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Lá Thư Ban Phụ Trách Số 112
Đây là Lá Thư chót của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh Năm Châu thực
hiện. Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh Năm Châu 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 Lá Thư AHCC Năm Châu thành thật cám ơn tất cả AH/TH CC đã giúp bài
vở cũng như đóng góp tài chánh để Lá Thư có một bộ mặt sáng sủa, dễ coi trong 2
năm qua. Chúng tôi cũng không quên cám ơn các Thầy, các AH Tiền Bối đã giúp ý
kiến chỉ bảo cho chúng tôi hoàn thành trách nhiệm.
Như thông lệ, Ban Phụ Trách LTAHCC Năm Châu sau Lá Thư số 112 là hết nhiệm kỳ
hai năm phục vụ AH/TH Công Chánh. Để quí AHCC tuổi trẻ, có khả năng tiếp tay
gánh “Vác Ngà Voi”, chúng tôi xin thông báo cho toàn AHCC. Xin quí AHCC liên
lạc với chúng tôi sớm để việc làm dễ dàng và tốt đẹp hơn. Xin quí AH xem lại bài
Mở Rộng Tâm Tư của AH Lê Khắc Thí trong LT số 60 hay trong LT này, một bài
hay nhất trong các bài viết trong hơn 112 LT, để ráng giữ gìn LT cho khỏi mai một.
Đặc biệt, sau khi đọc lại các LTAHCC cũ để viết bài, BPT thấy cả một rừng kiến thức
uyên bác và rộng rãi. Không có một tờ báo nào so kịp với LT. Xin quí AH/TH nếu có thời
giờ rảnh xem lại những LT cũ. Riêng chúng tôi, mỗi ngày đọc lại, học thêm được kinh
nghiệm và cách hành văn của các AH Tiền Bối.
Chắc quí AH đã thấy Lá Thư hiện nay trình bày tương đối đồng nhất và dễ coi. BPT
cũng cảm thấy công việc làm trong 2 năm qua, mỗi ngày một dễ dàng hơn. Để Lá Thư mỗi
ngày thêm đúng ý nghĩa của nó, BPT yêu cầu các AH địa phương ráng tổ chức mỗi
năm ít nhất 2 kỳ họp mặt, như Xuân Thu nhị kỳ của Lá Thư. Không có gì quí hơn
khi nhận được Lá Thư và nhìn gương mặt những bạn bè còn sống. Sau đó, BPT cần
thật nhiều bài vở của quí vị, càng nhiều càng tốt, không cần dài, chỉ một hay hai
trang cũng được. Lá Thư là của chung, mỗi AH cần bỏ công để xây dựng.
Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy, các AH Tiền Bối, cùng AH/TH khắp nơi
một mùa Thu và Đông vui tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc, Lá Thư AHCC mỗi ngày
khá hơn và trường tồn….
Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Những Ngày Đầu Tiên Trên Đất Mỹ
Lời Mở Đầu:
Xin cám ơn hai bạn Thụ và Xương đã giúp và
san sẻ với tôi trong những ngày đầu tiên trên đất
Mỹ. Cũng thành thực cám ơn mục sư Kelm, cựu
mục sư Redeemer Lutheran Church, ông Dick và
Gen Abbott, chủ công ty Abbott Building
Company, ông Pearson, cựu Trưởng Khu Odessa,
cựu Phó Executive Director TxDOT đã giúp tôi
và gia đình. Bài này chỉ tóm lược thời gian ban
đầu gia đình tôi ở Mỹ. Bài này hơi riêng tư một
chút; nhưng nó nói cảnh loạn ly mà tất cả chúng
ta đều phải trải qua.

S

ài Gòn vào tháng 4 năm 75 thật sôi động.
Tin tức mỗi ngày một nhiều, không biết
đâu là tin thật, đâu là lời đồn thổi. Tôi và nhiều
người nghĩ, chính phủ Mỹ đã bỏ bao nhiêu
xương máu và rất nhiều tiền bạc vào Việt
Nam, đâu có thể nào bỏ chúng mình được.
Vài năm g n đây, nhiều công ty d u hỏa Mỹ
đã khám phá nhiều mỏ d u ở thềm lục địa
Nam Việt. Đó là ý nghĩ của một người Việt
sống ở Việt Nam, chứ những người Việt ở Mỹ
hay nước ngoài đã thấy rõ ràng. Ván cờ đã
sắp xếp rồi. Chỉ có ngày giờ đi quá nhanh.

Vợ chồng tôi và ba con chụp Tết ăm 75

Tôi có ông bạn thân làm chỉ huy trưởng
một đơn vị giang thuyền đã đổi về Phú Quốc.
Vì làm chức vụ trong chính phủ, tôi không
dám bỏ nhiệm sở mang gia đình ra Phú Quốc.

Tôi cũng có ông bạn cùng sở, có bà xã làm
cho cơ quan DAO, và đã có giấy cơ quan
DAO cấp cho vô phi trường Tân Sơn Nhất.
Tôi đã cùng anh đến chỗ những người mà cơ
quan DAO cấp giấy ở cổng ra vô phi trường
và chờ vô phi trường. Thật quá dễ dàng. Khi
nghe đọc tên, họ chỉ c n nói “có” và chẳng ai
hỏi giấy tờ. Nhưng tôi và anh bạn lấn lé, đâu
có dám đi.
Ngày 29 tháng 4, tình hình thật nguy
kịch. Phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích,
đa số máy bay đã di tản sang Thái Lan mà tôi
đâu có biết. Cô em họ tôi quen một sĩ quan
hải quân Việt Nam phục vụ tr n t u hải quân
HQ1, có hẹn cô ta là khi tình hình quá bi đát
s đưa cô th o t u HQ1 ra đảo Phú Quốc. Vì
cô không có phương tiện di chuyển ra bến
t u, hơn nữa nếu ra Phú Quốc một thời gian,
lấy tiền đâu mà sống, n n cô đã rủ gia đình
chúng tôi đi chung.
Trưa ngày 29 tháng 4, tôi chở cô ta ra
bến t u, thấy thiên hạ lên xuống t u tư nhân
thật dễ dàng. Tôi không muốn đưa gia đình đi
như vậy vì sợ những vụ cướp bóc đã ảy ra
trên những chiếc t u t miền Trung chạy vô
Sài Gòn. Tôi có gặp một ông th u khoán làm
công tác cho Tòa Đô Chánh hỏi thăm tin tức,
thì cũng như tôi, ông không có biết gì nhiều
hơn.
Chiều đến, anh sĩ quan đến báo t u
HQ1 s rời bến vào tối nay. Chúng tôi lên
chiếc xe Austin Morris nhỏ của tôi, tất cả 10
người lớn nhỏ, chạy ra bến t u. Khi đó, ra vô
cổng trại thật dễ dàng. Cô em họ tôi muốn
nhờ tôi mang
hơi về đón ông chú đi. Có l
vì yếu lòng, và vì quên mang sữa cho thằng
con út, khoảng 10 tháng, n n tôi đã về, ráng
đón ông chú và lấy sữa cho con. Ông chú và
ông anh tôi cũng không muốn đi, vì chưa sửa
soạn hay vì chưa dứt khoát được nhà cửa và
tiền bạc.
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người đều bùi ngùi và khóc, vì đã mất nước,
a người thân, không biết bây giờ s trôi dạt
vào nơi đâu, và bao giờ liên lạc được với gia
đình còn lại ở Việt Nam. Vào hải cảng Subic,
chúng tôi được chuyển sang t u thương mại
chở hàng lớn để đi đến đảo Guam. Trên
chuyến tàu này, tôi thường ở trên boong t u
cao nhất. Ăn uống thật no n , nhưng cái sợ
nhất là đi vệ sinh trên những chiếc c u bắc
tạm trên t u, vì gió mạnh sợ bị thổi bay xuống
biển làm mồi cho cá mập.
T

HQ1 Tr

ư

Đạo của Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa

Lúc đó, số người vô khu Hải Quân thật
đông và bị chận lại, chỉ có quân nhân Hải
Quân và gia đình được phép vô thôi. Tôi và
má tôi bị chặn ở ngoài cổng, vợ và con tôi đã
vô tàu rất sớm và dễ dàng. Sau nhiều l n bị
ô đẩy, má tôi nói ông lính gác cho má tôi ngồi
g n ông ấy để khỏi bị ô đẩy. Đây cũng là dịp
dễ dàng vô hơn. Khi số người quá đông và ép
người lính gác cổng vô, tôi và má tôi cũng lọt
được vào b n trong hàng rào. Khi đến tàu
HQ1, sĩ quan tr n tàu thấy số người đông
quá, bèn sai lính rút c u và nhổ neo. Rất may
cho chúng tôi là vị sĩ quan đó là người qu n
của cô em họ tôi. Vì vậy, anh sĩ quan này nói
một anh binh sĩ kéo má tôi l n, còn tôi luồn
người bắt kịp tay anh ta và leo lên t u. Kể như
chúng tôi là những người cuối cùng lên HQ1.
Sau đó, t u bắt đ u rời bến Sài Gòn và
ra Vũng Tàu. Trong lúc di chuyển tr n sông,
chúng tôi vẫn nghe tiếng pháo binh nổ. Sáng
sớm ngày 30 tháng 4, HQ1 ra ngoài khơi
Vũng Tàu, đến trưa ngh radio biết tướng
Minh chấp nhận đ u hàng. Mọi người trên tàu
thật hãi hùng vì chậm vài giờ nữa là kẹt lại rồi.
T u chạy ra Côn Đảo và nằm ở đó th m một
ngày nữa.
Trước đây, th o như anh sĩ quan cho
biết, họ dự trù nếu mất nước, HQ1 s đi Úc
Đại Lợi. L n này, họ th o đoàn tàu đi Subic
Bay. L n đ u ti n được tàu Mỹ tiếp tế, chúng
tôi m ng quá, vì trước đây mỗi bữa chỉ được
1 chén cơm với muối mè hay tí ruốc mang đi
và ly nhỏ nước, bây giờ th m đồ hộp và trái
cây. G n đến Subic Bay, phải hạ quốc kỳ treo
tr n tàu để vào vịnh. Vào giây phút hạ cờ, mọi

