới có cháu nhỏ và anh
thiếu ngủ vì cháu không khoẻ lại chưa
ngủ qua đêm.
Một trưa hôm đó, tôi không nhớ là
1977 hay 78, tôi đang đứng một mình ở
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hành lang phía sau Trường thì anh đi lại
gần. Anh có vẻ đăm chiêu hơn mọi khi.
Chỉ có hai người và chúng tôi nhìn ra sân
sau vắng vẻ. Chúng tôi đứng gần nhau
nhưng không nói gì nhiều. Đôi khi anh
như muốn nói gì nhưng lại thôi. Rồi lại
ngập ngừng rồi lại giữ im lặng. Một lát
sau chúng tôi từ giã. Tôi nghĩ anh có điều
gì muốn thổ lộ với tôi.
Hôm sau có tin anh cùng một vài
nhân viên giảng huấn trẻ đã vượt biên.
Sau đó không có tin tức gì.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy lao xao những nước cùng xe
Thương hai con mắt cay xè
Bia chàng, con thiếp ai về trước ai?
Năm Mới lì xì

Chàng tuổi trẻ vốn dòng Đoàn đội
Xếp trống kèn theo hội “lăng xăng”
Số chàng không giáng thì thăng
Qua kỳ Đại nghị mà thành Thượng thư.
Chí làm trai sá gì xe ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao
Thượng phương bảo kiếm đã trao
Nhậm chức chàng “nổ” ào ào gió thu
Bằng tiến sỹ gió ù ù thổi
Mặt thượng thư trăng rõi rõi soi
Thượng thư – Tiến sỹ mấy người
Nào ai đáng mặt, nào ai đáng tầm?
Ngòi dưới cầu tàu “ngâm” mấy chiếc
Người trên đường ngày chết mấy trăm
Tức thì “chém gió” phăm phăm:
“Chặn ngay tai nạn, sang năm giảm
liền!”
Vô Danh – Nguồn Internet
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KÝ SỰ DU LỊCH
DU NGOẠN TRÊN SÔNG DANUBE Ở BUDAPEST
Bài và ảnh: AH TRỊNH HẢO TÂM

Sông Danube dài 2,850 km là con
sông huyết mạch và lớn thứ nhì ở Âu
Châu chỉ sau sông Volga ở Nga. Khi nhắc
đến dòng sông Danube thơ mộng, người
ta thường nghĩ đó là tài sản riêng của
nước Áo vì bản nhạc nổi tiếng theo điệu
valse “Dòng Sông Xanh” (“The Blue
Danube”) là sáng tác của nhà soạn nhạc
tài hoa người Áo Johann Strauss II. Thật
ra sông Danube bắt nguồn từ nước Đức
chảy qua 9 quốc gia khác nữa là Áo,
Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia,
Bulgaria, Romania, Moldova và Ukraine,
cuối cùng đổ ra Hắc Hải.

Từ lâu âm điệu bản nhạc “Dòng
Sông Xanh” thôi thúc tôi phải tìm tới cho
được dòng sông Danube và nhạc sĩ Phạm
Duy qua nhạc phẩm “Bên Cầu Biên Giới”
cũng đã mơ ước rằng:
“Ôi giấc mơ qua,
Mộng đời phiêu lãng giang hồ:
Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
Hay là chết bên dòng sông Danube.”
Mơ ước của nhạc sĩ, một cách nôm
na ngắn gọn là: “Nếu sống là phải sống
với người đẹp đất Tô Châu bên Tàu và
nếu có chết thì phải chết trên dòng sông
Danube!” Con gái Tô Châu rất đẹp và có
giọng nói thanh tao, ngọt ngào. Người
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Trung Hoa có câu “Thà là nghe con gái
Tô Châu chưỡi lộn còn hơn nghe người
Ninh Ba ca hát!” (xem quyển “Ký Sự Du
Lịch Trung Quốc” cùng tác giả). Tôi đã
đến Tô Châu nhưng “sống trong lòng
người đẹp Tô Châu” thì không dám vì
mình không biết tiếng Tàu mà sống với
gái Tô Châu, ngôn ngữ bất đồng, chắc
phải nghe “ngộ tả nị” suốt ngày! Còn chết
bên dòng sông Danube, tôi lại cũng không
muốn! Có chết về chết ở Bolsa, ngày
ngày nằm trong Peak Family còn nghe
tiếng Việt mến yêu. Khi buồn nằm trong
mộ...réo tên người thì có người còn hiểu!
Xe buýt đưa đoàn du lịch Đức
chúng tôi chạy cập theo bờ sông lên
hướng Bắc để đến bến du thuyền gần cầu
và đảo Margeret (tên của một công chúa
Hung). Cuối tháng Chín đã hết những
tháng hè nên số du thuyền trên sông cũng
đã giảm vì ít du khách. Trong mùa cao
điểm suốt bờ sông bên thành phố Pest, du
thuyền đông đảo neo đậu nơi những cầu
tàu dọc theo bờ sông từ cầu Liberty
Bridge gần chợ Budapest lên đến đảo
Margeret (chỉ trừ đoạn bờ sông từ Cầu
Dây Xích tới Cầu Margeret là không có
bến du thuyền vì bảo vệ cảnh quan hoành
tráng trước tòa nhà Quốc Hội). Có những
du thuyền rất dài chở được hàng ngàn du
khách, có nhà hàng ca nhạc, khiêu vũ trên
đó. Vé du ngoạn với bữa ăn tối Buffet
khoảng 5,000 Forints (25 USD) và không
ăn tối là 2,200 Forints (11 USD). Du
thuyền có ca nhạc và ăn tối chỉ hoạt động
mỗi đêm (từ 7:30 đến 9:30) trong tháng
hè (từ 8 tháng Năm cho đến 10 tháng
Chín) và giãm xuống 3 đêm cuối tuần
trong tháng Tư, tháng Chín và tháng
Mười. Hôm nay chúng tôi du ngoạn trên
sông vào ban ngày nên không có ăn tối
cũng như giải khát nên vé là 11 USD.
Chúng tôi đã đóng tiền và đặt vé trước,
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chuyến du ngoạn sẽ khởi hành lúc 3 giờ,
kéo dài một tiếng đồng hồ.
Chúng tôi tuần tự theo nhau xuống
cầu tàu, phải bước qua một tàu khác mới
đến tàu của mình đậu phía ngoài. Ngoài
hầm máy phía dưới, tầng giữa tàu là nhà
hàng và phía trên sân thượng là phòng lái.
Chúng tôi lên boong tàu trước phòng lái,
nơi đây có hàng chục chiếc ghế nhựa sắp
sẵn để du khách ngồi. Tàu không lớn,
trọng tải chừng vài chục tấn và chỉ chỡ
đoàn chúng tôi là 23 người. Vừa lên tàu là
nghe âm thanh bản nhạc “Dòng Sông
Xanh” dìu dặt phát ra từ những chiếc loa.
Sau vài hồi còi theo luật lệ, thủy thủ tháo
dây cột với tàu bên cạnh và tài công rồ
máy để tàu rời bến. Sông Danube rất
rộng, tàu chúng tôi đi cũng chỉ như một lá
tre trôi giữa dòng. Tàu chạy đường cung
để quay mũi lại về hướng Nam, chui qua
cầu Margeret. Cầu Margaret cũng như cầu
Chữ Y ở Sài Gòn: 2 nhánh bắc qua sông
Danube và nhánh còn lại bắc qua đảo
Margeret. Đảo Margeret nằm ở giữa sông
thuộc vùng phía Bắc của Budapest, ngày
xưa là vùng hoang vu để mùa hè hoàng
gia đi săn bắn vịt trời, chim chóc, rái cá.
Hiện nay đã xây dựng thành vườn hoa
Nhật Bản, có dinh thự, tượng đài, khách
sạn suối nước nóng, ban đêm có nhạc
nước và muốn vào xem phải mua vé. Đảo
lấy tên công chúa Margeret, nghe đâu
công chúa này lý do gì đó mà bị hoàng
gia bắt an trí tại đảo này cho tới khi qua
đời!
Buổi chiều mùa thu nắng vàng
nhàn nhạt, cây cối bên bờ sông cũng bắt
đầu chuyển sang màu lá vàng, từng cơn
gió lạnh mơn man trên mặt sông khiến tôi
liên tưởng đến bản “Nắng Chiều” của Lư
Trọng Nguyễn: “Qua bến nước xưa, lá
hoa về chiều, lạnh lùng... mềm đưa trong
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nắng lưa thưa”. “Dòng Sông Xanh”
nhưng nước sông hôm nay không xanh
mấy mà hơi đục vì bị ô nhiễm nhưng
dòng nước trôi êm ả, lặng lờ và gió thổi
khiến mặt sông xôn xao, lung linh phản
chiếu ánh nắng vàng như những ánh hào
quang.

Tòa nhà Quốc Hội Parliament
Building ở bên bờ Đông của sông đón
nhận ánh nắng chiều từ hướng Tây rọi
vào một màu vàng chói trông thật hoành
tráng rực rỡ. Kế đến bên bờ Tây bên phải,
Thành Những Người Đánh Cá
(Fishermen’s Bastion) và ngôi nhà thờ cổ
Matthias uy nghi, diễm lệ nằm trên ngọn
đồi cao vươn những tháp nhọn lên trên
bầu trời chiều. Thuyền lướt nhẹ dưới gầm
của Cầu Dây Xích, mỗi trụ chân cầu chôn
xuống nước là những khối đá chạm trổ
nhiều hình tượng đầu người rất lạ mắt mà
xe chạy bên trên không thấy được, chỉ có
ngồi thuyền dưới sông mới thấy những
bức tượng này. Kế đến du thuyền đi
ngang qua Hoàng Thành Buda uy nghi
ngạo nghễ nằm trên đồi, Sau đó đến cầu
Elisabeth rộng lớn với 6 lanes xe lưu
thông bên trên và 2 chân trụ cầu không
cắm xuống sông mà lại chôn xuống đất ở
trên bờ. Kế đến du thuyền qua đồi Gellért,
trên đỉnh tượng Nữ Thần Tự Do tư thế
nhẹ nhàng của vũ công ballet nâng cao
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cành lá cọ trên ngọn đồi xanh tươi nhiều
cây cối. Du thuyền bắt đầu quay mũi trở
về trước khi đến chân cầu Liberty. Trên
đường về du thuyền nhẹ nhàng lướt
ngược sóng, trời càng về chiều gió càng
thắm lạnh và thuyền qua những con phố
thương mại bên khu Pest, nơi đây có
những cao ốc, công viên, khách sạn,
những bến du thuyền.
Sông Danube chảy ngang qua
nhiều thành phố nhưng không nơi nào
sông Danube đẹp và lãng mạn như ở
Budapest. Có lẽ vì nơi đây sông đã đổi
khúc không còn chảy xiết theo hướng Tây
Đông mà trở nên êm ả lặng lờ xuôi theo
Bắc Nam. Budapest là một thành phố cổ,
nét đẹp đài các như một vương phi và lại
càng lộng lẫy, kiêu sa hơn nữa với dòng
chuỗi hạt kim cương Danube lóng lánh
trên cổ trắng ngần giữa đôi bờ vai cân đối.
Ngoài vẻ đẹp, sông Danube và các phụ
lưu của nó còn rất cần thiết cho đời sống
người dân Hungary. Chúng là nguồn nước
cho dân chúng dùng cũng như tiêu tưới
mùa màng và nuôi gia súc. Ngoài ra trước
đây, khi các hệ thống giao thông như
đường xá, đường sắt và đường hàng
không chưa phát triển, sông Danube là
trục thủy lộ thương mại chính, là nơi vận
chuyển hàng hoá xuất và nhập khẩu
không những cho Hungary mà còn cho
nhiều nước khác ở châu Âu. Hiện nay
sông Danube vẫn được sử dụng để chuyên
chở đồ nặng như sắt, xi-măng, gỗ v.v...
Sông Danube là nguồn cung cấp
nhiều thủy sản như các loại cá nước ngọt
trong đó nổi tiếng là cá tầm, con rất to,
dùng làm thức ăn và lấy trứng làm trứng
cá muối, tức caviar. Ai cũng biết caviar ở
Romania là một trong những loại caviar
ngon nhất thế giới hiện nay. Tại vùng
châu thổ sông Danube, có hàng triệu chim
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di trú vào mùa Đông hoặc ghé qua trên
đường thiên di hàng năm. Có khoảng 300
loại chim tới đây thường xuyên. Vào cuối
mùa Xuân cho tới tháng 10, vùng châu
thổ sông Danube là nơi tập trung khoảng
2 ngàn cặp chim bồ nông, loại thủy cầm
có cái túi dưới mỏ dài để đựng thức ăn.

còn phát hiện là sông Danube có một số
hoá chất nguy hiểm khác. Các quốc gia sở
hữu dòng Danube đang làm hết sức mình
để con sông nổi tiếng này trong xanh trở
lại, không chỉ vì mục đích phát triển du
lịch mà còn vì bảo vệ môi trường sống
của chính mình.

Năm 1856, nguyên thủ các cường
quốc Âu châu ký một thoả ước về sông
Danube, theo đó sông Danube là con
đường thuỷ tự do dành cho tàu bè tất cả
các nước. Họ cũng thành lập một Ủy ban
Quốc tế nhằm quy định việc đi lại trên
sông, giải quyết những vụ xung đột cũng
như giữ cho giòng nước được trong sạch.
Năm 1948, sau thế chiến thứ hai, uỷ ban
này được thay thế bằng Ủy ban Sông
Danube, trụ sở đặt tại thủ đô Budespest
của Hungary. Thành viên của ủy ban là tất
cả các nước có sông Danube chảy qua,
ngoại trừ Đức. Một dịch vụ phát thanh
đặc biệt được thành lập để cung cấp bản
tin hàng ngày về mực nước sông Danube,
giúp các thuyền trưởng điều khiển con tàu
của mình dễ dàng hơn. Vì sông Danube
đã trở thành dòng sông quốc tế nên bản
tin đó được phát bằng nhiều ngôn ngữ
khác nhau. Sông Danube đã được cơ quan
Văn Hóa Liên Hiệp Quốc là tổ chức
UNESCO đưa lên danh sách Di Sản Văn
Hóa Thế Giới cần được quan tâm bảo vệ.

Trời đã về chiều, ánh nắng mặt trời
sắp tắt le lói ở phía Tây, trả lại dòng sông
êm đềm với nét lặng lờ cố hữu. Du thuyền
đã trở về bến cũ, trên bờ Budapest đã bắt
đầu lên đèn và trong khoang tàu âm thanh
theo tiết tấu Valse của bản nhạc “The
Blue Danube” vẫn dìu dặt mênh mang
như sóng vỗ mạn thuyền. Nhạc không lời
nhưng nghe trong không gian như tiếng ai
hát theo lời chuyển dịch của Phạm Duy:

Tiếc thay với sự phát triển kỹ nghệ,
những năm gần đây, sông Danube đã rơi
vào tình trạng bị ô nhiễm trầm trọng.
Trong hai năm 1999 và 2000, sông
Danube có hàm lượng xyanua (cyanide)
cao, sau khi một mỏ vàng ở Romania vô ý
làm đổ một khối lượng lớn xyanua, một
hợp chất hoá học rất độc, xuống sông. Ba
quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất là
Romania, Hungary và Nam Tư. Sau tai
nạn này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

“Một dòng xanh xanh, một dòng tràn
mông mênh
Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy
kiếp
Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình
thương mến
Một dòng còn quyến luyến, một dòng
nhớ
Quay về miền đời lúc mơ huyền...”
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MỘT ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI
DANH SÁCH ÁI HỮU & THÂN HỮU CÔNG CHÁNH
AH Trịnh Hữu Dục
Bản Danh sách các AHCC đã xuất
hiện trên các lá thư dưới dạng đánh máy
chữ từ những số đầu, nhưng từ số 31-32
bản danh sách này đã được AH Tôn thất
Thiều thành lập bằng máy điện toán.
Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng
năm 1996, khi các AHCC vùng Vịnh San
Francisco đứng ra phụ trách tờ LT
AHCC, Ban Phụ Trách đã lập ra một cuốn
sổ Danh Sách Địa Chỉ bìa mầu xanh
dương bên trong có ghi danh sách địa chỉ,
điện thoại của các Ái hữu và Thân hữu.
Việc làm này rất được nhiều người tán
thưởng.
Ngày đó máy computer chưa được
thông dụng và email cũng chưa hiện
hành, cell phone còn ngoài tầm suy tưởng
của mọi người, nên cuốn Danh Sách Địa
Chỉ đó đã là một sổ tay cần thiết phải
được mang theo mỗi khi du lịch hay xa
nhà của các anh em Công Chánh. Tiện lợi
của nó thật vô chừng, nhưng khó khăn
cho ban phụ trách Lá Thư cũng xuất hiện:
đó là vì việc ấn loát, đóng tập, gửi bưu
điện... trở nên phức tạp, cồng kềnh hơn,
do đó sau một đôi lần áp dụng, bản danh
sách địa chỉ lại trở về nơi các trang cuối
của những Lá Thư sau đó.
Từ đó theo thông lệ mỗi lần thay
đổi Ban Phụ Trách, Lá Thư lại được cập
nhật và in lại một lần. Tới nay cũng được
30 năm có lẽ, kỹ thuật, phương tiện, cũng
như hoàn cảnh cuộc sống đã thay đổi
nhiều, các ái hữu và thân hữu đều lớn tuổi
hơn, sự đi lại thăm nhau mỗi ngày một

hiếm, thư từ gửi bưu điện cũng chẳng
mấy khi, do đó địa chỉ nhà ở cũng như
điện thoại nhà trở nên ít cần thiết, nhưng
thay vào đó địa chỉ email hay số điện
thoại cell phone lại là những cái cần được
sử dụng thường ngày.
Do đó chúng tôi thiết tưởng bản
Danh Sách Các AHCC chúng ta nên sửa
đổi chi tiết để đáp ứng với tình trạng và
nhu cầu hiện tại.
Chúng tôi đề nghị:
1. Vẫn giữ nguyên khuôn khổ và cách
trình bầy mỗi trang trên bản Danh
Sách hiện hành.
2. Tổng quát, dành cho mỗi cá nhân 1
ô, 2 dòng để ghi tên, địa chỉ,
email...
3. Dòng đầu để ghi Tên; Họ; Cơ quan
làm việc xưa/nay; Địa chỉ nhà ở,
hay số Hộp thơ; Thành phố; Tiểu
bang; Zip code; Quốc gia; số Điện
thoại nhà (Home phone).
4. Dòng thư nhì: trong cột Tên Họ có
thể ghi tên người đại diện (C/o) nếu
cần; trong cột Địa chỉ xin để địa chỉ
email thường dùng (Trong Danh
sách hiện hữu email được để trong
cột Điện thoại, nhỏ hẹp hơn, nhiều
khi thiếu chỗ); trong cột số Điện
thoại có thể ghi thêm số Điện thoại
cầm tay (Cell phone). (Rất tốt để có
thể gửi text hay message hoặc hình
ảnh v.v.).
5. Để sớm có tên email của mọi
người, Ban Phụ Trách có thể liên
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lạc với các Ái hữu đại diện vùng
(thường hay email với nhau) để xin
cung cấp emails của các AH trong
vùng đó. Bằng cách này tân Ban
Phụ Trách có thể điều chỉnh để có
ngay một bản Danh sách mới để
cập nhật thêm những nơi còn thiếu
sót. Đồng thời trên Lá Thư sắp tới,
Ban Phụ Trách cũng kêu gọi anh
em cho biết số cell phone và địa chỉ
email của mình để cập nhật bản
Danh Sách sẽ in trong số cuối khi
hết nhiệm kỳ như thông lệ.
Những đề nghị trên đây xem ra không
có gì mới mẻ, nó chỉ góp ý để có thêm chi
tiết và làm sáng sủa bản Danh sách Địa
chỉ hiện hành mà thôi.
Nói tóm lại, Bản Danh Sách Địa Chỉ
nay nên có thêm địa chỉ email và số cell
phone của mọi người vì đa số hiện nay ai
nấy đều có điện thoại cầm tay iPhone
hoặc smart phone cả. Địa chỉ nhà ở có lẽ
chỉ dùng để gửi Lá Thư AHCC của Ban
Phụ Trách mà thôi.
Đường đi lại tuổi già thêm nhác,
Nhưng mỗi năm thăm Bác đôi lần.
Email hỏi hết xa gần,
Mừng rằng Bác vẫn tinh thần chưa can.
BPT: Cám ơn AH Trịnh Hữu Dục về đề
nghị xây dựng. Hiện trong 4 tuần qua,
BPT đã làm việc rất đắc lực để hoàn
chỉnh DSAHCC. Chúng tôi nghĩ
DSAHCC phải thay đổi cho hợp thời và
dễ cho các AH/TH liên lạc với nhau.
Chúng tôi đã làm bốn mẫu:
1- Mẫu đầu dời E-mail vào cột Họ,
bớt được 10.5%. Nhưng không có
lý cho lắm và khó làm labels.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

2- Mẫu thứ hai giống như AH Trịnh
Hữu Dục đề nghị, dời E-mail vô cột
Địa Chỉ, bớt được khoảng 14%
giấy. Nhưng hơi khó làm labels gửi
đi
3- Mẫu thứ ba, cột Cơ Quan Phục Vụ
chúng tôi nghĩ không cần thiết vì
đã hơn xa Quê Hương 42 năm và
bây giờ thêm Thân Hữa nữa, nên
bỏ đi và dồn cột này vào cột Phone.
Làm lại, chúng tôi thấy bớt được
khoảng 19% và dễ dàng làm labels
gửi đi
4- Khi AH/TH có ghi thêm cell phone
cột này ghi 3 thứ, số trang sẽ tăng
đáng kể, nên BPT trở lại mẫu số 2,
tăng cột địa chỉ và bớt cột điện
thoại. Làm vậy, số trang bớt 24%
Nói tóm lại, để đỡ tốn kém giấy khi in,
BPT sẽ in DSAHCC vào đầu mỗi năm vào
cuối LTAHCC. Lá Thư Công Chánh sẽ
trình bầy chung một mẫu, cỡ chữ 14 cho
các AH/TH già dễ xem. Chúng tôi sẽ cập
nhật hàng tuần DSAHCC. Xin các tỉnh cử
một người liên lạc với BPT bằng E-mail
để ghi thêm E-mail nếu chưa có và số cell
phones.
Xin Quí AH/TH giúp ý kiến.
Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC
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Tôi đi khám bệnh
Ở vào tuổi 70 ngoài, các bệnh lắc
nhắc của tuổi già thường bu đến với
chúng ta. Như tôi thì "nặng tai", mắt yếu,
áp huyết... ối chà lung tung bệnh. Người
thân ép tôi phải đi khám tổng quát xem có
bệnh gì thì chữa sớm. Bị nói quá tôi đến
trung tâm Medic Hòa Hảo, trung tâm
khám bệnh nổi tiếng cả nước.
Đến lượt tôi vào khám tim mạch
nơi cô bác sĩ nữ tre trẻ, vui tánh.. Vừa
gặp mặt, bác sĩ niềm nở:
- Ủa..ủa... có phải bác T. làm STC
giúp gắng cho nhà con một Đồng
hồ nước năm xưa không?

Nhìn kết quả siêu âm cô Bác sĩ lại phán:
- Thế là đúng rồi! Bác bị hở van
"chim".
"Úi giời ơi" sao lại là "chim",
mình đi khám bên trên mà???
Ngại ngùng tôi hỏi nhỏ cô Bác sĩ:
- Hở van nhiều không Bác sĩ. Mà
có sao không?
Bác sĩ nói: van nước xài lâu cũng
phải hở và ... xì phải không Bác? Bác
xài quá nhiều nên hở vậy thôi, vả lại Bác
cũng có tuổi rồi. Và Bác sĩ còn nói thêm:

Tôi gật gật đầu xác nhận và lòng thấy vui
vui.

- Tuy vậy Bác còn tráng kiện lắm,
không sao đâu, chỉ hở ít ít thôi nhưng
đừng làm gì ép "chim" quá nhe Bác!!!

Vừa nói cô ta vừa ịnh ịnh cục tròn
tròn lên ngực. Thỉnh thoảng lại úp tai vô
nghe. Mùi hương thoang thoảng... Bỗng
cô bác sĩ phán lên:

Trên đường về nhà tôi mới nghĩ ra và vở
lẽ, cười thầm, chỉ tại bệnh NẶNG TAI mà
lị.

- Dẫn bệnh nhân đi "SIÊU ÂM,
ĐẠO".
Tôi ngơ ngác chắc mình giống BÓNG lắm
sao? Ủa mà sao khám trên lại siêu âm...
dưới?
Thế rồi cô y tá đến hướng dẫn tôi
đi. Nhìn kỹ vào ngực cô y tá, ý tưởng xấu
của tôi được giải tỏa. À ra vậy, cô này tên
Đạo.

Mai Thanh Toàn
BPT rất cảm kích tấm thịnh tình và cởi mở của
AH Mai Thanh Toàn. Dù lớn tuổi, gần bát thập,
nhưng vẫn còn nhớ nhiều kỷ niệm đẹp ở trường
Công Chánh thờ xa xưa, kh mới lập còn có
nh ng con thỏ rừng h t ng t ng tr ng n
trường; ở trường đờ , ngà đó òn e thẹn, muốn
làm quen cô em mà không m, nên tìm cớ làm
quen cô chị. BPT mong các AH/TH gửi về cho
Lá Thư những mẫu chuyện vui buồn như thế
này để chúng ta sống lại
th
nh n hơn
nửa thế kỷ qua.
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Kỷ Niệm về Kiến Trúc Sư Vũ Đình Hóa
AH Phạm Nguyên Hanh
Trước 30-4-1975, tôi chưa được
hân hạnh quen biết Kiến Trúc Sư Vũ
Đình Hóa. Chỉ sau ngày Miền Nam sụp
đổ, tôi được Ủy ban Quân quản sắp xếp
làm việc tại số nhà 60 đường Đoàn Thị
Điểm (trước là trụ sở của Tổng cuộc Gia
Cư cũ), và ngồi cùng Kiến Trúc Sư Vũ
Đình Hóa trong một phòng tầng trệt.
Cùng phòng có thêm 3 anh kỹ sư trẻ, dưới
30 tuổi. Tôi phỏng chừng lúc đó, KTS
Hóa khoảng 60 tuổi, ông là người lớn tuổi
nhất trong phòng, và tôi là người kế. Các
anh kỹ sư trẻ gọi KTS Hóa bằng bác và
xưng là cháu, nên tôi cũng theo đó mà gọi
“bác Hóa”, nhưng xưng là tôi, vì cảm thấy
mình khá gần với bác Hóa về mặt tuổi tác.
Có lẽ thấy tôi là người đứng tuổi, KTS
Hóa tỏ ra gần gũi và thân thiện với tôi
hơn với các anh trẻ khác cùng phòng. Bác
Hóa coi tôi như một người em. Chỉ trong
vài ngày, khi nói chuyện riêng với tôi, bác
Hóa dùng cách xưng hô thân mật “toa
moa” với tôi.
Chúng tôi đi làm bằng xe đạp, áo
bỏ ngoài quần, nhưng riêng bác Hóa thì
luôn luôn áo quần chỉnh tề, áo sơ mi trắng
để trong quần, và đi giầy da đen đánh xi
láng. Bác nói với tôi rằng đó là “thói quen
từ mấy chục năm, nay không bỏ được”.
Ngay cả mớ tóc bạc, bác chăm sóc thật kỹ
lưỡng, tuần nào cũng nhuộm đen và chải
ngay ngắn. Còn đôi kính cận thị, thì bác
luôn luôn dùng khăn tay lau mặt kính sau
khi vào phòng, có lẽ để lau sạch đôi tròng
kính dính mồ hôi và bụi bám vào trong
khi đạp xe từ nhà đến sở. Bác Hóa nói