Tới đảo Guam, chúng tôi được ở trong
lều, mỗi người được 1 chiếc giường xếp đơn
của quân đội. Ngày ba bữa xếp hàng lấy cơm,
không việc gì làm. Tin tức gia đình ở Việt Nam
mù tịt, không biết bao giờ mới li n lạc được
với gia đình. Nhưng có một điều lạ là trong
hoàn cảnh đó, nhiều cô gái Việt và các chàng
trai lính hay cảnh sát còn vợ con ở lại Việt
Nam tình cảm lại trổ hoa. Có l quá rảnh rỗi,
ăn ong không việc gì làm, rủ nhau đi tắm
biển nên tình chớm nở.
Ở đây vài tu n, chúng tôi được chuyển
sang Mỹ và ở trại Pendleton, California.
Chuyến bay ghé đảo Hawaii ng ng đổ ăng.
Đến trại, chúng tôi gặp bạn Tùng, bạn Phục,
học cùng khóa KSCC, và liên lạc được với
bạn Thụ, K10 KSCC, làm cùng phòng với tôi ở
Tòa Đô Chánh. Nhờ bạn Thụ tiếp tế thêm
những bịch mì gói và cheese, chúng tôi thấy
thật quí. Mỗi l n đi ăn, chúng tôi để dành
nước mắm và đồ ăn con nít cho thằng con út
của tôi. Sau khi liên lạc được với bạn Thụ,
bạn đã kiếm cho chúng tôi một nhà dòng tu
bảo trợ ra ở thành phố San Francisco. Ngày
ra trại và ở San Francisco, qu n áo không có
nhiều, nhưng nước mắm và đồ ăn con nít thật
nhiều làm cho bạn Thụ vất vả vác và mang
dùm.
Thời gian sống ở San Francisco, chúng
tôi nhờ trợ cấp của chính phủ và nhà dòng
bảo trợ. Ngày ngày, chúng tôi gửi con cho
những chỗ giữ trẻ, vợ chồng đi học Anh Văn
thêm. Tôi nhớ, cùng bạn Thụ học lớp ESL với
một ông cựu thẩm phán VNCH làm ở Tối Cao
Pháp Viện VNCH. Ông ấy may mắn rời Việt
Nam và ở chung với cô con gái du học ở đây.
Tôi không có dịp nói chuyện với ông ta.
Nhưng sau này ngh nói ông ấy bị ung thư và
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sang Pháp để xin về Việt Nam với gia đình và
chết ở đó, nhưng CS đã không chấp thuận.

Thuận và ba cháu chụp ở Japanese Garden, San
Francisco, ăm 75

Ngày thường đi học, cuối tu n đi China
Town, nhưng sống trong cảnh phập phồng, xa
qu hương, không tin tức gì về người thân ở
Việt Nam, và đặc biệt không biết tương lai s
đi về đâu. Có l n, tôi, bạn Thụ và chú Na đi
xin việc rửa chén trong 1 nhà hàng, nhưng họ
nhận chú Na, lai Ấn Độ, trai trẻ và khỏe mạnh.
Hồi đó, mỗi l n đi qua những công trường xây
cất, tôi chỉ mong sao có được 1 công việc làm
ở đó. Ông Bửu Hiệp, cựu Phụ Tá Chuyên
Môn Tòa Đô Chánh, có đến thăm tôi và hỏi
thăm gia đình anh Vĩnh Quý, cháu của ông ấy
ở bên cạnh nhà tôi.
Khoảng 1 tháng sau, tôi liên lạc được
với bạn Xương trước làm cùng phòng với tôi,
nay được bảo trợ sang Lamesa, Texas, và có
việc làm cho city cùng nghề. Tôi nhờ bạn
Xương kiếm bảo trợ để tôi di chuyển sang đó.
Chúng tôi may mắn được nhà thờ Redeemer
Lutheran ở Odessa, Texas bảo trợ nên tôi
sang trước để kiếm việc và sửa soạn cho gia
đình qua sau. Hồi còn ở Việt Nam, tôi có công
việc tốt n n đâu có đi học thêm Anh ngữ,
thành thử bây giờ sang đây, gặp trở ngại ngôn
ngữ. Trao đổi với người Mỹ, chắc hiểu nhau
khoảng 20 ph n trăm. Ngày ngày tôi theo ông
bạn Mỹ đến công ty nhỏ của ông ấy. Ông ấy
đọc báo và hỏi bạn bè những công việc làm
sắp mở và dẫn tôi đi phỏng vấn. Phỏng vấn
vài nơi không được, tôi ngồi trong phòng công
ty của ông bạn m báo, thì được tin 1 công ty
xây cất muốn kiếm một thợ đào đất cho 1

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

công trình vào ngày mai, tôi nói với ông bạn
Mỹ là tôi muốn làm. Sáng hôm sau, ông bạn
chở tôi đi nhận việc thì gặp một ông kỹ sư làm
cho công ty; nghe nói tôi là một kỹ sư Việt tỵ
nạn mới về đây, ông ấy không c n hỏi bằng
cấp của tôi, mà dẫn tôi đi coi những công trình
và việc làm và hỏi ý kiến của tôi trong 2 ngày.
Cuối ngày thứ hai, ông chủ công ty đến và cho
biết s tuyển tôi làm phụ tá cho ông kỹ sư với
mức lương $4.00/1 giờ. Tôi thật m ng, vì với
số tiền đó tôi có thể mang gia đình sang đây
sống. Nhà thờ giúp chúng tôi mua 1 cái nhà
lưu động (mobile home), một chiếc
hơi cũ
để đi làm. Với số lương đó, chúng tôi tằn tiện
sống đủ, không c n xin tiền trợ cấp xã hội của
chính phủ, không mua qu n áo mới.

Thuậ v

ăm há hụp ở khu mobile home,
Odessa, exas ăm 77

Sau vài tháng phụ ông kỹ sư trong việc
tính toán, tôi có thể làm công việc này một
mình. Tôi đã khám phá một lỗi l m của ông kỹ
sư, làm lâu và không suy nghĩ gì th m và cứ
thế áp dụng. Tôi thấy công ty có một máy
computer hiệu Vax mà thỉnh thoảng ông kỹ sư
này chạy chương trình điện toán. Tôi hỏi tại
sao ông ấy không học thêm về Computer
Sci nc để thảo chương trình cho máy tính,
ông ấy bảo già rồi, không muốn học thêm
nữa. Tôi ngỏ ý học thêm và ông ấy đưa tôi
đến trường đại học University of Texas at The
Permian Basin xin học. Sau khi xem bằng cấp
ở Việt Nam và nhờ giấy chứng nhận của ông
Đỗ Bá Khê, PhD, họ chấp nhận bớt cho tôi 3
năm học, tôi phải học th m 1 năm nữa, cộng
thêm 6 tín chỉ Anh Văn, tín chỉ Sử và Địa Lý.
Ông chủ của công ty giúp tôi trả học phí cho
trường. Ban ngày tôi đi làm, tan sở tôi đến
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ngay trường để học. V a học tôi v a làm bài
những ngày hôm trước. Tôi thấy việc học ở
Mỹ, so sánh với việc học ở Việt Nam, quá dễ,
vì thường trả bài trong tu n và cách chấm bài
cũng dễ. Tôi làm full time, học full time, mà kỳ
học nào cũng được toàn A. Trong thời gian đi
học, tôi không phụ ông kỹ sư nữa, mà sang
phụ ông trưởng phòng Điện Toán, chạy
computer và thảo chương trình cho comput r.
Sau 2 năm, tôi tốt nghiệp BS về Computer
Science và có ý học thêm MS về Cơ Khí, n n
ông chủ giới thiệu tôi với 1 công ty lớn ở
Houston. Tôi có đi phỏng vấn công ty này.
Nhưng trước khi đi, nhà thờ có giới thiệu tôi
tới gặp ông Trưởng Khu ở Odessa của State
Department of Highway để được phỏng vấn.
Tôi có cho ông biết rằng, tôi tốt nghiệp Công
Chánh ở Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm về
xây cất trường học và chợ búa, không có một
chút gì về đường á. Nhưng nếu ông ấy tuyển
tôi làm, thì trong thời gian ngắn tôi s theo kịp.
Tôi đi Houston để tiếp tục kiếm việc
làm, thì khoảng 1 tu n sau, bà xã tôi gọi điện
thoại cho biết là ông Trưởng Khu chấp thuận
cho tôi công việc làm, và theo ý bà ta là tôi
nên nhận vì công việc chính phủ bền hơn
hãng tư. Tôi về trình diện ông Trưởng Khu.
Ông ấy cho biết số lương, tiền hưu bổng và
công việc làm ở Ty Midland. Tôi không nhớ rõ
số lương bao nhi u, nhưng gấp đôi hay ba
lương tôi làm cho Abbott Building Company.
Ông Trưởng Khu có ý định giúp tôi thuyên
chuyển về Austin vì ông ấy nghĩ s hợp với
khả năng của tôi và cũng giúp đắc lực cho
State Department of Highway.
Chúng tôi bán nhà lưu động ở Odessa
và mua một căn nhà ở Midland, T as. Đó là
một căn nhà cũ gồm có 3 phòng ngủ, 1 và 3/4
phòng tắm, phòng khách, phòng ăn và nhà
bếp, rộng khoảng 1,800 sqft. Nhà tôi đi kiếm
việc làm, có lúc nhà tôi làm 2 jobs, ban ngày
và buổi tối. Thời gian này chúng tôi mới để
dành tiền thêm, hy vọng ngày nào được
thuyên chuyển về Austin s mua nhà mới và
cho con cái vô đại học ở đó. Những ngày cuối
tu n sau đó, chúng tôi mới có thời giờ dẫn
con đi chơi đây đó. Lúc đó, chúng tôi không có
dư tiền để đi cruis hay đi chơi xa xôi.
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Tôi làm ở Ty Midland 7 năm. Mới đ u
tôi phải tập sự trong phòng labs, sau đó đi với
toán đo đạc, rồi vô làm trong phòng v và dự
trù cho những dự án mới. Tôi thật may mắn là
lúc đó, Ty Midland có nhiều dự án mới: làm
đường SH 191 nối hai tỉnh Odessa và
Midland, Loop 250 cho thành phố Midland, và
sau đó, tôi được chuyển vào trong ban làm
SH Beltway 8 cho thành phố Houston. Đặc
biệt, sau khoảng 3 tháng làm việc, ông
Trưởng Khu thăng ngạch trật cho tôi, thông
thường nhanh nhất cũng phải 1 năm. Trong
khoảng 9 tháng, tôi đã thi đỗ EIT và PE với
một số điểm thật cao, 95/100 cho EIT và
97/100 cho PE, trong khi chỉ dò bài lại trong
giờ rảnh rỗi ở nhà hay giờ nghỉ buổi trưa,
khoảng 1 hay 2 tháng. Sau này vì tôi có bằng
BS về Comput r Sci nc , n n được học xử
dụng hai chương trình RDS và Thysis. Những
kỹ sư Mỹ sau khi tuyển vô, đều giao cho tôi
hướng dẫn ử dụng hai chương trình này.
Sau này, hai trong số các kỹ sư đó trở thành
Trưởng Khu và Giám Đốc.