nhà bác ở khu Tân Định, nhưng tôi và các
anh kỹ sư trẻ chưa đến bao giờ.
Lúc đó là thời gian quân quản,
chúng tôi mỗi người nhận vài hồ sơ kỹ
thuật. Công việc rất nhàn hạ, vì không có
dự án xây cất nào cả. Chúng tôi xem qua
các bản vẽ trong hồ sơ, rồi xếp ngay ngắn
vào một chồng trên bàn. Nói về vấn đề kỹ
thuật các hồ sơ đó, bác Hóa thường dùng
tiếng Pháp, khi không có mặt các cán bộ.
Nhiều lần, bác Hóa lại bàn tôi ngồi chơi,
và chúng tôi dần dần hiểu nhau, bàn nhiều
chuyện thuộc nhiều phạm vi ngoài đời.
Vài lúc thấy vui, bác Hóa hát một bài hát
bằng tiếng Pháp, giọng hạ thấp, để không
bị các phòng kế cận nghe thấy. Đôi khi,
bác Hóa còn cao hứng một mình ra giữa
phòng, đi vài bước khiêu vũ với điệu
tango, một cách thành thạo và điêu luyện,
chúng tôi rất khâm phục, và nhận thấy bác
Hóa trẻ hơn tuổi nhiều. Bác Hóa tâm sự
với tôi rằng trước đó, có thói quen cuối
tuần đi khiêu vũ với vợ, “Nhưng nay thì
hết rồi!” bác chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối.
Chúng tôi rất thông cảm, tuy không nói
ra, nhưng chúng tôi đoán rằng tình thế
thời đó không sáng sủa gì, mà sẽ còn bi
đát hơn nữa.
Có lần tôi hỏi nhỏ bác Hóa về thời
kháng chiến chống Pháp từ cuối năm
1946, bác Hóa không trả lời thẳng vào
câu hỏi, mà chỉ nói sơ qua một thời xa
xưa theo kháng chiến, nếm mùi gian khổ,
bị nghi kỵ vì gốc “tiểu tư sản”, rồi “dinh
tê về thành”, tức là về Hà Nội, rồi sau
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hiệp định Genève, mua máy bay cho cả
gia đình di cư vào Nam.
Đôi khi bác Hóa đến ngồi ở bàn
làm việc của tôi, ngồi im lặng không nói
một tiếng nào trong một thời gian khá dài.
Lợi dụng phòng vắng người, tôi đánh bạo
hỏi lý do, thì bác Hóa tâm sự rằng đang lo
lắng vì không có tin tức về người con
đang du học ở Mỹ. Lúc đó Mỹ đoạn giao
với Việt Cộng. Tôi cũng tâm sự với bác
Hóa rằng một người em của tôi lúc đó du
học ở Thụy Sĩ. Tuy nước này không có
đoạn giao, nhưng người em tôi vẫn chưa
gửi thư về gia đình. Sau đó, nhờ vài người
bạn cho biết một cách liên lạc chắc chắn
ra ngoại quốc, tôi đề nghị bác Hóa gửi thư
cho một người quen hay bà con của bác ở
Pháp, nhờ liên lạc giùm với người con ở
Mỹ. Pháp có liên hệ ngoại giao với Việt
Cộng, thư từ tuy chậm và sẽ bị giữ lại để
kiểm duyệt, nhưng sẽ còn nhận được.
Vào đầu tháng 6-1975, tôi mua báo
Sài Gòn Giải Phóng để đọc thông báo của
Ủy ban Quân quản ban hành lệnh học tập
cải tạo. Tôi mang tờ báo này vào sở, bác
Hóa và các anh kỹ sư trẻ cùng đọc một
cách chăm chú vì thông báo liên hệ đến
tất cả chúng tôi. Sau một vài ý kiến trao
đổi, tất cả chúng tôi đều đi đến kết luận:
trong phòng chỉ có một mình tôi thuộc
diện học tập cải tạo tập trung, còn bác
Hóa và các anh kỹ sư trẻ khác thì được
học tập cải tạo tại chỗ. Đọc đi đọc lại
thông báo, chúng tôi hiểu rằng học tập tại
chỗ chỉ có 3 ngày, ngay tại cơ quan, có
cán bộ giảng huấn đến dạy hai buổi mỗi
ngày. Còn thành phần học tập cải tạo tập
trung thì khi đi trình diện, phải mang theo
giấy bút, vật dụng cá nhân và tiền mua
thực phẩm cho một tháng. Do đó, các anh
kỹ sư trẻ và tôi hiểu rằng khóa học cải tạo
tập trung kéo dài đúng 1 tháng. Riêng bác
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Hóa không có ý kiến, bác giữ im lặng,
nhưng không phản bác ý kiến của chúng
tôi.
Chừng 2 tuần sau, tôi xin nghỉ làm
việc ở sở để chuẩn bị trình diện học tập.
Khi bắt tay từ giã, bác Hóa cầm tay tôi
khá lâu, tỏ vẻ xúc động. Tôi còn nhớ lời
của bác Hóa: “Toa gắng học cho mau, rồi
về đây, chúng mình lại làm việc chung
với nhau. Lúc đó, moa sẽ mời toa đến nhà
moa chơi.” Tôi rất cảm kích và cám ơn.
Một lát sau đó, khi chỉ còn hai chúng tôi
trong phòng, bác Hóa đến bàn tôi nói nhỏ:
“Moa sợ toa phải học tập lâu hơn 1 tháng.
Toa nên mang thêm quần áo ấm và cả
thuốc men nữa. Toa nhớ đừng nói chuyện
này cho ai nhé”. Lời nhận xét và khuyên
nhủ của bác Hóa làm tôi ngạc nhiên đến
sửng sốt, vì tôi chưa từng nghĩ đến trường
hợp phải học tập lâu quá 1 tháng. Điều
này làm tôi suy nghĩ nhiều. Bác Hóa ít khi
nói đùa, và khi nói chuyện này, tôi cảm
thấy vẻ mặt của bác khá nghiêm trọng.
Bác Hóa phải thương và tin tôi lắm nên
mới nói như vậy, vì nếu bị tố cáo sẽ mang
tội phản tuyên truyền. Tôi suy nghĩ rất
nhiều. Tôi quyết định mang thêm một áo
len dày, một chai aspirine, ít viên trụ sinh,
và thêm chút tiền ngoài số tiền thực phẩm
phải đóng cho 1 tháng hoc tập (được ấn
định là 13 ngàn đồng VNCH).
Sáng ngày đi trình diện học tập, tôi
xách một túi đựng ba bộ quần áo, áo len,
mùng mền, vật dụng cá nhân và gọi một
xích lô đạp chở tôi đến trường Nữ Trung
học Gia Long trên đường Phan Thanh
Giản. Đó là địa điểm trình diện. Hôm đó
là ngày đầu trình diện, nhiều người đã đến
trước tôi, đứng xếp hàng dài để làm thủ
tục ghi danh và đóng tiền mua thực phẩm.
Xong thủ tục, chúng tôi được đưa lên lầu
2 sắp xếp chỗ nằm. Ngày hai bữa trưa và
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chiều, nhà hàng Đồng Khánh từ Chợ Lớn
chở thức ăn đến cho chúng tôi. Như được
nghỉ hè, chúng tôi tụ năm tụ ba nói
chuyện, nhưng không thấy học tập gì cả.
Có anh tỏ vẻ thạo tin, nói là ngày mai sẽ
vào khóa học. Chúng tôi còn đinh ninh sẽ
được học hết khóa học tập cải tạo tại
trường Gia Long, vì lúc đó là dịp nghỉ hè.
Còn hơn 2 tháng nữa nhà trường sẽ khai
giảng các lớp trung học, thì việc mượn
các lớp học để học tập cải tạo không có gì
khó khăn. Nhưng tất cả dự đoán đều sai.
Đến ngày thứ 3, sau bữa cơm chiều,
chúng tôi được gọi xuống sân trường xếp
hàng để nhận lệnh thu xếp vật dụng cá
nhân và chuẩn bị di chuyển. Khoảng 11
giờ tối, một đoàn xe vận tải quân sự bọc
kín chở chúng tôi đi ra khỏi thành phố,
đến một khu xa và vắng người, có nhiều
dãy nhà mái tôn. Lúc đến đã 3 giờ sáng,
trời tối đen, không có đèn điện. Chúng tôi
được lệnh tìm chỗ ngủ. Mọi người đều
mệt mỏi vì mất ngủ từ tối hôm trước, nên
nằm xuống là ngủ vùi cho đến 9 giờ sáng.
Khi tỉnh dậy, vài anh bạn nhận ra chỗ ở là
làng Cô Nhi Long Thành. Tuy bụng đói,
chúng tôi ở cùng một dãy nhà được gọi ra
tập trung và được chia tổ, đội. Vài anh
được chọn vào tổ ẩm thực được lệnh đến
dãy nhà bếp nhận phần ăn trưa cho cả
dãy. Việc tổ chức đội ngũ kéo dài thêm
vài ngày, mỗi ngày các tổ trưởng, đội
trưởng được gọi đi họp nhận chỉ thị rồi về
giao công tác cho chúng tôi, như làm vệ
sinh chung quanh dãy, xây thêm nhà
cầu.., không ai còn nghĩ đến học tập nữa.
Rồi thấm thoát, kể từ ngày đi trình diện,
đã hơn 10 ngày trôi qua. Chúng tôi bắt
đầu nhận ra rằng thời gian học tập sẽ còn
dài. Mỗi ngày chúng tôi làm việc tay chân
8 tiếng, và nhận thức rắng đó là bài học
đầu mà ít người trông đợi, để biết thế nào
là “lao động là vinh quang”. Rồi sau đó,
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học chịu đựng đói rét, học nhẫn nhục vì
bất cứ lúc nào một cán bộ quản giáo trẻ
măng cũng có thể tìm ra một lỗi nhỏ để
phạt. Sau hai tuần làm quen với đời sống
“cải tạo viên”, chúng tôi được lệnh tập
trung tại hội trường để nghe thuyết trình
về cách khai lý lịch. Yêu cầu là phải khai
đầy đủ và thành khẩn về lý lịch cá nhân,
lý lịch thân nhân gồm ông bà, cha mẹ, anh
chị em, vợ con, với địa điểm cư trú. Riêng
về cá nhân, phải khai rõ hoạt động trong 3
giai đoạn: từ trước 1945, từ 1945 đến
1954, và từ 1954 đến 1975, với tên các
bậc chỉ huy và đồng nghiệp. Việc khai lý
lịch này đã làm nhiều cải tạo viên mất ăn
mất ngủ. Trong dãy nhà tôi ở có vài tổ
gồm các thượng nghị sĩ thời đệ nhị cộng
hòa. Để khai lý lịch, một thượng nghị sĩ
thức gần như suốt đêm, thắp đèn cầy để
viết, làm chúng tôi sợ đèn cầy bén cháy
sang đến mùng mền thì rất tai hại. Thực
ra, việc khai lý lịch không phải viết rồi
đem nộp là xong. Chừng vài ngày sau,
chúng tôi lại được gọi tập trung tại hội
trường và yêu cầu viết lại, viết cho đầy đủ
hơn, thành khẩn hơn. Việc khai lý lịch
kéo dài vài tuần như vậy, chúng tôi hồi
hộp chờ, thỉnh thoảng một vài cải tạo viên
được gọi riêng lên văn phòng quản giáo
để cung cấp thêm chi tiết.
Qua đến tháng thứ tư, chúng tôi
mới được giảng bài học tập chính trị đầu
tiên. Bài giảng rất dài, từ sáng đến chiều.
Mỗi buổi tối, cải tạo viên họp tổ và thảo
luận về đề tài học tập. Sau nhiều ngày đả
thông mọi thắc mắc, các tổ viên cặm cụi
viết bài thu hoạch, liên hệ đến cá nhân và
viết bản tự phê. Chỉ có 10 đề tài học tập
chính trị, nhưng chúng tôi mất gần 4
tháng mới học hết.
Thời gian học tập không phải kết
thúc với bài học cuối cùng. Quản giáo cho
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biết chỉ có học viên nào học tập tiến bộ
mới được cách mạng khoan hồng cho về
đoàn tụ với gia đình. Tất cả các cải tạo
viên phải phấn đấu để được đánh giá là đã
tiến bộ. Tiêu chuẩn về tiến bộ thật mơ hồ.
Ngày về thật xa vời.
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ lời nói của
bác Hóa trước khi đi trình diện: “Moa sợ
toa phải học tập lâu hơn 1 tháng”. Tôi
cũng còn nhớ bác Hóa giữ im lặng khi các
anh kỹ sư trẻ quả quyết học tập chỉ có 1
tháng. Bác Hóa thật khôn khéo, không
muốn tranh cãi về một vấn đề không ai
nắm vững. Tuy vậy, bác Hóa vẫn chúc tôi
học cho mau rồi về. Bác Hóa đoán tôi sẽ
phải học tập lâu, chứ không phải một
tháng như tôi và các anh kỹ sư trẻ hiểu
lầm, một sự hiểu lầm ngây ngô tai hại.
Bác Hóa phải có một kinh nghiệm sâu sắc
với cộng sản để thấy được sự thật trong
các thông báo, nhìn thấy ý nghĩa thật ẩn
dấu “giữa những dòng chữ”. Tôi đoán
rằng hồi tham gia kháng chiến từ cuối
năm 1946, bác Hóa đã nghe những lời
hứa phỉnh phờ và dụ dỗ hão huyền của
các cán bộ hồi đó. Có thể bác Hóa đã
nhận ra chân tướng của chúng. Vì vậy,
bác lặng lẽ “dinh tê về thành”. Bây giờ,
chắc bác Hóa còn ý thức sâu sắc hơn và
còn cảnh giác cao độ hơn.
Tôi ở làng Cô Nhi Long Thành gần
1 năm thì được thả về, trong một đợt khá
đông người được thả, với chỉ thị về địa
phương phải trình diện phường khóm và
cơ quan cũ. Khi trình diện cơ quan cũ, tôi
gặp sự thay đổi. Ủy ban Quân quản đã
giải tán, cơ quan cũ nay thuộc Ủy ban
Nhân Dân Thành phố, và được tách làm
hai: sở Xây Dựng và sở Quy Hoạch. Tôi
được điều động về sở Quy Hoạch.
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Sau khi trình diện các cán bộ lãnh
đạo sở, tôi chạy đi tìm bác Hóa. Sở Quy
Hoạch ít nhân viên, tôi vào hỏi vài phòng
thì biết bác Hóa không làm việc ở sở này.
Phòng cũ của chúng tôi ở tầng trệt không
có ai quen cả. Tôi vào hỏi một nhân viên,
thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Chờ đến
một tuần sau, gặp lại một anh kỹ sư trẻ
cùng phòng cũ, tôi mới được biết bác Hóa
đã hết làm và nghỉ hưu từ cuối năm trước.
Tôi lại không biết địa chỉ nhà bác Hóa,
tuy chỉ nghe nói ở khu Tân Định. Vào
thời buổi đó, rất khó tìm cách liên lạc với
nhau, vì ai ai cũng bận bịu suốt ngày. Ban
ngày đi làm về, buổi tối còn họp tổ tại địa
phương, còn cuối tuần thường phải đi
công tác thủy lợi. Đời sống bận rộn với
nhiều nghĩa vụ và nhiều cảnh giác làm
con người tự cô lập. Tôi rất nhớ bác Hóa,
nhưng cảm thấy bất lực không thể gặp lại
được.
Tôi chắc sau khi về hưu, bác Hóa
thường ở nhà và không tiếp xúc với các
đồng sự cũ, nên không biết tôi đã được
về. Có thể bác Hóa còn nghĩ đến một
trường hợp xấu hơn về tôi: bị đưa ra Bắc
học tập cải tạo như nhiều người khác
trong năm đó. Trước đây, có lần bác Hóa
đã ngỏ ý mời tôi đến nhà chơi. Nếu tôi
biết được chỗ ở của bác, tôi sẽ đến thăm
bất ngờ, chắc bác Hóa sẽ vui mừng lắm.
Bác Hóa đã tin tưởng tôi để cho biết riêng
ý kiến về thời gian học tập cải tạo. Nghĩ
đến điều này, tôi thầm biết ơn bác Hóa, và
coi bác như một người anh đáng kính và
gần gũi. Nhiều khi, tôi ước ao nếu gặp lại,
bác Hóa sẽ cho tôi thêm nhiều lời khuyên
hữu ích, dựa vào kinh nghiệm sống với
cộng sản của bác.
Sau này, tôi có may mắn được làm
việc cùng phòng với các vị kỹ sư đàn anh
như quý anh Phạm Minh Dưỡng, Trần An
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Nhàn, Phan Văn Điển,.., tôi rất cảm phục
và kính trọng các vị đó vì kiến thức, kinh
nghiệm và tư cách. Nhưng đối với bác
Hóa, tôi cảm nhận được thân tình thắm
thiết sâu đậm, mà chỉ có được từ một
người anh trong gia đình.

Tôi thành tâm cầu mong bác Hóa
và gia đình sớm đào thoát được và đến
sống ở một nước tự do, hoặc có cơ hội
đoàn tụ với người con ở Mỹ. Nhiều khi
tôi tin rằng gia đình bác Hóa đã đào thoát
khỏi Việt Nam rất sớm, từ những đợt vượt
biên đầu tiên. Mong sao đó là sự thật.

LẠI MỘT MÙA MƯA
Cơn mưa nhẹ tỉ tê khua cành lá
Trong gác nhỏ một mình đếm mưa rơi
Lá phủ đầy con đường nhỏ lẽ loi
Đường quanh quanh chúng mình từng dạo bước
Mùa mưa đến mấy mùa qua mấy lượt
Cánh chim trời giờ anh ở hà phương?
Chỉ còn em với hoa dại bên đường
Đêm hôm nay sao đêm dài vô tận!
Mưa từng giọt mưa rơi ngoài song cửa
Chiếc lá vàng theo gió lùa qua song
Lệ thầm rơi nào ai biết nỗi lòng!
Tiếng thở dài giửa thị thành hoa lệ.
Hàng cổ thụ lại một mùa thay lá
Son phấn củ sầu lòng để má phai
Cánh chim trời còn trở lại nơi nầy?
Trong gác nhỏ đã mấy mùa em đợi!
AH Mai Thanh Toàn - Tona Mai
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Bốn Thầy Công Chánh Của Tôi
AH Trần Trung Trực
Trong 4 năm học, 1963 đến 1967, tôi là
học trò lười nhất. Trong các Thầy, tôi nhớ
nhất và sẽ đến chết không bao giờ quên là
Thầy Bùi Hữu Lân, Thầy Phan Đình Tăng,
Thầy Bửu Đôn và Thầy Tôn Thất Đổng. Tôi
nghĩ rằng cả bốn Thầy không biết tôi, vì tôi
không có gì đặc biệt và ham chơi.
Thầy Bùi Hữu Lân d y tôi môn Cấp
Thủy. Thầy hiền, chững ch c, d y rất dễ hiểu.
Nhiều khi không cần học bài, chỉ nhớ những
phương trình Thầy d y và trả bài là xong. Tôi
còn giữ tấm hình Thầy chụp chung với chúng
tôi hồi Tết Việt Nam.

Lần nào về VN, tôi vẫn đến thăm
Thầy, ở một mình trong 1 căn phòng trong
con đường hẻm. Thầy vẫn thanh b ch, trong
s ch và ít nói. Ngày 27-10-2017, Thầy đã đ i
diện các Thầy cũ khác tham dự Kỷ Niệm 60
Năm thành lập Trung Tâm uốc ia Kỹ
Thuật Phú Thọ do các AHCC Việt Nam tổ
chức. Sau đây là hình Thầy và AH Đặng
Huấn, K6KSCC, AH Hoàng, K12KSCC ở Úc
về dự. Tôi chúc Thầy an lành và tấm gương
sống của Thầy là bài học cho những thế hệ
AHCC bắt chước.

Thầy Bùi Hữu Lân, AH Huấn, và AH Hoàng
đứng.
Thầy Phan Đình Tăng d y chúng tôi
môn Sức Chịu Vật Liệu. Thầy d y dễ hiểu và
trình bày khoa học. Thầy từ tốn và có những
đặc điểm mà AH Tràm Nước nói về Thầy
trong bài ở những trang đầu Lá Thư này.
Chúng tôi có vài lần được gặp Thầy ở Mỹ.
Một gia đình sống gương mẫu cho chúng tôi
bắt chước. Sau đây là tấm hình chúng tôi
chụp chung với Thầy hơn 50 năm về trước.
Chỉ là kỷ niệm. Có một số b n bè của tôi đã
qui Tiên!
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Các b n thấy Thầy đẹp trai trong đám
học trò, đứng ngồi quây quần trong những
ngày cuối năm và sắp đón Tết.
Chúng tôi kính chúc Thầy luôn an
m nh và h nh phúc, gia đình Thầy luôn là
gương mẫu cho chúng tôi.

Ngồi từ trái Cô Thầy Tăng, AH Trang.
Đứng AH Các, AH Ngoạn.
Thầy Bửu Đôn d y chúng tôi môn Bê
Tông Cốt Sắt. Việt Nam bị Pháp đô hộ, rồi
sau đó chiến tranh Nam Bắc, không có Luật
về Bê Tông mà dùng Luật của Pháp. Thầy
đẹp trai, thông thái, d y thật dễ hiểu, tuy
môn học hơi khó diễn tả. Sang Mỹ, Thầy học
thêm về Computer Science và đã giúp ý kiến
cho Lá Thư AHCC rất nhiều. Chúng tôi có
dịp tiếp xúc với Thầy cách đây vài năm. Kính
chúc Thầy Cô luôn an lành và h nh phúc. Xin
Thầy vẫn giúp ý kiến cho Lá Thư AHCC mãi
mãi.
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Thầy Tôn Thất Đổng d y chúng tôi
môn Cầu Cống. Thầy d y dễ hiểu. Thầy ít nói
và chững ch c. Tôi có dịp gặp Thầy cách đây
vài năm ở Montreal, Canada. Thầy vẫn vậy, ít
nói. Cô đã mất, Thầy vẫn ở độc thân và có ý
tham gia ho t động AHCC. Chúng tôi cầu
chúc Thầy luôn an m nh và rất hân h nh
được Thầy giúp ý kiến và ho t động cho
AHCC.

Thầy Đổng và Trực chụp trong bữa tiệc hội
ngộ tại Montreal, Canada.
Tôi thật may mắn có 4 Thầy đáng kính
d y tôi những môn học rất hữu ích. Dù tôi
lười học, nhưng mấy Thầy đã cho tôi một
kiến thức cơ bản, theo đó trong những năm ở
Mỹ, tôi đã phát triển ra. Điều mà tôi xin thưa
với quí Thầy là từ những lý luận căn bản mà
uí Thầy d y tôi, tôi đã chứng minh cho các
b n và xếp lớn ở Mỹ biết được người kỹ thuật
Việt không cần sách vở và cũng làm việc rất
khoa học và kỹ thuật. Từ đó, có nhiều vấn đề
lớn, họ cũng hỏi tôi để lấy ý kiến. Đó là thành
quả mà quí Thầy đã dậy dỗ tôi. Một câu Thầy
d y, một cử chỉ của Thầy đã giúp tôi trả món
nợ mà nước thứ hai đã cưu mang chúng ta.
AH Trần Trung Trực, K6KSCC

Cảnh cũ trường xưa hồn lan tỏa
Vương vấn lòng ta một nỗi niềm
Thầy Bửu Đôn đang nói chuyện với Trực.

AH Mai Thanh Toàn, K1KSCC
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Cố Ái Hữu Nguyễn Đức Chí
AH Trần Trung Trực
Sáng nay, sau lễ Thanksgiving, tôi
thức giấc và ra ngoài check Email, thì
nhận được Email của anh Khương Hùng
Chấn, K1KSCC, ở Houston, TX, thông
báo anh Chí đã ra đi thật thanh thản hồi
5:15 PM ngày lễ Thanksgiving 2017, bên
vợ hiền và 2 con. Tôi chưa kịp thông báo
cho các bạn khác thì nhận được tin trên
qua Email của anh Mai Thanh Toàn,
K1KSCC, ở Việt Nam. Rồi, khoảng 6 giờ
sáng anh Trịnh Hữu Dục, K3KSCC, text
cho tôi biết tin trên. Sau cùng là Thầy
Bửu Đôn Email thông báo tin anh Chí đã
ra đi thật nhẹ nhàng bên vợ con.
Tuy rằng, chúng ta, tất cả bùi ngùi
phải xa AH Chí, một con người có ý chí
sắt đá, nhưng chúng ta cám ơn Tạo Hóa
đã cho anh ra đi thật nhẹ nhàng, một ước
mơ của tôi và các bạn đều mong như vậy.
Cách đây khoảng 20 năm, anh có
tiếp xúc với tôi và mời tôi tham gia Lá
Thư AHCC. Tôi và anh thường xuyên
Email qua lại. Nhưng chẳng thấy anh
giao cho tôi làm việc gì.
Anh đã đảm trách Lá Thư AHCC
thật lâu dài, tôi cứ tưởng cứ tiếp tục êm
xuôi như vậy cho đến ngày nào anh về
Trời. Đùng một cái, anh bị bệnh và anh
Duật tiếp nối, anh Ái Văn, anh Luân, anh
Thông và tôi tiếp theo. Tuy bị bệnh hiểm
nghèo, nhưng ý chí của anh thật mãnh
liệt, anh ăn chay, tập thiền, tập vẫy tay,
vv.. và đã kháng chế được căn bệnh một
thời gian dài, khoảng gần 8 năm.

Sau khi học xong master ở Mỹ, anh
về Việt Nam và dạy chúng tôi năm cuối
cùng, niên học 1966-67, về Sức Chịu
Đựng Vật Liệu. Anh dạy những trường
hợp đặc biệt về vật liệu.

Cố AH Nguyễn Đức Chí và cố AH Nguyễn Văn
Bảnh chụp bữa tiệc tại Washington năm 2011

Nhìn hình anh, tôi nhận thấy anh
thật tài tử. Tóc thật nhiều, bạc trắng,
chẳng cần chải chuốt. Anh đã đến Austin,
Texas nhiều lần thăm viếng chúng tôi.
Trong khi nói chuyện ăn uống, anh đã nói
chuyện đủ đề tài như thiền, như dùng dầu
khuynh điệp nhỏ vào kem khi đánh răng,
vv.. Bây giờ anh vĩnh viễn ra đi, mang
theo những câu chuyện vui và kinh
nghiệm mà anh từng trải. Tôi nhớ gần
đây, năm ngoái, anh Email cho chúng tôi
bài “Thực Tế Ảo”. Đọc bài này, tôi phục
anh đã theo dõi thời sự hàng ngày.
Anh Chí ơi, anh đã ra đi thật thanh
thản, tôi cũng mong được như vậy anh ạ.
Xin anh giúp chúng tôi giữ Lá Thư AHCC
như anh làm trước đây, mỗi ngày khá
hơn, súc tích hơn và trường tồn như ước
vọng của toàn AHCC.
Tạm vĩnh biệt anh.
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Tang Lễ AH Mai Kiết Hưng
AH Ngô Nẫm
Nhiều AH CC không tham dự tang
lễ được nhưng thương cảm và quan tâm
đã điện thoại hỏi tôi. Vậy tội xin tường
trình:
Tang lễ AH Mai Kiết Hưng được
cử hành vào ngày 1 tháng 12 năm 2017
lúc 1 giờ chiều theo nghi thức Gíao Hội
Tin lành. Tất cả các lễ chỉ trong 1 giờ,
nhưng rất trang trọng và ấm cúng.
Gia đình có 3 người, đồng đạo và
bạn hữu độ 12 người; AHCC có vợ chồng
tôi và vợ chồng anh Di.
Bên quan tài có 3 tràng hoa: Tràng
hoa lớn của AHCC/HTD, 1 tràng hoa của
Khóa 1 KSCC, và 1 tràng nhỏ của gia
đình chị Nguyễn Đức Chí. Ngoài ra có 2
giỏ hoa của Tin Lành?? Ba tràng hoa của
CC trong khung cảnh này, thật sự đã làm
tang lễ thêm phần trang trọng. Anh chị Di
lại mang camera đến làm phim cho gia
đình giữ làm kỷ niệm.

Chương trình gồm: Hát thánh ca;
đọc tiểu sử người quá cố. Sau phần sứ
điệp của vị Mục sư, đến phần tôi đại diện
AHCC/HTD đọc điếu văn tưởng niệm.
Tuy trong đời chưa 1 lần gặp anh Mai
Kiết Hưng, nhưng đọc lời ai-điếu trong
hoàn cảnh này, và nhìn anh nằm trong
quan tài, tôi thật sự xúc động.
Gần 2pm quan tài được đẩy ra
phòng phía sau để hỏa thiêu. Gia đình 3
người vào phòng nhỏ bên cạnh quan sát
việc hỏa thiêu qua khung kiến lớn. Chúng
tôi lặng lẽ ra về!! Chiều thứ Sáu trên xa lộ
vòng đai, gặp rush hour, xe bumper to
bumper..!!
Anh Mai Kiết Hưng ơi! Nợ tang
bồng anh đã trả xong. Chí làm trai anh đã
mãn nguyện, và...tuổi đời anh đã đạt Đại
Thượng Thọ. Nay anh về với Chúa.
Nguyện cầu Anh vinh hiển chốn Thiên
Đường... Vĩnh biệt Anh.

Cố AH Mai Kiết Hưng
Gia đình cố AH Mai Kiết Hưng

TRANG 92

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

VĨNH BIỆT ÁI-HỮU NGUYỄN-ĐỨC CHÍ
AH Ngô-Nẫm
Sau đây là bài điếu văn của Ái-Hữu
Ngô-Nẫm, Đại Diện AHCC vùng HoaThịnh-Đốn đọc trong tang lễ AH Nguyễnđức Chí ngày 27-11-2017 tại Maryland.
Kính bái hương linh Ái Hữu.
Với tình thương mến bao la, hôm
nay Ái-Hữu Công-Chánh vùng HoaThịnh-Đốn về đây nghiêng mình trước
linh cửu để tiễn đưa hương linh quy về
cõi Phật, cõi chân như tịch tịnh.
Anh ra đi để thương để nhớ cho
Chị, cho hai Cháu Tuấn, Tú cùng tang
quyến. Chúng tôi, và AHCC khắp năm
châu rất xúc động trước cảnh biệt ly này
và vô cùng thương tiếc. Tiếc thương
người bạn hiền mà ba bốn chục năm nay
đã từng gắn bó chia xẻ cùng nhau niềm
vui nỗi buồn trên quê hương mới này.
Mối giây liên hệ về tình đồng môn
đồng nghiệp, chị Chí cũng là KSCC, lại
đồng cảnh ngộ ly hương, đã cuốn hút
chúng ta tìm đến với nhau, đoàn kết lại
như tình anh em trong một gia đình.
Chúng tôi quý mến nhân cách, đạo hạnh
khiêm cung, và nhiệt tình của Anh trong
các sinh hoạt của AHCC hải ngoại. Anh
hăng hái tích cực góp phần nuôi dưỡng Lá
Thư Ái Hữu Công Chánh để phát huy tinh
thần "Giữ cho còn có nhau".