Ba há

hơi ở sân sau nhà Midland, Texas

Sau 7 năm làm cho Ty Midland, tôi in
và được thuyên chuyển về thủ đô Austin làm
cho Automation Division. Công việc mới này là
sửa những chỗ sai của các chương trình về
đường xá và c u cống, cũng như viết những
chương trình mới cho hai sở Đồ Án (Design
Division) và sở C u Cống (Bridge Division).
Thời gian đ u hơi vất vả, vì chương trình gồm
cả vài chục ngàn lệnh (commands) và khó mà
biết chỗ sai nằm ở đâu. Bây giờ, sau g n 18
năm kinh nghiệm, tôi biết cách khám phá
nhanh. Khoảng 5 năm sau, vì tôi rành mạch
và sở làm vẫn c n n n tôi được làm tại nhà,
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mỗi tu n chỉ vô sở khi họp hành. Tôi về hưu
năm 1 tuổi và đến nay đã hơn 1 năm.

Viếng Mộ Bạn
Gửi Hương hồn Anh PXA

Anh mất, không về được,
Lòng buồn như lá rơi.
Chiều cuối thu rét mướt,
Gửi về xa ngậm ngùi…
Quê cũ giờ thiếu bạn,
Ngày tôi về quạnh hiu,
Hương cà phê lãng đãng,
Chén rượu nhạt trong chiều…
Thuận và 5 cháu chụp t ướ
Texas

ă

h ở Midland,

Nếu so sánh với các AH/TH CC đã
sống ở miền Nam Việt sau tháng 4/75, bị đi tù
đ y, sau đó vượt biển tìm Tự Do trong cái
chết, thì Trời Phật đã giúp chúng tôi may mắn
cả trăm ngàn l n hơn.
Cuộc đời trôi qua rất nhanh. Mới ngày
nào còn là sinh viên cắp sách đến trường, bây
giờ đã g n 8 bó, con cháu đ y đàn. Tưởng
rằng suốt đời ở Việt Nam, nhưng trớ trêu thay,
bây giờ sinh sống nơi đất khách qu người.
Thật đúng, người ta ví cuộc đời đi nhanh như
cơn gió thoảng.

AH

Mùa Thu Tiễn Em (Tế Hanh)
Em đi, trăng sắp độ tròn
Mùa thu quá nửa, lá dòn khô cây
Tiễn em trong cảnh thu này
Lòng em muôn tiếng, sao đầy lặng im?
Ta về. Giữa khoảng trời đêm
Vành trăng thư thể mắt em soi đường.

Một ngày tìm thăm Anh,
Mộ bia mờ trong khói…
Ánh mắt nào long lanh,
Nhìn tôi, Anh muốn nói:
“Chúng ta người thua cuộc,
Giữ cho nhau chút tình,
Dẫu chưa tròn mệnh nước,
Không thẹn kiếp phù sinh…”
Hãy cùng tôi dăm chén,
Nhớ một thời buồn vui,
Chén trao ngày hội ngộ,
Chén tiễn chiều chia phôi…
AH Lê Phương Nguyên
Kính chúc quí Thầy, quí AH Tiền Bối,
Cùng quí AH/TH một mùa Thu và Đông
vui vẻ, khỏe mạnh và đầm ấm.
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Đi Honda Ôm

AH Tràm Nước

Cảnh giao thông tại Việt Nam. Nguồn internet.
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VỀ ĐÊM

việc
vô
ích
để
cầu
phúc,
không
bằng
làm
việc
có
ích
để
giúp
người
*
Lục
Thế
Nghi
*

Chiều hôm nay, trên đường về hun hút
Hàng cây già phủ bóng lối ta đi
Nắng chập chờn lưu luyến phút phân ly
Đêm lan dần trên tàng cây rậm lá
Mưa lại về! giọt mưa rơi lã chã
Từng giọt sầu ai đổ xuống bờ vai
Dáng lom khom, lầm lũi rảo bước dài
Ta về đâu, có ai chờ ai đợi?
Vài cánh lá chập chờn theo cơn gió
Lá lìa cành trở lại vơi mênh mông
Vẳng đâu đây chuông mỏ nhịp sắc không
Trong màn mưa bóng một người rảo bước …
AH Mai Thanh Toàn
Tona Mai

Tình
yêu
lớn
lên
nhờ
cho
đi.
Sự
yêu
thương
mà
chúng
ta
cho
đi
là
sự
yêu
thương
duy
nhất
mà
chúng
ta
giữ
được
*
Elbert
Hubbard
*
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Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 51
AH Trần Trung Trực
AH cho biết “Về hình thức, số 1 và 4, LT trần
truồng như nhộng, không bìa, không có gì bao
che cả. Riêng số 4 chỉ vỏn vẹn 1 trang giấy viết
tay chúc Tết Đinh Tỵ (1976) và cáo lỗi vì thời
gian và phương tiện eo hẹp không có báo
Xuân…”
Về phần Tài Chánh AH cho biết “Sang phần tài
chánh, số 1 và 2 không có người ủng hộ…Số 3
tính đến ngày 27-11-1976 được $236 + 104 con
tem + 28 coupons…Lúc đó phần ủng hộ rất
khiêm tốn…dần dà tài chánh gia tăng mạnh
mẽ cho đến số 23, 24 sau khi chi tiêu “ngon
lành” rồi mà vẫn còn được $1,000….”
AH đã nói thêm đến Hội Khoa Học và Kỹ Thuật do
một số AH miền Nam Cali thành lập và Hội
Chuyên Gia Việt Nam nữa….

1- Bài “Lá Thư AHCC Mừng Xuân” của AH
Lê Khắc Thí.
Đây là bài mở đầu của Lá Thư. AH nói “Lá Thư
AHCC của chúng ta sang Xuân này là vào
tuổi “Hai Tám”. Lá Thư thân yêu đã đem lại
cho chúng ta trong “mười lăm năm ấy biết bao
nhiêu tình”, tình quê hương, tình đồng nghiệp,
tình tha hương ngộ cố tri, tình vui đoàn tụ
xum vầy, tình chia sót chia ly vĩnh biệt…
Sống xa nhau ngàn vạn dặm, rải rắc khắp năm
châu, LT đã làm cho gia đình Công Chánh gần
gũi nhau hơn, chia sẻ vui buồn cùng nhau, thổ
lộ tâm tình, trao đổi quan điểm về nhiều vấn
đề liên quan đến cuộc sống, đến gia đình, và
tương lai của thế hệ trẻ như AH Khúc Đản đã
nói đến trong LT trước đây.
…..

Cố AH Khúc Đản đã bàn đến phát hành 4 LT mỗi
năm, và đã làm, nhưng đến số 48 đề nghị “Xuân
Thu nhị kỳ”, thì được ủng hộ dồi dào và bài vở
cũng gửi đến đầy đủ ….
Cám ơn AH Lê Khắc Thí đã có công lập, nuôi
dưỡng và viết rất nhiều bài thật ý nghĩa. BPT
cũng bắt chước AH, cố gắng “Giữ Cho Còn Có
Nhau” được thêm năm nào hay năm đó. Mong
AH luôn theo dõi và chỉ dẫn BPT Lá Thư.
2- Lá Thư Mùa Đông Và Cũng Là Lá Thư
Tạm Biệt của AH Nguyễn Phúc Bửu Hạp.
Năm 1990, AH Nguyễn Phúc Bửu Hạp đã đảm
trách 4 Lá Thư. Đến nay tôi mới hay. Thật không
ngờ. BPT cũng thật hùng hậu, 35 người, gấp 3 lần
BPT hiện nay. Bài viết của AH thật dài, 7 trang,
nói nhiều về tình trạng Việt Nam. Thường, bài này
khoảng 1 đến 3 trang, nói tóm tắt của ý tưởng,
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cùng ý nghĩa của BPT cho Lá Thư. Tôi kính phục
tài viết của AH, đọc 7 trang mà vẫn chưa chán.
AH cho biết, “Trong sáu tuần lễ tại Đông Nam
Á, tôi đã có dịp nhận xét rằng báo chí trong cả
vùng này, từ Nhật Bản đến Thái Lan, đều
chăm chú theo dõi tình hình Việt Nam. Dân
chúng đã trưởng thành và báo chí tỏ ra rất lo
lắng cho ba nước ở bán đảo Đông Dương, vì ai
ai cũng nghĩ rằng chỉ còn ba nước này còn quá
cực, quá nghèo, ở giữa những quốc gia đang
vươn lên, thịnh vượng và đẹp đẽ. Và đó sẽ luôn
luôn là tai họa”….
Đến nay, đã gần 30 năm, Việt Nam không thay
đổi. Sự chia cắt giới giầu có và dân nghèo càng
ngày càng quá xa. Tham nhũng thì gấp ngàn lần
thời xưa. Dân càng ngày càng nghèo, nước càng
ngày càng lạc hậu thêm. Mong AH giúp thêm ý
kiến. Xin lỗi AH, bài viết dài, tôi xin tạm ngừng để
sang bài khác.
3- Đầu Năm Xin Bói Một Quẻ của Thầy
Phan Đình Tăng.
Mở đầu, thầy nói “Đầu năm mới Việt Nam
người ta thường đi xem bói, và dọc lề đường
Hàm Nghi đã có nhiều thầy ôm tráp ngồi dài
dài…”.
Sau đó, khi thầy qua Mỹ thi EIT, anh Trang đã chỉ
nước :”Anh bắt đầu đánh A, B, C, …đến hết giờ
mà còn bí …bói đại, trật nó không trừ điểm,
sợ gì!?”
Thầy đã dậy tôi, tốt nghiệp bên Pháp về Ponts
Chaussé, dư sức làm một buổi sáng thi EIT. Cách
đây hơn 40 năm, tôi chỉ dò bài thi khoảng 1 tháng,
và khi đi thi tôi chỉ dùng nửa số giờ người ta cho
phép, và cũng qua kỳ thi EIT với số điểm 95/100.
Ở Mỹ, việc học hành dễ hơn Việt Nam, ngoài ra
việc chấm bài cũng không khó khăn như ở xứ
mình.
Thầy mở đầu câu chuyện cho vui, chứ “Vậy bói
toán là lạc hậu, phản khoa học hay …nói láo
ăn tiền đâu?”
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Thầy kể chuyện “Khi nào ta biết rõ tình hình,
biết con đường đi thì hành động theo lý trí;
còn rất nhiều khi ta không biết đường nào đi
cho phải, đời có lắm chuyện bất ngờ, khó đoán
trước được, thì …ta bói. Tôi có ông bạn lại còn
cao siêu hơn nữa: Anh ta cũng bói nhưng lại
làm ngược lại. Tôi hỏi thì anh ta giải thích:
”Số tôi xui nên bói thường hay bị hố, tôi làm
ngược lại thì trúng phóc?! Anh này cao siêu,
trác cả “thần linh”?!”
Về chính trị, Thầy nói “…Chúng ta đâu có ngờ
năm 1975 cộng sản chiếm trọn miền Nam và
chúng ta phải chạy ra nước ngoài, nhập quốc
tịch khác! Rồi nay lại thấy cộng sản xập tiệm
một cách ngoạn mục khắp nơi, chúng ta lại hy
vọng Việt Nam có cơ thoát khỏi ách cộng sản,
chúng ta có thể trở về cố hương. Nhiều bạn đã
hô hào chuẩn bị nghiên cứu khi về sẽ làm gì
cho Việt Nam dấu yêu của ta? Đó là một ý
nghĩ rất hay, rất tốt, tôi hoàn toàn tán
thành!...”
Khi đó, tôi cũng mong như Thầy, thời cơ Việt Nam
thoát khỏi gông cùm cộng sản và dân chúng được
Tự Do, nhưng đâu được toại nguyện. Bây giờ hơn
28 năm sau, Việt Nam càng ngày càng bị Trung
Cộng kềm kẹp và có thể thành chư hầu Trung
Cộng.
Về chính trường Mỹ lúc đó Thầy nói “Làm tổng
thống Mỹ, (TT Ronald Reagan lúc đó) cũng
như làm tổng thống nói chung, thường gặp
chuyện bất ngờ, lên ruột, ai biết trước được để
đề phòng? TT phu nhân Nancy là người thông
minh, chỉ hỏi chiêm tinh gia là chắc ăn nhất!”
Rồi về “Đệ Nhất Cộng Hòa oai phong như vậy mà
rút cục TT Diệm và CV Nhu bị ám sát trong xe bịt
sắt vì đồng minh và thuộc hạ mình làm phản! TT
Diệm vừa chết ngày 1-11-1963 thì ngày 22-111963 TT tài ba son trẻ của Mỹ John Kennedy cũng
bị viên đạn oan nghiệt kết liễu cuộc đời tại
downtown Dallas. Hòn đạn của ai? Từ đâu đến?”
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Thầy kết luận “…Nếu TT phu nhân Jackie biết
bói toán như TT phu nhân Nancy thì có lẽ
phải biết là TT đang bị “Sao Quả Tạ” chiếu và
đã ngăn TT đừng đi đến tiểu bang Texas có tên
định mệnh là “LONE STAR STATE”!...”
Trong bài Thầy viết, tôi thích nhất đoạn văn Thầy
cho biết “…Về thì lắm chuyện bực mình nên bà
xã nghe nói ở Tân Định có thày Ba La xem số
tử vi rất hay bèn không cho tôi biết, đem ngày
sinh tháng đẻ cho thày xem. Nhưng sau đó
nàng phải hỏi lại tôi vì thày bảo ngày sinh
của tôi sai?”
Vì loạn ly, “khi dẫn Thầy đi ghi tên học, ông
anh Thầy không rõ, khai đại cho dễ nhớ!! May
thay bà già vẫn nhớ rõ! “Con sinh ngày 2
tháng 7 là ngày kỵ (giỗ) Mệ (bà nội), mẹ còn
nhớ rõ đang lo kỵ thì chuyển bụng!”
Thầy cho biết thêm “Thày giỏi quá ta! Biết ngày
sinh sai cũng cừ lắm! Phục sát đất, bèn khăn
áo chỉnh tề quyết lên thụ huấn. Thày đã già
yếu, nằm tiếp chuyện tôi. Có lẽ thấy một
chàng trai trẻ, có vẻ Tây học, mà lại phục tài
bói toán của mình nên thày nói chuyện lâu
lắm. Thày cho biết nếu sinh ngày mồng 1 thì
số khác, không đúng tình trạng của tôi, vì vậy
thày nghĩ sai! Tuần sau tôi trở lại lấy lá số
thì thày khất, bảo là thày mê lá số của tôi nên
muốn để thêm 1 tuần nữa làm bản tóm lược
bằng thơ lục bát như truyện Kiều tặng tôi để
suy gẫm xem có đúng không!”
Thầy viết tiếp “Nhờ bài thơ đó mà sau này tôi
trắc nghiệm với cuộc đời đại cương rất đúng.
Có một đoạn làm tôi thắc mắc là có thời kỳ
thày nói “Giai đoạn này ông phải bị đi lưu
động trong một thời gian nhưng cũng chóng
trở về chốn cũ”. Đến khi tôi bị đưa đi “học tập
cải tạo” từ làng Cô Nhi Long Thành đến trại
Phú Sơn IV ở Thái Nguyên mới thấm thía hai
chữ “lưu động” của thày”….
Thầy viết còn nhiều chuyện hấp dẫn nữa. Tôi sẽ
đọc lại để rút kinh nghiệm cho tôi và gia đình, vì

TRANG 27

trước đây, 45 năm về trước, tôi có một ông giám
thị coi công tác xây cất. Ông này tốt nghiệp
trường Mỹ Thuật, Hà Nội, vẽ hay và coi bói cũng
tài. Mỗi đứa con của tôi khi sinh ra, tôi cho ông ta
ngày sinh, giờ sinh và ông ta lấy số tử vi và ghi
cho tôi vào 1 quyển sách. Trong 3 đứa con đầu, ông
ta làm như thường, đến đứa con thứ 4 thì ông ấy
nói, thật đúng như ông ấy mong đợi, hoàn toàn
tuyệt hảo. Đến bây giờ, tôi thấy nói chung những
điều ông ấy đoán trước đây đều trúng.
Kính chúc Thầy và gia đình an mạnh và hạnh
phúc. Mỗi người đều có một định mệnh riêng.
Khoa học không thể giải thích được. Cũng như
Thầy nói, cố TT phu nhân Nancy khi gặp
những việc khó khăn đều xin chiêm tinh gia ý
kiến.
4- Tái Thiết Kiều Lộ Việt Nam Thời Hậu
Cộng Sản của AH Tôn Thất Ngọ.
Bài này hơi dài. Nguyên phần 1 cũng đã 4 trang.
Tôi chưa một lần biết AH Tiền Bối, nhưng qua bài
này, tôi thấy AH có một tầm nhìn xa và yêu quê
hương rất nhiều.
Mở đầu AH cho biết “Chúng tôi xin minh định
lập trường của chúng tôi là không bao giờ
tham gia đoàn thể hay một phe nhóm chính trị
nào cả, chúng tôi cũng không có ý đồ đen tối
để tiếp tay cho cộng sản, chúng tôi chỉ có một
ước mơ duy nhất là thấy nước mình được phồn
thịnh và dân tộc mình được ấm no mà thôi”….
AH thêm “…Nước Việt Nam chúng mình đẹp
lắm, ước mơ một ngày tốt trời nào đó chúng mình
sẽ được trở về với quê hương, được chết và được
chôn trong lòng đất Mẹ”….
Để kết luận, AH cho biết “Nguyện cầu cho thế hệ
trẻ sau này sẽ làm nên việc lớn, để nước nhà
được hưng thịnh, dân chúng Việt Nam thoát
khỏi cảnh nghèo đói”.
Về Khả Năng Phát Triển Kinh Tế, AH đã mô tả bờ
biển dài và đẹp, nằm trong vùng nhiệt đới, mưa
nhiều, có nhiều sông rạch, đứng vào hàng thư 3 về
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lúa gạo, di chuyển đường thủy cũng tiện lợi, lâm
sản cũng rất nhiều, khoáng sản thì vô số.
Sau đó, AH đã mô tả Việc Nghiên Cứu Phát Triển
Ngành Kiều Lộ “Các nước văn minh thường có
nền kinh tế vững mạnh và phát triển không ngừng
vì đã có hệ thống giao thông vận tải tân tiến…”….
Nhìn vào hệ thống kiều lộ, chúng ta có thể biết xã
hội đó văn minh hay còn lạc hậu. Bài viết này đã
gần 30 năm nay, chúng tôi thấy cần cập nhật với
hiện trạng kiều lộ ở Việt Nam ngày nay. Theo tôi,
kiều lộ Việt Nam hiện nay nhờ nhân khoản vay ở
tiền ngoại quốc làm. Không có một kế hoạch thích
nghi và dài hạn. Vì ăn tiền chia chác, nhiều xa lộ
mới xây mà bị những ổ gà hay lún thật nhiều.
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Tế Tướng Sĩ Trận Vong” của ông Tổng Trấn
Nguyễn Văn Thành năm 1803 ở Thăng Long
vào dịp các tướng lãnh và binh sĩ đã bỏ mình
giúp vua Gia Long bình được nhà Tây Sơn va
thống nhất đất nước.” ….
Hương Thủy
Bài văn truy điệu các nghĩa sĩ cách mạng hồi xưa
và các nghĩa sĩ trận vong trong cuộc “Việt Nam
Độc Lập” ngày 9-3-1945.

Kết luận, AH đã đưa ra 5 điểm cho Dự Định Cho
Chương Trình Hành Động.
Chúng ta, AHCC, ai cũng có tư tưởng và muốn
cải tiến ngành kiều lộ Việt Nam. Nó là những
mạch máu trong xã hội Việt. Cần phải làm từ quốc
lộ, tỉnh lộ cho thật hoàn hảo và hợp với xã hội hiện
tại. Tôi đã có dịp đi những xa lộ ở Việt Nam ngày
nay và thấy nhiều xa lộ rộng thênh thang mà ít xe
cộ qua lại. Thật phí phạm. Trong khi ở Sài Gòn
đường xá chật hẹp, xe cộ thì thật đông, đặc biệt bị
lụt thường xuyên.
5- Một Bài Văn Truy Điệu Đáng Ghi Nhớ
của Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn.
45 năm trước đây. AH Thí có dự buổi lễ chiến sĩ
trận vong nói trên, tại Phú Văn Lâu, Huế. Đồng
bào rất đông để mừng ngày “nước Việt Nam độc
lập”. Đúng như ông Hương Thủy nói, bài văn tế
rất hùng hồn, đọc đúng điệu văn tế, rất cảm động,
khiến nhiều người rơi lệ.
Xin được phép phổ biến tài liệu lịch sử và văn hóa
này đến quí AH.
Lê Khắc Thí
….
“Bài văn tế ấy do nhà văn kiêm thi sĩ Hoài
Nam Nguyễn Trọng Cẩn soạn thảo. Đó là áng
văn chương kiệt tác, không thua gì bài “Văn

“Hỡi anh em đồng bào ơi!
Bừng con mắt nhìn xem nước mới “Việt Nam
Độc Lập”, khắp ba Kỳ chung một cờ vàng,
chạnh tấm lòng sực nhớ ngày xưa, “chí sĩ hy
sinh”, dưới chín suối biết bao người mệnh bạc.
Hồn Tổ Quốc bơ vơ trong trời đất, trở về đây
mà nghe tiếng hoan hô.
Khí anh hùng hun đúc giữa non sông, quay
quần lại và nếm mùi cộng lạc.
Các đấng tiên linh xưa:
Nhân cách anh hùng, Thiên tư lỗi lạc.
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Giống Bạch Việt đầu đen máu đỏ, trải Đinh,
qua Lý, Trần cho đến Hậu Lê, Hoàng, Nguyễn.
phá quân Mường, bường giặc Mọi, dong ruổi
rừng tên bãi đạn, đúc xương đồng mà chống đỡ
non vàng.

nanh chuốt vuốt, rượt luồng mây mà nhả độc
sài lang.