Từng là sinh viên Công-Chánh
Saigon, sau khi học thêm ở Mỹ về lại dạy
ở trường Công-Chánh, và ch c vụ sau
cùng là Giám Đốc trường cho đến ngày
VNCH không còn. Qua đây Anh vẫn gắn
bó với nghiệp Công-Chánh và tìm cơ hội
đi khắp năm châu thăm thầy, thăm bạn,
thăm cựu sinh viên để giữ mối giây liên
lạc giữa đồng nghiệp tha phương. Với
cộng đồng VN, Anh cũng âm thầm làm
nhiều công quả và các việc từ thiện.
Trong Lá Thư AHCC anh từng viết
những bài khảo luận về khoa học, tôn
giáo với ý tưởng sâu sắc. Mới hôm qua
đọc bài "Thực tế ảo" (virtual reality) anh
mới viết lúc bệnh đã nặng mà thao th c
nhớ thương Anh.
Anh Chí ơi! Nói lời tiển biệt mà
lòng tôi chùng xuống! Thương Anh quá!
Mới tuần trước đây tôi đến thăm, thấy
Anh ngồi trên xe lăn, người gầy ốm,
nhưng vẫn tươi vui nói cười, không than
đau, không rên la. Anh bảo tôi đến ôm
vào người anh. Tôi choàng tay qua vai
Anh, đặt bàn tay lên ngực, thấy ngực Anh
ấm, nhưng vai đã lạnh và bàn tay thì lạnh
buốt. Tôi mang tất vào hai bàn tay gầy
guộc đó.
S c đã kiệt, Anh vẫn cười vui, và
nói đã thấy Phật, thấy cảnh đẹp, thấy các
vị vua... Trong mơ hồ mộng ảo, khi tỉnh
khi mê đó, Anh không gặp ác mộng, mà
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chỉ thấy toàn mộng đẹp, mộng lành trong
cảnh giới thần tiên. Hạnh phúc thay, Anh
đã đạt được 'hỷ quán". Một niềm vui khác
nữa là ái nữ của Anh vừa mới thành đạt
Bác-sĩ Y khoa tuần vừa qua mang lại cho
người cha nụ cười mãn nguyện. Gieo
nhân lành, gặt quả ngọt! Môi nở nụ cười
tươi trước khi mắt vĩnh viễn nhắm lại.

Vĩnh biệt AH Nguyễn-đ c Chí!
Nguyện cầu hương linh sớm lìa chốn ta
bà, siêu thăng phiêu bồng miền cực lạc.

Bạn Hùng Ơi!
Nhớ ngày nào trong văn phòng nhỏ hẹp
Trên tầng lầu hãng giấy Cogido
Bàn bạn ngồi đầy bản vẽ, hồ sơ
Ta ăn trưa, bánh mì "không người lái"
Cầm chun trà bạn trầm tư theo làn khói
"Cứ như vầy chúng mình sẽ về đâu?"
Mình về đâu?, giờ bạn ở phương nào?
Trong mênh mông, nguyện linh hồn tự tại

Trời Sài Gòn, sương mù giăng bàn bạc
Gió hắt hiu, vài cánh lá rơi rơi
Lá nào là anh, lá nào là tôi?
Là cát bụi anh lại về cát bụi!

Một thoáng về với cố AHCC Võ Hùng, Tona Mai.
AH Mai Thanh Toàn
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Cá Hấp Xì Dầu
Bích Thuận
Lời Mở Đầu:
Hơn 50 năm trước đây, tôi là một nữ học sinh
trong 1 gia đình trung lưu, cắp sách đến trường
và đâu biết nấu nướng gì. Sau đó, lập gia đình và
có người giúp việc nên không có dịp học hỏi nấu
nướng. Sang Mỹ năm 75, tôi phải tập nấu nướng.
Bây giờ, thứ gì cũng có thể mua ở chợ Việt Nam.
Thời gian đầu, phải tự học làm đủ thứ, từ cách
làm đậu hủ, làm giá sống, làm giò chả, gói và
nấu bánh chưng vv.. Nhưng thời gian đó, khó mà
kiếm sách, sách cũng dấu nghề hay không chỉ
cặn kẽ hay không có video chỉ cách làm thực sự
đúng. Cách đây vài tháng, nhờ có iPad mà tôi đã
khám phá ra những video chỉ cách làm thật đúng
và thật chính xác. Mỗi ngày tôi học thêm nhiều
món ngon. Sau đây tôi giới thiệu món Cá Hấp Xì
Dầu, món mà ông xã tôi khen ngon hơn ở tiệm.
Chúng tôi dùng cá catfish fillet thay cho cá điêu
hồng, onsale mua rẻ và cá mua ở tiệm Mỹ không
xương và bớt tanh hơn. Một bữa tốn hết dưới
$10 USD kể cả đồ gia vị thay vì mua ở tiệm
khoảng $35 USD. Bác sĩ khuyên nên ăn cá tốt
hơn gà (2 chân) và ăn gà tốt hơn heo và bò (4
chân). Muốn xem những video, tôi nghĩ các bạn
nên mua 1 iPad 10 inch khoảng $400 USD và
kiếm video cô Xuân Hồng, chủ nhà hàng Việt ở
San Jose, CA làm Cà Ri Gà và sau đó bạn sẽ có
rất nhiều videos khác do nhiều người chỉ dẫn:
https://youtu.be/AgjXaRKRyOM

Nguyên liệu làm cá hấp xì dầu:
1- Cá điêu hồng: 1kg (nếu thích, bạn có
thể dùng cá chép để thay thế cũng được)
2- Hành tây: 1 củ
3- Gừng: 1 củ
4- Hành tím, hành lá, ngò, tỏi, ớt, tiêu
xay.
5- Xì dầu (nước tương), dầu hào, hạt nêm,
muối, đường.

Cá điêu hồng làm sạch (bạn nhớ
cắt bỏ 2 mang cá, cạo sạch vảy, rạch
bụng lấy hết ruột ra, tránh làm vỡ mật để
cá không bị đắng). Sau đó, rửa thật sạch
với nước muối pha loãng sao cho hết
nhớt, rồi rửa lại với nước, để ráo. Lấy
khăn giấy thấm đều nước ở hai bên thân
cá, đồng thời kiểm át xem đã cạ ạch
vảy cá h àn t àn chưa. Khía thêm 2 h ặc
3 đường ngang thân cá để cá có thể ngấm
gia vị khi ướp.
Để cách làm cá hấp xì dầu
được ngon và đậm đà hơn, bạn để nguyên
con cá nhé, nhớ đừng cắt cá thành các
khúc rời. Vì làm như vậy khi hấp thịt cá
sẽ bị bở, khi ăn ẽ mất ngon.
Hành tím và tỏi bóc vỏ, rửa sạch,
đập dập và xắt nhỏ. Để riêng từng loại.
Ướp 1 muỗng cafe hạt nêm, 1/2
muỗng canh đường, 1 muỗng canh xì dầu,
1 muỗng canh hành tím băm nhỏ vào cá,
trộn đều để cho cá ngấm gia vị trong
khoảng 1 giờ là đủ. hêm hay bớt gia vị
tùy the thích của mỗi người.
Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch, xắt
thành sợi mỏng.
ấ
Lấy một cái đĩa âu lòng rồi đặt cá
và , rưới đều nước ướp cá lên bề mặt,
cho thêm 1 muỗng canh dầu hào phủ đều
suốt thân cá. Sau đó, ch hành tây, hành
lá và gừng lên trên bề mặt trên cùng.
Đem tất cả bỏ vào nồi hoặc xửng hấp.
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Thời gian hấp cá khoảng 25 – 30
phút là được. uốn biết xem cá chín kỹ
chưa, bạn lấy cây tăm đâm xiên lên mình
cá, nếu thấy thịt cá không bị dính và nước
cá không còn màu đỏ là cá đã chín, có thể
dùng được.

Món Tráng Miệng:

:
ưới dầu phi với hành tỏi lên cá:
Bật bếp, chờ cho chảo nóng thì cho
2 muỗng canh dầu ăn và tráng đều. Khi
dầu sôi sủi tăm thì ch tỏi và hành tím đã
băm nhỏ vào phi cho thơm. Nêm thêm 1
chút xíu hạt nêm và 1 chút xíu muối, đảo
đều và tắt bếp.
Lấy đĩa cá hấp ra, rưới đều phần
dầu và hành tỏi đã phi thơm lên mình cá.
àm như vậy sẽ giúp cá có màu bóng,
đẹp, đồng thời lại làm ch món ăn có
thêm mùi thơm của hành tỏi phi, giúp kích
thích thị giác cũng như khướu giác một
cách toàn diện.
Cuối cùng, rắc thêm 1 chút xíu hạt
tiêu xay nữa là xong. Món cá hấp xì dầu
chỉ ngon khi dùng nóng. Tuy nhiên, nhiều
khi ăn vài bữa, chúng tôi vẫn thấy ngon.
Món cá hấp xì dầu có thể dùng với cơm
hoặc để cho lạ miệng hơn thì bạn có thể
dùng chung với bún cuốn cùng bánh
tráng cũng rất vừa miệng.

Sau đây, tôi xin trình bầy món
tráng miệng bánh rán nhân khoai môn.
Thay vì làm nhân bằng đậu xanh, các bạn
mua khoai môn về rửa sạch và hấp. Sau
đó xay nhuyễn và viên tròn để làm nhân.
Các bạn làm vỏ như làm bánh rán. Ăn
món này với trà nóng thì tuyệt.
(Xin xem chi tiết trong LTAHCC số t i)
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Hội ngộ với ái hữu Thân và Nho tại phở Nguyễn Huệ

AH Nguyễn văn Thái
hứ bảy 15 tháng 10 năm 2016 lúc
12 giờ trưa, một buổi họp mặt thân
mật và vui vẻ với ái hữu Đoàn Văn
Thân khóa 6 và ái hữu Phan văn Nho khóa
14 từ Việt Nam tại tiệm phở Nguyễn Huệ
trên đường Bolsa gần khu thương mại
Phước Lộc Thọ. Buổi hội ngộ được các
anh khóa 5 và 6 tổ chức rất bất ngờ sau khi
có tin ái hữu Thân và Nho trở lại Quận
Cam đôi ngày trước khi về lại Việt nam.
Bạn cùng khóa với ái hữu Thân là các anh
Nguyễn Đức Nhuận, Trịnh Thành và Ngô

T

Thái Bình v..v.. và các anh khóa 5 là Hà
Trọng Minh, Nguyễn Thúc Minh kết hợp
tổ chức cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Đúng
như một ái hữu đã nói “Đây là buổi gặp gỡ
hiếm hoi và bất ngờ vì ái hữu Đoàn Văn
Thân lần đầu tiên du lịch đất Mỹ và ở
khách sạn ngay trung tâm Little Sài Gòn”.
Trước khi đến với buổi họp mặt hôm
nay, ái hữu Thân đã có vài cuộc vui vào
tháng 9 vừa qua như gặp gỡ các bạn bè
trong ban giảng huấn của trường Đại Học
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Kỹ Thuật Phú Thọ trước năm 1975 sinh
sống tại California là ái hữu Trình Hữu
Dục, Trần Quang Sinh, Lê Trung Định,
Vương Đình Bách, Lữu Hữu Duyên và
Trương Hoàng Vĩnh Phương ở nhà hàng
Gà Bistro và các bạn đồng môn Nguyễn
Quang Bê, Bửu Hiệp và Châu Phong Quan
tại Sacramento Bắc California. Và một
buổi họp mặt khác với các ái hữu công
chánh khóa 14 là Hồ Thuận, Văn Minh
Hồng, Nguyễn Văn Thái, Trần Cảnh Thuận
v..v..tại thành phố Redlands Nam
California. Các chuyến thăm viếng bạn bè
và thắng cảnh từ Nam đến Bắc California
của ái hữu Thân và các ái hữu khóa 14 từ
Việt Nam được các anh em khóa 14 ở địa
phương Nam và Bắc California như Văn
Minh Hồng, Hồ Thuận, Nguyễn Văn Thái,
Châu Phong Quan và Nguyễn Phú Cường
thay phiên lên kế hoạch, chương trình đưa
đón gặp nhau rất hấp dẫn. Kết quả thực
hiện đạt được hoàn toàn mỹ mãn làm mọi
người vui vẻ thoải mái trong các chuyến
rong chơi xứ người.
Sau hơn hai tuần lễ du lịch liên tục, mọi
người trong đoàn đã lần lượt chia tay nhau
với nhiều mục đích khác nhau, người trở về
Việt Nam đi làm việc lại, kẻ quay lại quốc
gia mình định cư, có bạn tiếp tục hành trình
thăm thân nhân và bạn bè ở tiểu bang khác.
Còn lại đôi ba ngày trên đất Mỹ tại quận
Cam, ái hữu Thân, Nho và chị Diệu đến
tham dự buổi ăn trưa thân mật tại Phở
Nguyễn Huệ ở đường Bolsa do các bạn
cùng khóa tổ chức. Tôi không theo phái
đoàn du lịch dự tất cả các buổi gặp gỡ từ
Nam đến Bắc California, mà chỉ dự vài ba
buổi họp mặt ở Nam California trong đó có
phở Nguyễn Huệ, nhưng đã đem lại cho tôi
nhiều thú vị và niềm vui vì được gặp lại
các ái hữu trong gia đình công chánh khắp
nơi trong đó có ái hữu cựu khoa trưởng
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trường Đại Học Kỹ Thuật Bách Khoa của
Viêt Nam Cộng Hòa mà tôi được theo học,
và được gặp những ái hữu đàn anh mà tôi
may mắn được quen biết và làm việc chung
trong nhiều năm tại Caltrans của chính phủ
Mỹ.
Hơn 40 năm dài trong cuộc đổi đời sau
1975, các ái hữu xuất thân từ trường Đại
Học Kỹ Thuật ở Miền Nam Việt Nam đã ra
đi sinh sống khắp nơi trên thế giới và đem
kiến thức chuyên môn nghề nghiệp phục
vụ cho đời sống con người tại xứ người
trong ngành giao thông rất tốt đẹp và khả
quan. Đến nay đa số các ái hữu đã lớn tuổi
về hưu trí nghỉ ngơi và dùng thời gian rảnh
rỗi đi du lịch đây đó, thăm viếng bạn bè,
người thân và nhất là các bạn đồng môn ở
mọi nơi trên thế giới. Chúng ta may mắn
và cám ơn vô cùng ái hữu tiền bối Lê Khắc
Thí là người đầu tiên sáng lập ra hội Ái
Hữu Công Chánh tại Nam California từ
1975 khi ông đến định cư tại Hoa Kỳ. Từ
đó mà mọi người cùng trường, cùng nghề
công chánh Nam Việt Nam trên khắp thế
giới đã qui tụ về và có cơ hội được gặp lại
các bạn học cùng trường. Các buổi hẹn hò,
gặp gỡ thân mật của các ái hữu công chánh
là những địa điểm ở ngay trung tâm Little
Sài Gòn này ai cũng biết vì trái tim của
người Việt mình là ở đây.
Đến với phở Nguyễn Huệ trước khi trở
về Việt Nam, ái hữu Thân, Nho và chị
Diệu gặp lại các anh em công chánh từ
nhiều thành phố đến đây như San Diego,
Garden Grove, Long Beach, Redlands
v..v.. ở Nam California làm cho tình công
chánh thêm ấm áp và vui vẻ dù phải lái xe
thật xa đi đến đây. Số người đến chung vui
hôm nay là 23 người. Bên trong tiệm phở,
mọi người chia nhau ngồi ba bàn. Bàn tròn
ngay cửa vào bên phải có 8 ái hữu là các
anh Nghiêm Phú Phát, Đoàn Văn Thân,
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Từ trái qua: Các AH Nam, Bình, Nhuận, Thân, Định,
Thúc Minh và Thành.

Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Hữu Định,
Nguyễn Thúc Minh, Trịnh Thành, Đào Tự
Nam và Ngô Thái Bình. Ái hữu Thân có
dịp hàn huyên, tâm tình vui vẻ với những
bạn học cùng lớp đã xa cách lâu năm và
cùng nhau uống rượu mừng ngày hội ngộ.
Bàn chữ nhật kế bên 8 người, cũng ngay
cửa vào bên trái với ái hữu Hà Trọng Minh
là tâm điểm của mọi người chuyện trò.
Lần lượt kế bên anh Minh là các ái hữu Đỗ
Chung, Lê Trung Định, Vương Đình Bách,
Trần Quang Sinh, Từ Minh Tâm, Nguyễn
Văn Thái và Nguyễn Võ Bảo. Bàn này các
ái hữu công chánh gồm nhiều khóa khác

Từ trái qua: Các AH Sinh, Tâm, Thái, Thân, Bảo, Định và
Bách.
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Từ trái qua: Các chị Diệu, Nho, AC Hồng, AH Nho,
chị Thái và chị Nam.

Từ trái qua: Các AH Hà Trọng Minh, Bảo, Lê Trung
Định và Bách.

nhau nhưng không ai cảm thấy xa lạ mà
cuộc chuyện trò lại càng vui vẻ và lôi cuốn
thân tình khi trao đổi câu chuyện và những
ly rượu được nâng lên cùng nhau vui vẻ.
Bàn tròn tiếp theo gồm ái hữu Nho, vợ
chồng ái hữu Hồng, chị Nho, chị ái hữu
Diệu, chị Đào Tự Nam và chị Thái. Bàn
này các chị đông hơn các anh nhưng lúc
nào cũng thấy mọi người tươi như hoa trò
chuyện vui vẻ trong suốt buổi họp mặt này.
Ái hữu Thân và Nhuận đi đến bàn này
thăm hỏi và chuyện trò với các anh chị rất
thân tình mang lại tiếng cười rộn rã. Ái hữu
Thân là người rất được anh em các khóa
công chánh quý mến vì tánh tình hiền lành,
có khiếu kể chuyện hài hước và ca hát làm
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ai nấy đều cảm thấy vui và thoải mái trong
các chuyến du lịch chung với nhau. Trong
lúc đó ái hữu Hà Trọng Minh có dịp cụng
ly và hàn huyên với ái hữu Sinh, Bách và
Định. Ái hữu Nho có cơ hội gặp lại anh
Trịnh Thành để tâm tình vì đã có một thời
làm việc chung với nhau tại Việt Nam.
Thời gian gặp nhau lúc này là dịp để những
liên hệ thân tình được trao đổi và thăm hỏi.

Gi Thoảng
Ho ng hôn đi trên t ng cây rũ lá
Nắng nhạt vàng, trở lại với mênh mông
Buồn giăng mắc, lòng nặng trĩu nhớ nhung
Từ xa vắng, giọng Ho ng Anh rĩ rã:

Từ trái qua: Các AH Chung, Bình, Minh và Bảo.

Qua chuyến du lịch này của các ái hữu,
tình cảm đồng môn được hâm nóng lại, gợi
nhớ những kỷ niệm đẹp một thời đã qua
nơi trường Đại Hoc Kỹ Thuật Phú Thọ,
một nơi đào tạo những nhân tài, chuyên
viên phục vụ cho xã hội và đất nước Việt
Nam, cho quê hương thứ hai đã bao dung
mình sinh sống và làm việc. Khoa học và
kỹ thuật là ngôn ngữ chung của thế giới,
mang lại sự tươi đẹp cho cuộc sống và
hạnh phúc của con người khắp nơi, nhất là
tình cảm đồng môn được vững bền bên
nhau.
AH Nguyễn Văn Thái

“Em thương lắm, những b i thơ chân thật,
Quá nhẹ nhàng, ngây dại, tuổi học trò.
Đã bao đêm, trở lại thời mộng mơ
Lệ thầm rơi, để cùng anh nuối tiếc!
Phải không anh, nếu đôi ta đừng quen biết!
Thì có đâu, phải vương vấn âm thầm.
Em tức lắm! Sao anh cứ mãi làm thinh?
Để giờ đây phải bẻ b ng đôi ngã.
Sương thấm đọng, buông sầu rơi lã chã.
Tuổi xế tà phải cô lẻ với nhớ thương.
Phương trời xa, em vẫn nhớ sông Tương
Có ai về, xin ng n thương nhắn nhủ“.
AH Mai Thanh Toàn
TonaMai
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Họp Mặt Kỷ Niệm 50 Năm Tốt Nghiệp
Khóa 6 Kỹ Sư Công Chánh – 1967 - 2017
Tại Orange County – California
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Họp Mặt Kỷ Niệm 50 Năm Ra Trường
Của Khóa 6 Kỹ Sư Công Chánh Tại Việt Nam
AH Huỳnh Thu Nguyên và Nguyễn Thanh Sơn

Chị Huấn, Bốn, bạn Thân, Nguyên, Sơn, LC Minh, Huấn, Bốn và Nhân

Buổ
ặt k niệ 50 nă ngày
ra trường của anh em khoá 6 Kỹ Sư Công
Chánh còn lại ở VN được tổ chức ngày 26
t áng 6 nă 2017 lúc 11h trưa tại nhà
àng sân vườn Mai Rừng ở Bình Thạnh,
Sài Gòn. Tham dự có 7 bạn gồm có bạn
Huấn, Thân, Nhân, Bốn, Lê Công Minh,
Sơn và Huỳnh Thu Nguyên (ở
về).
Ngoài ra còn có sự hiện diện của á
ị,
vợ anh Huấn, anh Bốn và an Sơn.
khỏ

Không thể tham dự vì lý do sức
à á an Ng Văn
(Nha

Trang), Nguyễn Nam Tiến (Bạc Liêu),
Nguyễn Ng c Vân và Trần Phát Đạt (Sài
Gòn).
C ng t
ó ý định mời bà xã của
cố bạn
ượng tham dự. N ưng đ ện
thoạ k ng đượ , nên Sơn và Nguyên có
đến n à tì . Đến nơ , ới biết à n à đã
đổi chủ, và chủ mới cho biết à g a đìn
ượng đã d n đ
rồi.
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Tuy rằng còn lại ở Việt Nam rất ít,
bốn bạn đau yếu, n ưng t n t ần đồng
n, đồng khóa vẫn k ít k ao. Đây à
một k niệm khó quên của chúng tôi.

Chị Sơn, Huấn và Bốn

Buổ
ặt kéo dà đến ơn 14
giờ. Cá ạn dự địn đ t ă t ầy Lân,
n ưng rất tiế k ng ên ạ được với
thầy, nên sau đó g ải tán.

Bằng tiến sỹ gió ù ù thổi
Mặt thượng thư trăng rõi rõi soi
Thượng thư – Tiến sỹ mấy người
Nào ai đáng mặt, nào ai đáng tầm?
§

Bạn Thân, Sơn, LC Minh và Nguyên chụp tại
trại Lộc Xuân

Qua sáng hôm sau, ngày 27 tháng
6, á ạn Thân, Nguyên, Sơn ùng bạn
Minh về trang trại Lộc Xuân của Minh ở
Xuân Lộc. Cả b n ở ơ với bạn Minh 1
ngày 1 đê . Sáng ngày 28 tháng 6, bạn
Nguyên đ t ếp ra Phan Thiết du ị , còn
T ân và Sơn trở về Sài Gòn.

Ngòi dưới cầu tàu “ngâm” mấy chiếc
Người trên đường ngày chết mấy trăm
Tức thì “chém gió” phăm phăm:
“Chặn ngay tai nạn, sang năm giảm
liền!”
Lại thương nỗi phố phường xe kẹt
Chàng nêu gương xe buýt mà đi
Công văn chàng ký tức thì
Công chức lục lộ định kỳ phải theo!
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Buổi Họp Mặt AH/TH Công Chánh Montreal, Canada
Ngày 20 tháng 9 năm 2017 lúc 11 giờ 30 tại nhà hàng SAI YAN

Từ trái anh Sử (quay lưng), anh chị Can, anh Rũng, Bàng, Thích, Long và Tịnh
Buổi họp mặt thật đông. Tham dự gồm 39
anh chị sau đây:
Anh Chị Huỳnh Phước BÀNG
Anh Chị Phạm Viết BẢNG
Anh Chị Vũ Ngọc CAN
Anh Chị Hoàng Mạnh CẦN
Anh Chị Phạm Phú CẦU
Chị Dương Thanh
ĐÀM
Chị Đào Khánh HOÀN
Anh Chị Đào Trọng HÙNG
Chị Phan Như LỘC
Anh Tăng Bữu LONG
Anh Chị Phan Văn LUÂN
Anh Chị Trương Hữu LƯỢNG
Anh Chị Nguy n Minh NHỰT
Chị Bùi Đắc PHƯỚC
Anh Chị Phạm Văn QUAN
Anh Lê Đại QUANG

2 người
2 người
2 người
2 người
2 người
1 người
1 người
2 người
1 người
1 người
2 người
2 người
2 người
1 người
2 người
1 người

Anh Chị Bùi Tiến RỦNG
Anh Tô Ngọc SỬ
Anh Chị Bùi Thế TẬP
Chị Trần Đình THĂNG
Anh Chị Nguy n Văn THÍCH
Anh Hồ Đắc TỊNH
Anh Chị Võ Ngọc TRƯỚC
Anh Chị Phạm Ngọc XUYÊN
Tổng cộng

2 người
1 người
2 người
1 người
2 người
1 người
2 người
2 người
39 người

Mở đầu anh AH Phạm Ngọc Xuyến
đã khai mạc bằng một di n văn ngắn nói rõ
từ ngày bắt đầu có hội AHCC tại Montreal,
Canada như sau:
Thưa quý Anh Chị,
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Nhân danh Ban Tổ-Ch c buổi họp mặt
hàng niên 2017 c a Ái-Hữu và Thân-Hữu
Công-Chánh, tôi xin chúc mừng quý Anh
Chị đến dự hôm nay đông vui.
Cũng nhân dịp này, tôi kính tin quý Anh
Chị: Sau những cuộc ra đi vĩnh viễn c a
các Ái-Hữu trong Ban Đai-diện vùng
Montreal, như :
1234-

Phạm Hữu
VĨNH
Nguyễn Quang DI
Vương Chí
HỔ
Trần Đình
THĂNG

Ban Đại Diện chỉ còn lại 2 Ái-Hữu :
1 - Phạm Ngọc
XUYÊN
2 - Nguyễn Văn
KHOA
Ái-Hữu Phạm Ngọc XUYÊN (tôi), từ hai
năm nay, sau 3 cơn bạo bệnh, s c khỏe suy
sụp nhiều, không hoạt động được hữu
hiệu như xưa. Tôi thu xếp hành trang, để
theo gót các Anh Chị ở cõi trên, đã dọn
đường sẵn cho bạn bè.
Từ nhiều năm qua, mọi việc, từ tổ-ch c
đến điều hành - đều do hai Anh Phan Văn
LUÂN và Trương Hữu LƯỢNG đảm trách.
May mắn cho Ban Đại-Diện là đ ng sau
lưng hai Anh LUÂN và LƯỢNG, có hai
phụ-nữ kín tiếng, nhưng giúp Ban ĐạiDiện rất hữu hiệu.
Để liên tục “giữ cho còn có nhau”, tôi đã
liên lạc với các Anh Tôn Thất ĐỔNG,
Phan Văn LUÂN và Trương Hữu LƯỢNG,
yêu cầu ghi danh vào Ban Đại-Diện. Tôi
được sự đồng ý c a Anh ĐỔNG và Anh
LUÂN. Riêng Anh LƯỢNG, tuy là AHCC,
nhưng gốc là K -Sư Điện-Lực, nên Anh
cho biết rất sẵn sàng phụ giúp khi cần.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tôi hy vọng năm sau, và nhiều năm sau
nữa, Anh Chị em chúng ta sẽ họp vui vẻ,
đều đều.
Thân kính chào quý Anh Chị.
Phạm Ngọc XUYÊN

BUỒI HỘI HỌP ÁI-HỮU và THÂN HỮU
CÔNG-CHÁNH
NGÀY 20/9/2017
Buổi hội họp năm 2017 c a ÁI-HỮU và
THÂN-HỮU CÔNG-CHÁNH năm 2017
được tổ chức ngày 20/9/2017, tại nhà hàng
SAI-YAN - 2230, đường Lapiniere BROSSARD, lúc 11 giờ 30.
Trời nắng, đẹp, ấm, không khí d chịu.
Tất cả các Anh Chị đều có mặt đầy đ ,
đúng giờ. Mạnh ai nấy vào chổ ngồi nào
mình thích (không sắp chổ trước). Xong,
Anh Phạm Ngọc XUYÊN đứng lên chúc
mừng các Anh Chị hiện diện và trình bày
hiện trạng c a Ban Đại Diện AHCC vùng
Montreal.
Hiện diện 39 Anh Chị gồm:
18 AH + THCC, 17 Ái-Hữu bạn,
04 cảm tình viên (thường xuyên ng hộ
AHCC vùng Montreal, kể từ lúc mới bắt
đầu).
Buổi tiệc khởi đầu lúc 12 giờ. Hàn huyên
náo nhiệt, không khí ấm cúng.
Và kết thúc lúc 14 giờ. Hẹn gặp nhau trong
năm, khi có dịp.
CAO-PHẠM (Hiền thê AH Xuyên)
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Từ trái anh Lượng, anh chị Can, anh chị Rũng,
anh Bang và anh Tịnh (quay lưng)

Từ trái anh Lượng, anh chị Can, anh chị Rũng,
anh Bang và anh Tịnh (quay lưng)

Từ trái anh Quan, Tập (quay lưng), Anh Cần,
Luân, chị Trước, Lượng và Quan

TRANG 111

Từ trái anh Cầu, chị Hùng, Nhật, anh Hùng,
Trước, Xuyên và Nhựt (quay lưng)

Từ trái anh Sử (quay lưng), anh chi Can, chi
Rũng, anh Bàng, Thích, Long và Tịnh

Từ trái chị Hoàn (quay lưng), chi Thăng, Bàng,
Phước, Tập, anh Quang, anh chị Băng
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HỌP MẶT NHÓM AHCC TORONTO, CANADA

Hàng đầu từ trái chị Tháo, Trung, Sơn, Trấn, Cần và Châu
Hàng sau từ trái anh Tháo, Trung, Đề, Sơn, Trấn, Cần và Châu

AH Đoàn Chí Trung
Ngày 05/08/2017 lúc 4:30PM
nhóm AHCC tại Toronto đã họp mặt tại
Nhà Hàng Anh Vũ, Toronto.
Tổng cộng 13 người đã đến tham
dự gồm AH Nguyễn Văn Đề, Anh Chị
AH Lâm Thao, Anh Chị AH Nguyễn
Khắc Cần, Anh Chị AH Lê Văn Châu,
Anh Chị AH Lê Mạnh Trấn, Anh Chị AH
Nguyễn Xuân Sơn, và Anh Chị AH Đoàn
Chí Trung.
AH Lâm Văn Năm ở xa nên
thường nhờ AH Đề đại diện, AH Phạm
Ngọc Quỳnh đang đi vacation và Chị
Nguyễn Văn Đề bận nên không thể đến
tham dự cùng anh chị em được.