Cõi Viêm Bang rốn cắt nhau chôn, từ Bắc Hàn
vào Thanh Nghệ lần cô Thuận Quảng, Đồng
Nai, tuồng đất Lạp, đạp thành Chiêm, xông
pha nón gió tơi mưa, phơi gan sắt mà lấp vùi
bể bạc.

Một tiếng sung nổ vang ngoài Thuận Hải,
nước non nhà cùng chung kiếp điêu linh.

Sang sơn sinh tuấn kiệt đã đành,

Chén thuốc độc ô hô Phan Thanh Giản, đất
Nam Kỳ sáu tỉnh tiêu hao.

Thời thế tạo anh hung là khác.
Rong ngựa sắt Đổng Thiên Vương phá giặc,
khói anh linh mây phủ núi Trâu Sơn.
Phát khăn hồng Trương Nữ Tướng hương binh,
gương tiết liệt trăng in hồ Lãng Bạc.
Dòng máu đỏ sông Bạch Đằng còn gợn, nào
những trận phá Hán Ngô Vương Quyền, cầm
Hồ Trần Hưng Đạo, oai danh kia muôn thuở
vang lừng.

Phận yếu hèn như tôm tép không vây, kìa Ba,
kìa Ấn, kìa Diến, kìa Xiêm, rụng rời lạc vía
xiêu hồn theo làn sóng mà vào hàm kình ngạc.

Ba sắc cờ phấp phới giữa Hoành Sơn, cây cỏ
dù đã thấy mầu xơ xác.

Bát trà xuông kết liễu Nguyễn Tri Phương,
thành Hà Nội bốn bề tan tác.
Tổng Đốc Diệu trải bao phen chống cự, hết
lòng vì nước, quyết tồn vong thề với cô thành.
Phò Mã Lâm sau mấy trận xông pha, giữ tiết
cùng cha, liều sinh tử phó cho đại bác.
Thảm thương vì vận nước ngửa nghiêng,
Xót xa bấy lòng người ngơ ngác.

Đống xương tàn thành Long Đỗ còn xây, nào
những trận Bình Ngô Lê Thái Tổ, tảo Mãn
Nguyễn Quang Trung, công đức ấy nghìn thu
ghi tặc.

Đoàn ứng nghĩa cần vương ra đứng trước, nào
Phan Đình Phùng, nào Hoàng Gia Thám, len
lỏi trong miền sơn cước, đạn vô tình cam thịt
nát xương tan.

Huân lai lệch dai đã rõ ràng,

Đảng xuất dương Cách Mạng nối theo sau,
nào Tăng Bạt Hổ, nào Phan Bội Châu, lênh
đênh ngoài cõi trùng dương, thân vô định mặc
bèo trôi sóng dạt.

Sự nghiệp Quốc triều càng to tát.
Rưới mưa móc thấm miền Thuận Quảng, áo
dầy cơm nặng, khúc Hoài Nam càng ngấm đức
tài hồi.
Phách chông gai mở cõi Nam Kỳ, tấc đất ngọn
rau, bia kỷ niệm vẫn ghi công khai thác.

Huơ ngọn bút kêu gào đất khách, đến chết
không quên nước cũ, bên chùa Kim Lãnh,
Nguyễn Thượng Hiền khí cốt văn thanh cao.

Tộc loại càng ngày thêm phát đạt.

Ném quả bom rầm rộ nơi quê người, dù chưa
giết được kẻ thù, trước mộ Hoàng Cương,
Phạm Hồng Thái thanh danh còn hách trạc.

Không may, lòng trời dun dủi, cõi Á Đông gặp
lúc chuân chuyên. Quả đất vần xoay, miền
Nam Thổ vào hồi trụy lạc.

Xin sưu thuế Nghĩa Hòa trong Đại Lộc, sôi nổi
biết bao thân sĩ, vì dân bào mà chịu phận
thiệt thòi.

Cơ đồ nhờ đó mà vững bền,

Oai cường bạo như hùm beo có cánh, nào Đức,
nào Nga, nào Anh, nào Pháp hăm hở mài
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Xướng dân quyền Quý Cáp với Châu Trinh,
chứa chan một tấm nhiệt thành, vì tổ quốc mà
đem thân gánh vác.
Nào những thuở Duy Tân xướng nghĩa, đem
tính mệnh đền ơn Minh Chúa, Trần Cao Vân
khảng khái dưới gươm đao.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Việc binh cơ vẫn nhờ sức Hoàng quân, cờ báo
thiệp lẹ làng trong một lát.
Ách kiềm tỏa thoát ngay người Pháp, mối sơn
hà đất cũ gồm thâu.
Quyền chủ trương trả lại vua ta, vầng nhật
nguyệt trời Nam vằng vặc.

Nào những lúc Yên Bái đồ mưu, lấy đầu lâu
trả nợ quốc dân, Nguyễn Thái Học thung dung
trên đỉnh hoạt.

Reo mừng một tiếng, miền Bắc miền Nam.

Cổ Am nọ là huyệt sào Quốc Đảng, lá trung
can đốt cháy dưới than hồng.

Đành có kẻ vận thù quyết sách, phá tan quân
địch, khác nào như trúc chẻ ngói tan.

Côn Lôn kia là địa ngục dương gian, đống hiệp
cốt lấy vúi trên bãi cát.

Nhưng trong lúc xung đột giao phong, gẫm lại
quân ta, cũng chẳng tên bay đạn lạc.

Chồng trước mặt quỉ cương quyền lên án, công
chẳng có, tội đành phải có, tội vì nước, tội vì
dân, tội vì giang san xã tắc, phận cô thần bao
quản nỗi trầm oan.

Cảm tạ bấy quân nhân Nhật Bản, giúp lân
quốc cũng như hết lòng với Tổ quốc, tuốt gươm
ra mà thí mạng lăn nhào.

Nặng trên đầu thần Công Lý cầm cân, sống
như không mà chết cũng như không, chết vì
gươm, chết vì súng, chết vì lam chướng ba đào,
hồn chiến sĩ biết đâu miền mênh mạc.
Ôi! Bên mồ trung nghĩa, gió thổi lạnh lùng.
Giọt máu oan cừu, mây tuôn man mác.
Chết đã thiệt, sống biết làm sao được, cũng
tai, cũng mắt, cũng mặt, cũng mày, cũng can
trường tâm huyết, lệ Tân Đình khô ráo giọng
quyên.
Trước đã qua, sau dù có thế nào, này cỏ, này
cây, này non, này nước, này thành quách nhân
dân, trăng Hoa Biểu mơ màng bóng hạc.
Lẽ tuần hoàn trời đất há vô tình,

Thỏa hận nghìn thu, phần hồn phần xác.

Ngậm ngùi thay binh sĩ Việt Nam, vì đồng cừu
mà ra sức với đồng bào, châu sung lại liều
thân xô xát.
Phận anh hung đầu không quản sống còn.
Lòng quốc sĩ lẽ nào quên báo đáp.
Mùi tân khổ xưa cùng nếm trải, muôn thuở
tao phùng một hội, buồn chung buồn, sao vui
chẳng chung vui?
Mối oan cừu nay đã sạch sành, ba sinh thỏa
thích mười nguyền sống phận sống, mà thác
đành phận thác.
Anh em đồng bào ta!
Nhân ngày quốc khánh, hoa nở tưng bừng,
Đứng trước tiềm linh, hoa thơm ngào ngạt.

Vòng đào thải đâu đâu đã chắc.

Đem tiểu sử cá nhân ôn lại, kể sao cho xiết,
mấy hàng chữ máu vẫn chưa phai.

Trận Âu Chiến đùng đùng sấm dậy, thành Ba
Lê một phút tan tành. Hội Á Liên cuộn cuộn
sóng tràn, vùng quần đảo bốn bề rân rác.

Treo bức tranh liệt sĩ dòm chung, vẽ mấy cho
cùng, một tấm lòng son đâu dễ lạt.

Cơ luân chuyển khéo vào năm Ất Dậu, cuộc
hưng vong thay đổi bỗng hai lần.

Nền tự trị hiện nay còn xốc nổi, biết bao việc
nông, việc học, việc công, việc thương, việc
quốc gia xã hội, nặng hai vai nợ nước ơn vua.
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Chữ đồng bào gẫm lại vẫn đinh ninh, chẳng
lựa là anh, là em, là cố cựu thân bằng, chung
một giống con Hồng cháu Lạc.
Lòng ái quốc, kẻ mất còn cũng vậy, gọi chúng
bạn trở về cố quận, dắt dìu nhau hợp lực đồng
tâm.
Khi tự cường, người sống thác cũng là, khuyên
anh em bước tới tiền đồ, gắng gỗ lấy đồng lao
công tác.
Thượng hưởng
Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn”
Bài văn điếu hơi dài, tôi xin ghi lại đầy đủ để các
AH có thể đọc hết, để cảm nhận tình yêu quê
hương của tác giả. Mong rằng một ngày gần đây,
sau 20 năm nội chiến và hơn 44 năm dưới ách
cộng sản, dân tộc mình sẽ có những ngày hoàn
toàn Độc Lập và Tự Do, dân chúng sẽ được no ấm,
tự do. Đó là nguyện vọng của tôi và toàn thể
AH/TH CC.
Mong các AH cho tôi thêm ý kiến để tôi viết
bài tới súc tích và hay hơn.

Buổi Trưa Bên Ngoài…
Những cánh hoa vàng hay hoa nắng
Đầy thềm; sắc phượng đỏ trời xanh,
Ngoài xa mây đã ngàn năm trắng,
Ta đã ngàn năm đợi gió lành…

Cái Xấu Và Cái Ác
Khi cái ác đã lẫn vào trong máu,
Dẫu thiên đường gạ đổi cũng không xong;
Khi con tim đã ươm mầm cái xấu,
Nơi chín tầng địa ngục vẫn đâm bông…

Xuân Đến Ở Một Làng Quê
Mồng một Tết anh nằm nghe lệ nhỏ,
Chị ngồi bên giếng nước rửa khoai mì,
Đàn trẻ nít lưng trần vui với gió…
Đóm lửa chiều ai đốt tiễn xuân đi…

Thà sống khổ còn
hơn phải chết, đó là
châm ngôn của con
người.
VICTOR HUGO

Nhớ Bạn
Đêm nay rượu có không người uống,
Lạnh cả vầng trăng lạnh chiếu nằm;
Khói thuốc lên xanh đèn thắp muộn,
Mới mà như chuyện đã trăm năm.