Trước đây nhóm AHCC Toronto
đông hơn, nhưng do tuổi cao AH Hoàng
Như Giao, và Anh Chị AH Bửu Cơ đã
thất lộc. Vài AH trẻ tuổi ham vui đã
không còn tha thiết với Nhóm nên đã
ngừng liên lạc từ lâu, có mời nhưng vẫn
không tham dự.
Trong buổi hàn huyên tâm sự, 9
AHCC chúng tôi xin được đóng góp ủng
hộ LTCC mỗi người Can$50, tổng cộng
là Can$450 xin gửi đến AH Nguyễn Văn
Thái bằng Money Order. Về Lá Thư
Công Chánh xin Ban Phụ Trách cứ gửi
riêng cho từng người như đã làm trước
đây.
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Trước khi ra về chúng tôi đã cùng
nhau chụp hình kỷ niệm và xin gửi đến
LTCC để được góp mặt cùng các AHCC
ở các địa phương khác.
AH Đoàn Chí Trung

Từ trái chị Trung, Tháo, Châu, Cần, Sơn và
Trấn

Từ trái anh Đề, Tháo, Sơn, chị Trung, Tháo,
Châu, Cầu, Sơn, anh chị Trấn, Cần và anh
Trung

Từ trái anh Đề, Cần, Tháo, Trung, Châu, Trấn
và Sơn

Từ trái anh Đề, Tháo, Sơn, chị Trung, Tháo, Châu, Cầu, Sơn, anh chị Trấn, Cần và anh Châu
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Họp Mặt Các Ái Hữu Công Chánh
Tại Austin, Texas
AH Võ Quốc Thông
Sau một thời gian dài không họp
mặt, anh niên trưởng Nguyễn Văn Mơ đã
gửi email mời các ái hữu Công Chánh tại
Austin, TX tới nhà anh để họp mặt ngày
29 tháng 9 năm 2017.

Tráng miệng thì có: bánh gai, bánh rán,
chè nhãn nhụ vv… Tóm lại là rất ngon
mà ăn hông hết nổi.

11 giờ trưa, hi h ng tôi tới
thì trên bàn đã bày đầy đủ á món ăn
ngon lành, các cháu, con của anh Mơ và
chị Tuyết đã gi p đỡ rất nhiều trong bữa
tiệc.

Mọi người đã ám ơn anh hị Mơ,
Tuyết đã ho anh em thưởng thức một
buổi họp vui vẻ với thứ ăn ngon và đã
chia tay nhau lúc 2:30 chiều.

Các ái hữu đã góp tiền để duy trì tờ
Lá Thư AHCC.

Tham dự buổi họp gồm các ái hữu
sau đây:
1234567-

Anh chị Nguyễn Văn Mơ
Anh chị Nguyễn Thanh Toàn
Anh Nguyễn Văn iêm
Anh chị Đặng Quang Oánh
Anh chị Nguyễn Quố Đống
Anh chị Trần Trung Trực
Anh chị Võ Quốc Thông

Để mở đầu, niên trưởng Mơ ó vài
lời về cách thức tổ chức những cuộc họp
mặt trong tương lai, anh Mơ đã ó ý iến
rất hay là trong các buổi họp mặt sẽ để
cho một ái hữu xung phong tổ chức kỳ
họp tiếp theo. Mọi người đều đồng ý với
ý kiến này. Anh Trực vừa dọn vào nhà
mới nên đã xung phong tổ chức họp vào
mùa Hè năm 2018. Tôi sẽ tổ chức một
buổi họp trước buổi họp của anh Trực.
Thứ ăn rất ngon gồm: gỏi tôm thịt,
bánh n m, bánh bột lọc, bún chả á, vv…

Chị Toàn, anh Mơ, Toàn, Liêm, Thông, Oánh,
Trực, Đống, chị Đống, Trực và Oánh

Anh Đống, Oánh, Thông, Toàn, Mơ, Trực và
Liêm
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Hàng trái anh Oánh, Trực, anh chị Đống, chị Trực, Oánh, và chị Toàn. Hàng phải chị Thông và cháu
gái, anh chị Mơ, anh Toàn, Liêm và Thông.
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AHCC Houston Texas Họp Tất Niên 2017
AH Vũ Quý Hảo
Năm nay, AHCC Houston, TX họp
tất niên khá sớm: ngày 9 tháng 12 năm
2017, tại tư thất AH Hội Trưởng Phí
Ngọc Huyến.

3) Cô Hồng Nhung, một kỹ sư cơ khí
trẻ của Houston; Nhân buổi họp
này, cô cũng ghi danh ra nhập vào
chi hội AHCC Houston.

Đầu tiên vẫn là “Tiền Đâu”: AH
Nguyễn Văn Lộc đã giúp chị Thủ Quỹ
đến nói nhỏ với mỗi Ái Hữu để thu niên
liễm và tiền nuôi dưỡng LTCC.

4) Chị Kim Khánh, một giọng ca vàng
của thành phố Houston! Thấy sinh
hoạt Công Chángh vui quá, nên chị
Kim Khánh cũng ghi danh ra nhập
làm hội viên! Hoan hô chị Kim
Khánh! Người có công mời được
danh ca Kim Khánh là chị Thủ Quỹ
Nguyễn Quý Hội! Cám ơn chị Hội!

Sau phần chụp hình lưu niệm do
AH Đoàn Kỳ Tường phụ trách, là mục
thưởng thức tài nghệ BẾP NHÀ TA NẤU
của quý ái nữ và dâu hiền công Chánh!
Mọi người đều tấm tắc khen ngon! Công
phú của quý bà không những xứng đáng
một tràng pháo tay mà còn cần phải được
quảng bá trên cả năm châu, bốn biển, qua
LTCC, để quý AH ở khắp nơi được vui
lây! Hoan hô quý giai nhân của AHCC.
Phần Hành Chánh
Gia chủ cũng chính là Hội Trưởng đã ngỏ
lời chào mừng và giới thiệu quan khách:
1) Quan khách từ xa nhất là AH
Nguyễn Quốc Đống và phu nhân, 2
người đã bỏ ra 6 giờ, lặn lội, khứ
hồi, từ Austin Texas về Houston
tham dự buổi tất niên! Sau đó lần
lượt là:
2) Chị Hà Văn Đáng, tuy phu quân đã
thoát khổ hải nhiều năm nay, chị
vẫn đều đặn tham gia những buổi
họp tất niên của AHCC Houston
trong nhiều năn nay.

5) Anh Phí Ngọc Túy, bào đệ của AH
Hội Trưởng và
6) Chị Dung, thân mẫu của tân hội viên
Hồng Nhung
7) Dù vui hay buồn, Ban nhạc Khải
Hoàn đã luôn có mặt trong mấy
chục năm qua.
Tiếp theo là phần TƯỜNG TRÌNH CHI
THU rất rành mạch của chị Thủ Quỹ
Nguyễn Quý Hội; Thu nhiều, nhưng chi
ít, nên quỹ AHCC Houston năm nay có
dư tiền! Cám ơn Trời!
Phân Văn Nghệ
(Với sự hòa âm của Ban Nhạc Khải
Hoàn)
1) Phần Văn Nghệ, như mọi năm,
cũng bắt đầu bằng lời nhắc nhở
“Chúng ta là người VỊÊT NAM”:
Bài hợp ca Việt Nam Việt Nam của
Phạm Duy
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2) Thu Vàng của Cung Tiến (Chị
Kim Khánh)
3) Chuyện Vui (AH Lộc)
4) Cánh Hoa Yêu của Hoàng Trọng
(Lệ Thanh)
5) Hợp Ca: Lối Về Trường Lớn
(Nhạc của Trịnh Hưng)
6) Xin Một Ngày Mai Có Nhau của
Đức Huy (Thùy Dương)
7) Tứ Ca: Về Dưới Mái Nhà của Y
Vân (Chị Tường, chị Hảo, chị Hội,
chị Kim Khánh)
8) Sao Em Không Đến Nhạc và lời:
Hoàng Nguyên và Nguyên Hồng.
(AH Hội Trưởng)
9) Phong Trào Duy Tân (AH Vũ Quý
Hảo)

TRANG 117

10) Hương Xưa của Cung Tiến (Chị
Kim Khánh)
11) Tứ ca: Ghé Bến Sàigòn của Văn
Phụng
12) Chuyện Vui: Anh Nguyễn Đôn
Xuân
13) Quà Noel và năm mới: AH Đoàn
Kỳ Tường điều khiển
Rút thăm trao đổi quà, tặng quà
gia chủ, và tặng quà ban nhạc
14) Bài Ca Tạm Biệt

Kèm đây là hình do AH Đoàn Kỳ Tường chụp các AHCC trong buổi họp này.
Hình chụp tại tư thất của AH Hội Trưởng Phí Ngọc Huyến.
Hàng đầu: Chị Hảo, chị Đống, Chị Huyến, chị Tường, chị Xuân, ca sỹ Kim Khánh (tân hội viên)
Hàng nhì: Cô Hồng Nhung (tân hội viên), chị Dung, chị Hội, chị Đáng, chị Xá
Hàng thứ ba (đứng): Anh Hảo, anh Lộc, anh Xá, anh Huyến, anh Đống (Từ Austin TX ), anh Khải
(Ban nhạc) và anh Túy
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Nhóm AHCC Sài Gòn Xây Cầu Bê Tông Cốt Thép
AH Trần Trung Trực

Trong thời gian qua, nhóm AHCC Sài Gòn đã thực hiện được 9 cây cầu sau đây thay thế cầu khỉ
hay ván giúp đồng bào và các con em nông thôn có phương tiện lưu thông an toàn và bền chắc.
1- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU ẤP 6 Tại xã Lương Hòa huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre do các
AHCC và THCC tài trợ, trong đó có 1600 USD của bà Hoàng Đức Tài (VA, Hoa Kỳ), tài trợ xây
dựng một cầu bằng bê tông cốt thép dài 20m, rộng 1,4m.
2- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU LONG HƯNG 1 Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, xây dựng
bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m. Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp
ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 107 triệu.
3- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TÂN MỸ 2 tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cầu được xây dựng bằng
bê tông cốt thép dài 25m rộng 3m. BS Nguyễn Hoài Phong vận động nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng
Đăng Khoa nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng với kinh phí tài trợ 150 triệu.
4- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 6 tại xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre, nhóm AHCC
Saigon dùng số tiền 50 triệu của AHCC và THCC tài trợ xây dựng một cầu bằng bê tông cốt thép
dài 20m, rộng 2,2m tại tổ 6, ấp 7, xã Hưng Lễ.
5- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 8 & 9 tại xã Đại Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre, nhóm bà
Lương Phương Huyền (Hoa Kỳ) đã tài trợ xây dựng một cầu bằng bê tông cốt thép dài 9m, rộng
2,2m tại tổ 8,9 ấp Mỹ, xã Đại Điền.
6- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU KÊNH KM 2 tại phường Long Phú , thị xã Tân Châu Thành, tỉnh
An Giang cầu dây giăng, chiều dài 25m, chiều ngang 3m, tải trọng trên 5 tấn, tổng kinh phí cất
mới dự kiến 395.745.000 đồng.
7- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MÁI DẦM tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cầu được xây
dựng bằng bê tông cốt thép dài 15m rộng 2,2m. Ông Lương Tuấn Hải (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng
đáp ứng tài trợ xây dựng cầu.
8- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO QUAO tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cầu được xây
dựng bằng bê tông cốt thép dài 12m rộng 2,2m. Bà Lương K. Ngọc Hân (Hoa Kỳ) đã nhanh
chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu.
9- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO RANH. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 20m
rộng 2,2m. Ông bà Trần Trung Trực và con Trần Vinh (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ
xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 87 triệu.

SỐ 109 – MÙA XUÂN TEXAS 2018

TRANG 119

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU ẤP 6
Tại xã Lương Hòa huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre
AH Nguyễn Thanh Liêm
Xã Lương Hòa là một xã vùng sâu của
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre có hệ
thống sông rạch chằng chịt, đời sống của
nhân dân phụ thuộc chủ yếu là sản xuất
nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó
khăn, 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 do các AHCC và THCC tài trợ,
trong đó có 1600 USD của bà Hoàng Đức
Tài (VA, Hoa Kỳ), tài trợ xây dựng một
cầu bằng bê tông cốt thép dài 20m, rộng
1,4m tại Ấp 6, xã Lương Hòa, huyện
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thay thế cầu
hiện hữu hư hỏng.
Đơn vị thi công do địa phương đảm
trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của
Nhóm AHCC Saigon.

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện
nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng
của nhân dân khi có được cây cầu

Lễ khởi công

bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng
cảm kích và biết ơn sâu xa các nhà tài trợ
trong đó có Bà Hoàng Đức Tài (VA, Hoa
Kỳ).

Công trình đã hoàn thành đảm bảo chất
lượng và đã được khánh thành vào ngày
20 tháng 1/2017.
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.

Lễ khánh thành cầu Ấp 6

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

TRANG 120

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU LONG HƯNG 1
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
AH Nguyễn Thanh Liêm
Nguyện vọng của bà con ở ấp Long Hưng 1,
xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh,
nằm trên cù lao Cổ Chiên, xin tài trợ cho cầu
Long Hưng 1 thay thế cầu ván cũ quá ọp ẹp. Cầu
được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 25m
rộng 2,2m. Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã
nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu với
kinh phí tài trợ 107 triệu.
Ngày 30 tháng 10/2016 đã tổ chức lễ khởi
công xây dựng cầu Long Hưng 1, với sự tham dự
của đồng bào, chánh quyền địa phương, và một số
AHCC: AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,
TH Nguyễn Ngọc Dũng .

Cầu cũ ván đi rất nguy hiểm
Đơn vị thi công do địa phương đảm trách,
dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm
AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở iền Tây có nhiều
kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn.
ượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ
chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu
ván ọp ẹp do dân b c tạm bợ. Nay nhiều cầu này
đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng
các cầu bê-tông ch c ch n, an toàn cho các loại
x 2 bánh lưu thông thuận lợi.

Công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng
và đã được khánh thành vào ngày 21 tháng
1/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH
Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã
thay mặt nhóm AHCC cảm ơn Chính quyền địa
phương xã Hòa inh và đồng bào địa phương đã
nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công
tác từ thiện này. à 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 .

Đại diện VESAF chụp ngày lễ khánh thành
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân
dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân
khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu ván,
bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa nhà tài trợ
Hội Từ Thiện VESAF ở Hoa Kỳ.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu
này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao
thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TÂN MỸ 2
Tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
AH Nguyễn Thanh Liêm
Nguyện vọng của bà con ở xã Tân Mỹ, huyện
Ba Tri, tỉnh Bến Tre, xin tài trợ cho cầu Tân Mỹ 2
thay thế cầu hiện hữu. Cầu được xây dựng bằng
bê tông cốt thép dài 25m rộng 3m. BS Nguyễn
Hoài Phong vận động nhà hảo tâm Nguyễn
Hoàng Đăng Khoa nhanh chóng đáp ứng tài trợ
xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 150 triệu.

Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng
và đã được khánh thành vào ngày 24 tháng 1 năm
2017.

BS Nguyễn Hoài Phong ngày lễ khánh thành

Đóng cừ bê tông
Ngày 20 tháng 11 năm 2016 đã tổ chức lễ
khởi công xây dựng cầu Tân Mỹ 2, với sự tham
dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và
một số AH và THCC: AH Nguyễn Thanh Liêm,
TH Nguyễn ười, BS Nguyễn Hoài Phong cùng
nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và một
số thân hữu. Đơn vị thi công do địa phương đảm
trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm
AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở iền Tây có nhiều
kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn.
ượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ
chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc các
cầu do dân làm tạm bợ. 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 lưu thông
thuận lợi.

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH
Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã
thay mặt nhóm AHCC cảm ơn Chính quyền địa
phương xã Tân ỹ 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 đở Nhóm AHCC xây dựng các công
trình từ thiện.
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân
dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân
dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu
Khỉ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa nhà
tài trợ Nguyễn Hoàng Đăng Khoa.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu
này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao
thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

TRANG 122
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 6
Tại xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre
AH Nguyễn Thanh Liêm
Xã Hưng Lễ là một xã vùng sâu của huyện
Giồng Trôm tỉnh Bến Tre có hệ thống sông rạch
chằng chịt, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ
yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều
khó khăn, nhất là trên lảnh vực giao thông, ảnh
hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh
tế, văn hóa, xã hội của Xã.

công tác từ thiện này. à cũng không quên ghi
nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền
về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các
công trình từ thiện.

Quan khách trong lễ khánh thành

Trải sắt cho mặt cầu
Để giúp giải quyết một phần những khó khăn
trên, Nhóm AHCC Saigon dùng số tiền 50 triệu
của AHCC và THCC tài trợ xây dựng một cầu
bằng bê tông cốt thép dài 20m, rộng 2,2m tại tổ 6,
ấp 7, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến
Tre thay thế cầu hiện hữu.

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân
dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân
dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu
hiện hữu, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa
các AHCC và THCC đã tài trợ.

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 chất lượng
và đã được khánh thành vào ngày 20 tháng
1/2017.
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 Hưng Lễ và đồng bào địa phương
đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp

Bảng tên cầu
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu
này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao
thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 8 & 9
Tại xã Đại Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
AH Nguyễn Thanh Liêm
Xã Đại Điền là một xã vùng sâu của huyện
Thạnh Phú tỉnh Bến Tre có hệ thống sông rạch
chằng chịt, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ
yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều
khó khăn, nhất là trên lảnh vực giao thông, ảnh
hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh
tế - văn hóa, xã hội của Xã.

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 nhà tài trợ Bà Lương Phương
Huyền (Hoa Kỳ).

Đễ giúp giải quyết một phần những khó khăn
trên, thông qua Nhóm AHCC Saigon Bà Lương
Phương Huyền (Hoa Kỳ) đã tài trợ xây dựng một
cầu bằng bê tông cốt thép dài 9m, rộng 2,2m tại
tổ 8,9 ấp Mỹ, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh
Bến Tre thay thế cầu hiện hữu.
AH Liêm dở bảng tên cầu khi khánh thành
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân
dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân
dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu
hiện hữu, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa
nhà tài trợ Bà Lương Phương Huyền (Hoa Kỳ) và
Nhóm AHCC Saigon.

Đặt sắt cho đà cầu
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách,
dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm
AHCC Saigon.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng
và đã được khánh thành vào ngày 25 tháng
4/2017.
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH
Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã
thay mặt nhóm AHCC cảm ơn Chính quyền địa
phương xã Đại Điền và đồng bào địa phương đã

Cầu khi khánh thành
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu
này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao
thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

TRANG 124
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU KÊNH KM 2
Tại phường Long Phú , thị xã Tân Châu Thành, tỉnh An Giang
Nguyễn Thanh Liêm
Long Phú là một trong những phường của thị
xã Tân Châu tỉnh An Giang. Tuy là phường
nhưng điều kiện Kinh tế, Xã hội chưa phát triễn
tương xứng, đời sống của người dân trên địa bàn
gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo hộ cận nghèo còn
nhiều, đa số người dân sống bằng nghề nông
nghiệp và làm thuê.
Nhằm phục vụ tốt việc vận chuyển lương
thực hàng hóa của người dân cũng như các em
học sinh đến trường dễ dàng và thuận tiện hơn,
UBND phường vận động tiền hiện vật của các tổ
chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và
ngoài địa bàn để cất mới cầu Kênh KM2 thuộc
khóm Long Qưới B, phường Long Phú, thị xã
Tân Châu, tỉnh An Giang.
Cây cầu được thiết kế dạng cầu dây giăng,
chiều dài 25m, chiều ngang 3m, tải trọng trên 5
tấn, tổng kinh phí cất mới dự kiến 395.745.000
đồng. Cầu được xây dựng 2 mố cầu và đóng các
cọc thì phải ngưng vì thiếu kinh phí để hoàn tất
là 160 triêu.

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 đã tổ chức lễ tái
khởi công xây dựng cầu Kênh KM 2, với sự tham
dự của đồng bào, chánh quyền địa phương,
Nhóm AHCC Saigon: AH Nguyễn Thanh Liêm,
Lưu Kim Loan và các TH Nương, Linh,Tám, và
Dũng. Công trình đã hoàn thành đảm bảo chất
lượng và đã được khánh thành vào ngày 01
tháng 11 năm 2016
Phát biểu trong buổi lễ Khánh Thành AH
Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã
thay mặt nhóm AHCC cảm ơn Chính quyền địa
phương phường Long Phú 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 ông bà QuyềnTriêm đã tài trợ 160 triệu giúp cho công trình
sớm hoàn thành.

Cầu hoàn thành

Cầu đang thi công
Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa
phương, thông qua AH Bùi Ngọc Huỳnh, ông bà
Quyền-Triêm đã tài trợ 160 triệu để cây cầu được
sớm hoàn thành .

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân
dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân
dân khi có được cây cầu này, bày tỏ lòng cảm
kích và biết ơn sâu xa các nhà tài trợ.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu
này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao
thông bức thiết của nhân dân vùng nghèo này.
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MÁI DẦM
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyện vọng của bà con ở xã Long
Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh,
nằm trên cù lao Cổ Chiên, xin tài trợ cho
cầu Mái Dầm thay thế cầu cũ quá ọp ẹp.
Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép
dài 15m rộng 2,2m. Ông Lương Tuấn Hải
(Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ
xây dựng cầu.
Đơn vị thi công do địa phương đãm
trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của
Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở iền Tây có
nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất
khó khăn. ượt qua các kênh rạch này là
nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho
người đi bộ hoặc cầu ván ọp ẹp do dân b t
tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay
thế dần trong thời gian gần đây bằng các
cầu bê-tông ch c ch n, an toàn cho các
loại x 2 bánh lưu thông thuận lợi.

Phát biểu trong buổi lễ Khánh Thành
AH Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm
AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn
Chính quyền địa phương xã Long Hòa 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 Ông Lương Tuấn Hải
(Hoa Kỳ) đã nhanh chóng tài trợ xây
dựng cầu.

Cầu trong buổi lễ khánh thành

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện
nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng
của nhân dân khi có được cây cầu bê tông
này thay thế cầu cũ, bày tỏ lòng cảm kích
và biết ơn sâu xa nhà tài trợ Ông Lương
Tuấn Hải (Hoa Kỳ) và Nhóm AHCC
Saigon.
Cầu hoàn thành

Công trình đã hoàn thành đảm bảo
chất lượng và đã được khánh thành vào
ngày 19 tháng 5 năm 2017.

Nhân dân địa phương cho biết việc
xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng
được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt
nông thôn nghèo này.
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO QUAO
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyện vọng của bà con ở ấp Xẽo
Quao, xã Long Hòa, huyện Châu Thành,
tỉnh Trà Vinh,nằm trên cù lao Cổ Chiên,
xin tài trợ cho cầu Xẽo Quao thay thế cầu
khỉ cũ quá ọp ẹp. Cầu được xây dựng
bằng bê tông cốt thép dài 12m rộng 2,2m.
Bà Lương K. Ngọc Hân (Hoa Kỳ) đã
nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng
cầu.
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
chất lượng và đã được khánh thành vào
ngày 19 tháng 5 năm 2017.
Phát biểu trong buổi lễ Khánh Thành
AH Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm
AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn
Chính quyền địa phương xã Long Hòa 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 bà Lương K. Ngọc
Hân (Hoa Kỳ) đã tài trợ xây dựng cầu.

Cầu hoàn thành
Cầu khỉ cũ

Các vùng nông thôn ở iền Tây có
nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất
khó khăn. ượt qua các kênh rạch này là
nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho
người đi bộ hoặc cầu do dân b t tạm bợ.
Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần
trong thời gian gần đây bằng các cầu bêtông ch c ch n, an toàn cho các loại x 2
bánh lưu thông thuận lợi.

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện
nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng
của nhân dân khi có được cây cầu bê tông
này thay thế cầu khỉ cũ, bày tỏ lòng cảm
kích và biết ơn sâu xa nhà tài trợ B.
Lương K. Ngọc Hân (Hoa Kỳ) và Nhóm
AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc
xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng
được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt
nông thôn nghèo này.
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO RANH
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyện vọng của bà con ở ấp Xẻo Ranh,
xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà
Vinh, nằm trên cù lao Cổ Chiên, xin tài trợ
cho cầu Xẻo Ranh thay thế cầu cũ quá ọp ẹp.
Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài
20m rộng 2,2m. Ông bà Trần Trung Trực và
con Trần Vinh (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp
ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ
87 triệu. Ngày 8 tháng 10 năm 2016 đã tổ chức
lễ khởi công xây dựng cầu Xẻo Ranh, với sự
tham dự của đồng bào, chánh quyền địa
phương, và một số AHCC Nguyễn Thanh
Liêm, Lưu Kim Loan, TH Nguyễn Ngọc
Dũng, Tám, TH BS. Nương.

cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất
lượng và đã được khánh thành vào ngày 21
tháng 1 năm 2017
Phát biểu trong buổi lễ Khánh Thành,
nhóm AHCC cảm ơn Chính quyền địa
phương xã Hòa
inh và đồng bào địa
phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn
thành tốt đẹp công tác từ thiện này. à cũng
không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các
nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở
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.

Khánh thành cầu

Cầu cũ
Các vùng nông thôn ở iền Tây có nhiều
kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó
khăn. ượt qua các kênh rạch này là nhờ các
cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ
hoặc cầu do dân bắt tạm bợ. Nay nhiều cầu
này đã được thay thế dần trong thời gian gần
đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện
nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng
của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này
thay thế cầu cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết
ơn sâu xa nhà tài trợ ông bà Trần Trung Trực
và con Trần Vinh ở Hoa Kỳ.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây
cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu
cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn
nghèo này.
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Tin Buồn
Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo cùng toàn thể AH/TH
trong Gia Đình Công Chánh những tin buồn nhận được sau đây:















Thân Mẫu Chị Phan Mộng Hoàng, cũng là Nhạc mẫu AH Phạm Phú Cầu, là Bà Quả Phụ
PhanThị Thảo, khuê danh Huỳnh Thị Kim Khuê, pháp danh Phổ Cát từ trần ngày 14
tháng 8 năm 2017, tại Santa Ana, CA (Mỹ Quốc), hưởng thọ 89 tuổi. Thành tâm nguyện
cầu Hương Linh Cụ sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
AH Nguyễn Hữu Công, Kỹ sư Công Chánh, pháp danh Quảng Thành, vừa từ trần
ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại Paris, hưởng thọ 77 tuổi. Tang lễ đã cử hành tại
Crématorium de Champigny sur Marne, thành phố Champigny sur Marne, ngoại ô Paris.
Thành tâm cầu nguyện Hương Linh AH Nguyễn Hữu Công sớm tiêu diêu miền Cực
Lạc.
AH Dương Ngọc Chí, Kỹ sư Công Chánh Khóa 5, vừa từ trần vào đêm 23 tháng 10
năm 2017 lúc 23:30 tại thành phố Nha Trang, VN, sinh năm 1944, hưởng thọ 73 tuổi.
Tang lễ nhập quan lúc 15:00 ngày 24-10-2017 và động quan vào lúc 7:00 ngày 28-102017. Nguyện cầu Hương Linh AH Dương Ngọc Chí sớm siêu thoát và an nghỉ nơi miền
vĩnh cửu.
Nhạc mẫu của AH Nguyễn Đăng Thịnh là cụ bà Hồ Thị Dung pháp danh Diệu Đức
qua đời ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại Milpitas, California, hưởng đại thọ 104 tuổi,
linh cửu được quàn tại Oak Hill Funeral Home and Memorial Park San Jose (Sunshine
Chapel-Lotus Room). Thành tâm nguyện cầu Hương Linh Cụ sớm tiêu diêu miền Cực
Lạc.
Thân mẫu của AH Hồ Đắc Tịnh là cụ Hồ Đắc Dục đã qua đời ngày 8 tháng 11 năm 2017
tại Montreal, Candada, hưởng thọ 99 tuổi. Nguyện cầu Hương Linh cụ sớm siêu thoát về
Miền Vĩnh Cửu.
AH Mai Khiết Hưng, Kỹ sư Công Chánh Khóa 1, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1927 tại
Sài Gòn, vừa mới mất ngày 25 tháng 11 năm 2017 tại Virginia, Hoa Kỳ, thọ 90 tuổi, tang
lễ cử hành ngày 1 tháng 12 năm 2017 National Funeral Home, Virginia. Nguyện cầu Linh
Hồn AH Mai Khiết Hưng sớm về nước Chúa.
AH Nguyễn Đức Chí, Kỹ sư Công Chánh Khóa 2, sinh năm 1941, vừa từ trần vào hồi
5:15 chiều ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại Silver Spring, Maryland, Hoa Kỳ Hưởng thọ
76 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành ngày Thứ Hai 27 tháng 11 năm 2017 và hỏa táng.
Nguyện cầu Hương Linh AH Nguyễn Đức Chí sớm siêu thoát và an nghỉ nơi Miền Vĩnh
Cửu.
AH Võ Hùng, Kỹ sư Công Chánh Khóa 1, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1937, vừa từ trần
ngày 6 tháng 12 năm 2017 tại San Jose, California, Hoa Kỳ Hưởng thọ 81 tuổi. Tang lễ
sẽ được cử hành ngày 10 tháng 12 năm 2017 và hỏa táng. Nguyện cầu Hương Linh AH
Võ Hùng sớm siêu thoát và an nghỉ nơi Miền Vĩnh Cửu.

Ái Hữu Công Chánh xin chia buồn cùng gia đình thân quyến và nguyện
chúc Linh Hồn người quá cố sớm tiêu diêu miền Vĩnh Cửu