Lê Phương Nguyên
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Sở Quản Trị Phần

Sông Colorado

Lower Colorado River Authority (LCRA)
Rừng Tràm
ưới đ y chúng tôi xin trình bày cho
quí AH/TH CC những công ích, cảnh trí đẹp
đẽ c a những hồ này.
1- Hồ Buchanan:

S

Hồ Buchanan là hồ lớn th hai trong 7 hồ,
22,017 acres, dài 30.65 dặm (miles) và chỗ
rộng nhất 4.92 dặm, có thể ch a đầy 875,588
acre-ft nước. Mực nước cao nhất là 1,021.4 ft
trên mực nước biển trung bình (msl) vào
ngày 20 tháng 12 năm 1991 và thấp nhất là
983.7 ft trên mực nước biển (msl) vào ngày 9
tháng 9 năm 1952.

ở Quản Trị Chương Trình
ư Sông
Colorado
(Lower
Colorado
River
Authority, LCRA) quản trị 7 đập ngăn nước,
đó là Buchanan, Inks, Wirtz, Starcke,
Mansfield, Tom Miller và Longhorn. Bẩy đập
này t o ra những hồ gọi là 7 hồ Vùng Cao
Nguyên (Highland Lakes): Buchanan, Inks,
Lyndon Baines Johnson (LBJ), Marble Falls,
Travis, Austin và Lady Bird (hay Town lake).
Trong đó 3 hồ lớn và quan trọng là hồ
Buchanan, Travis và Austin. Nhiệm vụ chính
là điề hòa nước, tránh lũ lụt ở h lư , c ng
cấp nước, và điện lực cho những thành phố
lân cận.

Họa đồ hồ Buchanan

Hồ đư c tính toán dự trù cho m c độ lụt cao
nhất trong ch
100 năm là 1021 ft trên
mực nước biển trung bình (msl).

Họa đồ những đập và hồ do LCRA quản trị

Đập Buchanan, cao 145.5 ft, dài
10,987.55 (hơn 2 dặm) hoàn tất năm 1938,
đư c coi là đập có hình dáng nhiều vòm
(multiple-arch) dài nhất nước Mỹ. Nhà xây cất
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dùng ít nh n công nhưng vật liệu rất nhiều.
Đập đư c đặt tên th o tên c a cựu dân biểu
liên bang JP Buchanan.

Toán làm đập Buchanan

Đập Buchanan

Nhà máy thủy điện

Về th y điên, đập này cung cấp 54,9
MW, dự trữ 285.3 tỉ gallons nước. Đặc biệt,
chúng tôi sống ở vùng này đ l
và chưa
thấy bị ngập lụt như ở Việt Nam; và những
năm h n hán, nước hồ vẫn còn cao.
Xung quanh hồ có rất nhiều cảnh trí rất
đẹp. Có những nhà hàng ven hồ bán đồ ăn.
Chúng tôi có vài dịp ghé những nhà hàng
nầy. Th c ăn ngon và giá phải chăng.

Tắm ở hồ Buchanan
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Có những con tàu chở khách đi vi ng
cảnh hồ. Vanishing Texas Cruises, lake
Buchanan, cung cấp nhiều chuy n tà thăm
vi ng vào ban ngày cũng như b ổi chiều, giá
phải chăng, hoảng $20/1 giờ. Các b n có
thể chiêm ngưỡng những thác nước chảy
xuống hồ, những lo i chim
hi m.
Nhà cửa xây xung quanh hồ rất ít. Có
thể sau này phát triển lư thông dễ dàng và
dân số cao, người ta sẽ xây những căn biệt
thự đẹp quanh hồ.
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ững t ác nước chảy xuống hồ

Mansfield ở phía tây c a Austin, Texas dưới
sự cai
ản c a LCRA. ồ đư c xây dựng
đặc biệt để ch a nước lũ trong vùng dễ bị lũ
quét. Trong thời gian xây cất sau trận lũ lụt
nghiêm trọng vào tháng 7 năm 1938, chiều
cao c a đập đư c n ng lên để tăng s c lư
trữ nước cho lũ lụt. Hồ Travis có d ng lư ng
lư trữ lớn nhất trong 7 hồ và đư c trải dài 65
dặm (105 km). Các sông Pedernales, một
nhánh lớn c a sông Colorado, chảy vào hồ từ
phía tây nam ở miền tây Travis County. Hồ
đư c sử dụng để kiểm soát lũ, c ng cấp
nước, phát điện và giải trí.

Câu Cá ở hồ Buchanan

Đập Mansfield phía tay trái, và chiếc cầu mới xây
phía tay phải

T ác này nước chảy mạn

ơn

2- Hồ Travis:
Trước đ y nhiề năm, chúng tôi có đi
coi những căn nhà gần hồ Travis. Những căn
nhà này đề đẹp, giá cũng cao. B y giờ già
rồi, gần đất xa trời, chúng tôi hông nghĩ đ n
nữa. Hồ này rộng và ở bên c nh Austin, nên
có nhiều khu sang riêng biệt, như Lakeway,
Lago Vista, và Hudson Bend.
Hồ Travis là hồ ch a nước đư c thành
lập vào năm 1942 khi xây dựng l i đập

Khu ở sang trọng cho những người già ở giữa hồ
Travis

Hồ Travis nổi ti ng với các c ộc vui
chơi ngoài trời bao gồm câu cá, chèo thuyền,
bơi lội, lặn biển, đi d ngo i, cắm tr i. Một
ho t động giải trí khác như tắm nắng, bơi lội,
khỏa thân (nude) đư c cho phép trong Công
viên Hippie Hollow. Công viên đẹp như tranh
vẽ này nằm gần cuối phía đông c a Hồ
Travis và giữ đư c sự khác biệt khi trở thành
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công viên d y nhất t i T as cho ph p người
đ n đư c lựa chọn mặc quần áo hay khỏa
thân. Hồ Travis thường đư c coi là một trong
những hồ nước trong suốt vào bậc nhất ở
Texas. Đ y là ng ồn cung cấp nước quan
trọng cho thành phố Austin, Texas và khu
vực đô thị xung quanh.
Trong x p h ng các hồ ở Texas về các
tai n n ch t người, Hồ Travis đ ng ở vị trí
đầ tiên trong năm 2011 và đ ng th hai về
tổng số người ch t trong giai đo n 20002015.

Một chiếc ca nô trên hồ Travis

Hồ Travis đư c coi là "đầy" khi mực
nước hồ ở m c cao nhất là 681 feet (208 m)
so với mực nước biển trung bình (msl). Khi
cao trên 681 feet (208 m), cửa kiểm soát lũ
ở Mansfield Dam đư c mở ra th o lệnh c a
LCRA. Độ cao lịch sử trên hồ là 710.4 feet
(216.5 m) so với mực nước biển vào ngày 25
tháng 12 năm 1991, thấp hơn 4 f t dưới mặt
đập, độ tràn c a đập ở độ cao 714 feet (218
m) trên msl. M c thấp lịch sử là 614.2 feet
(187.2 m) trên msl vào ngày 14 tháng 8 năm
1951.

Nhà hàng cạnh hồ Travis

hiề lo i cá đ đư c thả vào hồ
Travis để cải thiện tiện ích c a hồ như đánh
bắt giải trí. Cá t i hồ Travis bao gồm cá vư c
miệng rộng, guadalupe, bass, cá trầm trắng,
trầm sọc, cá da trơn và cá rô.
Vào mùa
n năm 2008, có một số
báo cáo về đỉa sống ở Hồ Travis. Những con
đỉa nói chung là vô h i đối với con người
nhưng có thể là một phiền toái.
Một cô gái chạy dây cáp qua hồ Travis

Những căn biệt thự đẹp bên cạnh hồ

Vào mùa H n hán khắc nghiệt trong
năm 2008-2009, nước trong hồ xuống m c
thấp nhất đư c
p h ng th tư ở m c
626.09 feet (190.83 m) so với mực nước biển
vào tháng 11 năm 2009. M c thấp th hai là
615.02 feet (187.46 m) trên msl vào ngày 8
tháng 11 năm 1963. Trong thời gian h n hán
c a Nam Mỹ năm 2010-13, m c độ xuống
m c thấp nhất là 618 feet, là m c thấp nhất
th ba từ trước tới nay căn c th o LCRA,
một công sở có trách nhiệm quản trị hồ
Travis. Vào tháng 4 năm 2016, hồ quay trở l i
d ng tích đầy đ ở 681 ft.
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xe cần trục có thể đ n để mở những cửa
(nắp lỗ thoát nước) hoặc sửa chữa đư c
không.
Những căn biệt thự xây ven hồ thường
ở độ cao trên 20 ft. o đó, từ những căn biệt
thự này xuống nhà nổi cho tà bè thường có
những bậc thang dài.

Những căn n à ở giữa hồ

Hồ Travis phục vụ như hồ ch a nước,
kiểm soát lũ lụt quan trọng nhất c a toàn thể
7 hồ. CRA, dưới sự cố vấn c a Công Binh
Hoa K , chịu trách nhiệm về các ho t động
đóng mở các cửa t i đập Mansfield. Mục đích
c a việc này là làm chậm thời gian lư ng
mưa lớn đổ
ống để giảm nhẹ hoặc ngăn
chặn hoàn toàn lũ lụt ở h lư .
u không có
sự hiện diện c a con đập thì chuyện lũ lụt sẽ
làm thiệt h i cho vùng h lư dọc hồ
Austin. Khi mực nước hồ Travis tăng lên
trong các trận lụt lớn, các biện pháp đư c áp
dụng để điề hòa lư ng nước và để bảo vệ
tài sản xung quanh Hồ Travis cũng như đập.

Những căn biệt thự bên hồ Travis

3- Hồ Austin
Nhánh sông chảy từ đập Mansfield
đ n đập Tom Miller là hồ A stin. Đa số
những căn biệt thự hoăc nhà dọc trên hồ rất
đẹp và giá cũng cao. ước hồ cách mặt đất
không xa, nên tàu bè dễ dàng xuống.

Hồ xả nước

Mặc dù khi xây cất đập đ theo thi t
có dự trù m c độ an toàn cho chính con đập,
nhưng hi nước mưa
á nhiều, hồ có thể
đư c mở h t 24 cửa đập, không phụ thuộc
vào các tác dụng vào vùng h lư , để ngăn
chặn sự nguy h i nghiêm trọng cho đập.
Trước đ y, hoảng trước năm 2000,
xe cộ qua l i trên đường 2 lằn xe ngay trên
đập. Bây giờ, một cầu mới với 4 đường
đi
l i đư c làm bên c nh c a đập. Có 2 lần, AH
Nguyễn Thanh Toàn, làm cho city Austin, đ
đ n gặp tôi để nhờ ch y máy điện toán xem

Một bến tàu bên hồ Austin êm đềm

Ngày cuối tuần thiên h đi th yền hay
ca nô dọc theo hồ trông thật v i và đẹp mắt.

SỐ 112 – MÙA THU TEXAS 2019

TRANG 37

Giải trí trên hồ Austin
Đi tầu dọc theo hồ Austin

Cầu Pennybacker

Chúng tôi đ giới thiệu chi c cầu
Pennybacker bằng sắt thật đẹp trong bài
Những Nhịp Cầ Công Chánh trước đ y bắc
a sông A stin.
t đẹp c a nó nhẹ nhàng
và uyển chuyển.
Sa đ y là một căn biệt thự đẹp bên
c nh hồ. Quí vị thấy mặt nước hồ và đất
không chênh lệch mấy, chỉ khoảng vài ba
feet.

7 hồ trong Vùng Cao Nguyên

Những đập và hồ ở Vùng Cao Nguyên Texas
(đập cuối cùng là đập Longhorn do city làm năm 1960)

Quí vị đ thấy 7 đập và 7 hồ đ giúp
nhiều thành phố ở Texas, từ Llano tới Austin,
tránh lũ lụt, có nước uống, nguồn điện ài
trong nhà, những trò v i chơi giải trí và nhiều
nhà sang trọng dọc theo hồ. Thành phố
A stin đư c ư đ i nhất, đáng là một th đô
c a tiểu bang Texas.
Rừng Tràm

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối
Khoảng 12 năm trước đ y, K6KSCC
có họp mặt t i A stin và đi th yền dọc theo
hồ.

cùng quí Ái Hữu và Thân Hữu một mùa
Thu và Đông an mạnh và ấm cúng.
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Trời xanh xanh mát
Hương thơm thơm ngát
Cùng nhau ta múa điệu ca
Cùng nhau ta hát đời ta
Nhụy hoa thanh khiết
Men hoa ngây ngất
Hát cho tâm hồn được khuây
Cũng như cánh đẹp được bay
Sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa
Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa
Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn
Bảy giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiên
.

Cười vui ca hát
Tươi thắm đôi môi ướt
Bàn tay năm ngón cùng xinh
Màu da trong trắng mượt tinh
Chìm trong đôi mắt bao ướt mơ trong vắt
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Sướng thay cho đời trẻ thơ
Mỗi trang là một bài thơ
Sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa
Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa
Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn
Bảy giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiên
Trẻ con theo tánh ưa trái cây ưa bánh
Hàm răng hay sún vì chua
Mà ai cho bánh thì ưa
Dầm mưa dang nắng
Chơi cát dơ mẹ mắng
Sống vui trong bầu trời thơ
Sướng thay cho đời trẻ thơ

LẠI MỘT MÙA MƯA

Sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa
Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa
Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn
Bảy giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiên

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!

.

c

Những Bước Chân Ân Tình
Những bước chân ân tình, trên đất Mỹ
Bao chiếc ôm nồng ấm, không thành lời
Ta gặp nhau, ở độ tuổi tám mươi!
Bao lưu luyến, từ đây vương vấn mãi.
TonaMai 3.2018

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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THĂM PHỐ CỔ MONTRÉAL
AH Trịnh Hảo Tâm
được gọi là Ville Marie. Ville Marie là khu phố
cổ ngày nay còn lưu lại rất nhiều kiến trúc
Pháp thuộc thế kỷ 18, 19 như nhà thờ, ngân
hàng, chợ búa, khách sạn…Càng đi về
hướng bờ sông các kiến trúc càng mang đậm
nét cổ xưa và chen lẫn trong đó có những tòa
nhà cao tầng mới xây trong những năm sau
này. Khi một tòa nhà cũ hư hại vì thời gian,
hội đồng thành phố bao giờ cũng muốn sửa
chữa giữ lại hình dáng nguyên thủy và nếu
bắt buộc phải xây lại cũng chọn kiểu dáng cổ
hợp với các kiến trúc xung quanh. Nhưng khó
khăn là vấn đề “mặt bằng” làm sao có nhiều
diện tích cho các văn phòng, cho các bãi đậu
xe vì ngày xưa di chuyển bằng xe ngựa chưa
thấy được nhu cầu bãi đậu. Vì vậy khi phá đi
một kiến trúc cổ hư hại, trước đây người ta
thường xây cao ốc và bãi hoặc nhà đậu xe.

Nhà thờ Notre Dame Montréal hoàn tất 1830 trên
nền nhà thờ cũ

Đ

ến thành phố Montréal của xứ Canada,
tuy nằm trên lục địa Mỹ Châu nhưng du
khách có cảm giác như lạc vào một thành
phố nào đó trên đất Pháp. Những con đường
lát đá tảng vuông quanh co, nhỏ hẹp, những
ngôi giáo đường tường vàng, ngói đỏ phủ rêu
xanh và những góc phố nhà cửa liền nhau,
bảng hiệu viết bằng tiếng Pháp và nhất là
những quán cà phê vĩa hè có những phụ nữ,
điếu thuốc lá hờ hững trên tay ngồi nhìn dòng
đời trôi lặng lẽ…
PHỐ CỔ VILLE MARIE
Cậu cháu chúng tôi từ trên đồi Mont
Royal thả bộ xuống bằng con đường Avenue
Du Parc đi về hướng Đông để vào khu phố
Montréal ngày xưa thời kỳ còn thuộc Pháp

Ville Marie hay dân địa phương gọi là
“Vieux Montréal” (Montréal cổ) ngày xưa chỉ
nằm dọc theo bờ sông St. Lawrence, ngày
nay là một quận nằm giữa Mont Royal và
giang cảng cũ của sông St. Lawrence được
tuyên dương công nhận là khu di tích lịch sử
vào năm 1964 bởi Bộ Văn Hóa Tỉnh Bang
Québec. Ngược dòng thời gian vào năm
1605 nơi đây thương gia người Pháp Samuel
de Champlain lập kho hàng chứa da thú đổi
với thổ dân để đem về Pháp làm áo lông. Đến
năm 1641 sĩ quan Pháp Paul Chomedey de
Maisonneuve theo phái bộ truyền giáo dòng
Jesuit đến Montréal sau một chuyến vượt
biển gian nan vất vả. Năm 1643 ông ta xây
đồn lũy và được bình an sau trận lụt lớn, để
tạ ơn ông là người dựng cây thánh giá đầu
tiên trên núi Mont Royal. Đến vùng đất mới,
các nhà truyền giáo ngoài việc truyền đạo
còn giúp thổ dân biết cách chăn nuôi, trồng
trọt để có đời sống khá hơn và có thể chung
sống hòa bình với họ. Nhưng giấc mộng kia
bất thành, năm 1644 ông Maisonneuve bị thổ
dân bộ lạc Iroquois tấn công suýt mất mạng
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trong một lần nhóm ông 30 người bị hơn 200
thổ dân vây khốn, nhờ kinh nghiệm quân sự
ông ta rút lui an toàn vào đồn lũy. Sau đó ông
Maisonneuve cũng cố đồn lũy vững chắc
hơn, xây nhà nguyện, bịnh viện và làng người
da trắng đầu tiên tại Montréal. Lúc này làng
có tên là Ville Marie nằm trong vùng New
France (Tân Pháp) tức vùng đất Bắc Mỹ
Châu do người Pháp khám phá và tuyên bố
chủ quyền. Đến năm 1651 làng Ville Marie bị
người Iroquois liên tục tấn công, ông
Maisonnauve cùng những người da trắng
phải ở miết trong thành, có lúc tưởng rằng
làng Ville Marie tới thời kỳ chấm dứt. Năm
1652 ông buộc phải trở về Pháp để huy động
chừng 100 quân tình nguyện sang bảo vệ
Ville Marie. Nếu kế hoạch huy động quân tình
nguyện này thất bại, không ai chịu sang thì
Ville Marie phải bỏ trống và những người
sống sót di tản về Québec City ở hạ lưu sông
về phía Bắc. Khi ông Maisonnauve trở lại
cùng 100 tình nguyện quân lúc này làng chỉ
còn 50 người da trắng. May thay sau khi
được tăng cường quân viện, số người trở về
Ville Marie tăng dần đủ để chống lại các cuộc
tấn công của người Iroquois. Năm 1663 triều
đình Pháp nhận trách nhiệm bảo vệ Ville
Marie từ dòng truyền giáo và cữ ông
Maisonnauve lên làm thống đốc New France
tức các lãnh thổ của Pháp ở Bắc Mỹ nhưng
ông từ chối và trở về Pháp năm 1665 sau 24
năm gắn bó với thành phố Montréal và ông
mất vào năm 1676. Paul Chomedey de
Maisonneuve được xem là người khai sáng,
thành lập thành phố Montréal đầu tiên, ngày
nay tượng đài của ông được dựng ở quảng
trường Place d’Armes và nhiều nơi trong
thành phố.
Đầu thế kỷ 18 tên Montréal dần dần
thay thế Ville Marie và dãy tường thành dọc
theo phía Tây Montréal được dựng nên năm
1717 lần này không phải để chống thổ dân da
đỏ Iroquois mà là sợ quân Anh xâm lăng. Từ
khi Montréal có tường thành kiên cố bảo vệ
khỏi lo giặc giã tấn công, thành phố lại gặp
một vấn nạn lớn khác là hỏa hoạn. Một thành
phố với nhiều nhà bằng gỗ xây khít vách
nhau và nhà nào cũng có lò sưởi đã xảy ra
nhiều trận cháy kinh hồn trong thời gian này.
Năm 1721 Montréal nhận lịnh từ triều đình
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Pháp cấm xây nhà bằng gỗ, các kiến trúc chỉ
được dùng đá và gạch nhưng lịnh cấm này
không bao giờ được chấp hành.

Công trường Place d’Armes với tượng ông
Maisonneuve người sáng lập Montréal

Năm 1763 Pháp thua trận với Anh
quốc trong cuộc chiến giành thuộc địa và
toàn thể thuộc địa Pháp ở Bắc Mỹ như
Louisiana, Caribbean trở thành thuộc địa Anh
quốc và Tây Ban Nha cũng mất Florida vào
tay người Anh. Montréal thất thủ trước quân
Anh sớm hơn từ năm 1760, mặc dù Anh quốc
cai trị nhưng bộ mặt thành phố không thay
đổi mấy, kiểu nhà vẫn xây theo lối Pháp.
Thành phố thay đổi nhiều không phải vì đổi
chủ quyền mà là vì hỏa hoạn, những trận
cháy lớn vào các năm 1765, 1768, 1803,
1821 thiêu rụi hơn phân nửa nhà cửa ở khu
phố cổ Montréal kể cả các nhà thờ, khách
sạn, bịnh viện. Từ đầu thế kỷ 20 thành phố
phát triển việc xây dựng, những kiến trúc tân
thời trám vào những bãi đất trống và từ đó
thành phố có nhiều cao ốc chọc trời, kiến trúc
tân thời nằm cạnh những tòa nhà cổ kiểu
Pháp, kiểu Victorian của Anh. Bộ mặt sống
động, đa dạng, giao thoa giữa nét cũ và mới,
phố xá thay đổi kiểu cách khiến du khách
không nhàm chán, đi từ ngạc nhiên này đến
ngạc nhiên khác, phải chăng đó là nét hấp
dẫn của phố cổ Montréal khiến nơi đây không
bao giờ vắng bóng du khách.
Từ trên đồi xuống con đường một
chiều Avenue Du Parc sau khi gặp Rue
Shebrooke đổi thành Rue De Bleury. Sau khi
đi phía dưới xa lộ 720 Autoroute Ville Marie,
chúng tôi rẽ trái vào đường Rue Notre Dame
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là tới vương cung thánh đường Notre Dame
Basilica tức nhà thờ Đức Bà tọa lạc trong một
khu phố rất gần bến cảng Montréal.
NOTRE DAME BASILICA

Cung thánh chính bên trong nhà thờ Notre Dame

Tiếng Pháp gọi vương cung thánh
đường Đức Bà là “La Bisilique Notre Dame”,
nhà thờ kiểu Gothic có hai tháp chuông đối
xứng nhau tọa lạc tại số 110 Notre Dame
Street West phía trước là công trường Place
d’Armes có tượng đài của người khai sáng
thành phố là Maisonnauve. Là một trong
những nhà thờ nổi tiếng vì tính cách lịch sử
cũng như kiến trúc đồ sộ nhưng cân xứng hài
hòa. Bên trong nhà thờ rộng lớn, trần cao có
màu xanh lục đậm với những ngôi sao mạ
vàng lấp lánh, phần còn lại trong nhà thờ với
nhiều màu sắc khác nhau so với những nhà
thờ cổ khác toàn màu xám hay trắng của đá.
Nhà thờ còn có hàng trăm bức tượng, phù
điêu bằng gỗ điêu khắc công phu cũng như
các kính màu (stained glass) thông thường vẽ
những cảnh trong thánh kinh, ở đây ghi lại
những biến cố tôn giáo gắn liền với lịch sử
của thành phố Montréal. Một vật quý báu
khác là dàn phong cầm của các sư huynh
dòng Casavant rất đồ sộ gồm 4 bàn phím
(keyboards) với 9,000 ống kim khí (pipes)
thanh âm. Âm thanh của dàn phong cầm
không dùng máy khuếch âm vẫn dìu dặt
thánh thoát vang rền, khắp nhà thờ đều nghe
rõ.
Lịch sử của vương cung thánh đường
Đức Bà gắn liền với lịch sử Montréal: năm
1657 phái bộ truyền giáo Thánh Sulpice đến
Ville Marie và ở lại đến năm 1840. Phái bộ
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truyền đạo cho thổ dân, đem ánh sáng văn
minh để cải tiến đời sống của họ và thành lập
họ đạo. Một nhà thờ lấy tên thánh là Mary và
được xây trên mảnh đất này vào năm 1672,
nhà thờ là nơi đặt văn phòng chánh tòa của
giáo phận Montréal từ năm 1821. Năm 1824
giáo xứ qúa đông phải xây nhà thờ mới rộng
lớn mới có đủ chỗ cho việc hành đạo nên
giao cho ông James O’Donnell người theo
giáo phái Protestant đến từ New York. Ông ta
trước khi chết cải đạo sang Công giáo La Mã
để được chôn dưới hầm nhà thờ và là người
duy nhất xác được chôn ngay trong nhà thờ.
Tòa nhà chính nhà thờ hoàn tất năm 1830
nhưng hai tháp chuông mãi đến 1843 mới
xong và là nhà thờ lớn nhất trên lục địa Bắc
Mỹ. Trang trí bên trong nhà thờ là một công
trình chi tiết mất nhiều thời gian do Victor
Bourgeau đãm trách từ 1872 đến 1879 và
toàn thể nhà thờ hoàn tất năm 1888. Nhà thờ
được nâng lên hàng Vương Cung Thánh
Đường (Basilica) bởi Đức Giáo Hoàng John
Paul II vào ngày 21 Tháng Tư 1982 nhân dịp
Đức Giáo Hoàng viếng thăm Canada. Nhà
thờ hàng năm vào dịp Lễ Giáng Sinh có
truyền thống tổ chức một buổi thánh ca hát
với dàn phong cầm vĩ đại. Vào viếng nhà thờ
phải chịu lệ phí là 5 đồng Canada chỉ trừ khi
tham dự thánh lễ.

Xe ngựa trong phố cổ Montréal

Trên con đường Rue Notre Dame
trước nhà thờ thỉnh thoảng trông thấy một
chiếc xe ngựa chở du khách chạy ngang
khua những tiếng lọc cọc trên đường phố.
Thường là ngựa bạch rất to lớn vạm vỡ và
người nài ngựa là một thanh niên áo sơ mi
trắng, quần đen lịch sự. Bến xe ngựa ở trước
tòa án thành phố (Palais de la Justice), từ
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nhà thờ Notre Dame đi về hướng Đông Bắc
đến góc đường Saint Laurent sẽ gặp bến xe
ngựa. Du khách có thể lên xe ngựa dạo
quanh khu phố cổ, chuyến dạo chơi cũng rất
thích thú nhưng giá không rẻ chút nào: 40
tiền Canada cho nửa giờ, còn một giờ là 65
đô la. Đường Saint Laurent nếu đi ngược trở
lên về hướng Tây Bắc sau khi qua khỏi xa lộ
720 sẽ gặp khu phố Tàu nhưng chúng tôi sẽ
đến đó sau để ăn phở, bây giờ đi bộ về
hướng Đông thăm bến cảng Montréal, một
bến sông nhưng ngày xưa tàu thuyền tấp nập
không thua gì một hải cảng.
BẾN CẢNG MONTRÉAL

TRANG 45

bằng bê tông vẫn còn nhưng vắng đi những
thương thuyền mà thay vào đó là những du
thuyền tư nhân kiểu nhỏ và thỉnh thoảng một
du thuyền (cruise) vĩ đại ghé vào đưa hàng
ngàn du khách lên bến ngao du tham quan
thành phố. Sở dĩ bến tàu không còn nhộn
nhịp nữa là vì ngày xưa thế kỷ 18, 19
Montréal là vùng đất mới chưa có nhà máy
sản xuất nên phải nhập hàng hóa từ Âu Châu
và xuất bến da và lông thú, thời kỳ đó người
Âu rất ưa chuộng dùng làm y phục (ngày nay
da và lông thú bị cấm). Trông bến tàu có vẻ
vắng vẻ nhưng theo thống kê hàng năm xuất
nhập 26 triệu tấn hàng phần lớn là ngũ cốc,
đường, sản phẩm dầu lửa, máy móc và hàng
tiêu dùng.

Bến cảng Montréal trên sông St. Lawrence

Cảng Montréal nằm trên bờ sông St.
Lawrence (tiếng Pháp là St. Laurent) là thủy
trình quan trọng nhất của xứ Canada nối Đại
Ngũ Hồ trên đất Mỹ với 3 thành phố lớn
Canada và biển Đại Tây Dương. Vào thế kỷ
18, 19 bến cảng tấp nập những thuyền buồm
chuyên chở hàng hóa giữa Canada và Âu
Châu. Ngày nay những bãi chứa, kho hàng,
quán rượu, những căn nhà của gia đình thủy
thủ dọc theo bờ sông không còn thấy thay
vào đó là những công viên cây cối, bãi cỏ
xanh và những con đường dạo mát quanh co
uốn khúc, là nơi thư giãn vui chơi của người
dân đô thị Montréal. Những cầu tàu lớn đúc

Công viên dọc theo bến tàu Montréal

Đi dọc theo những công viên cạnh bờ
sông, nhìn những bến tàu vắng vẻ đìu hiu
một thời rất hưng thịnh, người hoài cổ mơ hồ
đâu đây cảnh nhộn nhịp của bến nước năm
xưa mà ngậm ngùi cho thời cuộc đổi thay:
“Bến xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương…”

(Thăng Long Hoài Cổ - Bà Huyện Thanh Quan)
TRỊNH HẢO TÂM

Thân chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối, cùng quí Ái Hữu và Thân
Hữu một mùa Thu và Đông an mạnh, vui tươi và đầm ấm.
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TRĂN TRỞ

Trời cao không nhìn thấy,
Rốn thấp chẳng tìm ra;
Mõi mòn ngày tháng trôi qua,
Tang thương việc nước, việc nhà buông tay…
Tiếng cười bên be rượu,
Lệ vướng tà áo bay;
Sầu dâng lớp lớp như mây,
Sơn hà đổi một cuộc say cũng vừa?...
Lảo đảo ngày xanh xao nắng,
Thê lương đêm trằn trọc mưa;
Dốc bầu rượu đã hết chưa?
Mà niềm tủi nhục, xin thưa vẫn đầy!
Quê nhà đời luân lạc,
Đất khách phận cỏ cây;
Kiếp người đâu phải bèo mây,
Cuốn theo gió nước, buông tay đợi chiều?...
Tỉnh ra rồi lại uất,
Uất rồi lại muốn say;
Dáng người xưa ở đâu đây,
Đêm đêm soi ánh trăng gầy mài gươm..
Thẹn cùng sông núi đó,
Đất Mẹ ngập đau thương
Cỏ cây đã thấm đoạn trường,
Hỗn mang! Tìm một con đường nào đây?...

AH LÊ PHƯƠNG NGUYÊN
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Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 60
AH Trần Trung Trực
Không những vậy mà còn hay, xuất sắc là
đằng khác. Thử xem:
1- Trang 1-4 chữ AHCC biến thành hỏa tiễn
hướng lên không gian bao la với tương lai con
cháu (ví dụ gia đình Nhà Trịnh N.S. trang 2),
khá đông (ví dụ gia đình cụ Đào T.C. trang 11).
Hỏa tiễn AHCC, tuy có tinh thần hướng
thượng nhưng lại thiếu nhiên liệu vật chất với
2 chữ KINH TẾ …xuống thang, đành nằm yên
chờ Lá Thư Lục Tuần (số 60) để tái xuất giang
hồ vì tình ái hữu chắc chắn chưa phai, tuy
tiền có phần cạn …

BPT: Lá Thư số 59 ít bài quá, tôi xin bỏ qua và
bàn về LT số 60. Đặc biệt, tôi xin ghi lại bài này
trong LT số 112 vì có 2 bài viết hay nhất: bài Tình
Ái Hữu Chắc Chắn Chưa Phai của AH Ngô
Trọng Anh và bài Mở Rộng Tâm Tư của AH Lê
Khắc Thí.
1- Bài Tình Ái Hữu Chắc Chắn Chưa Phai
của AH Ngô Trọng Anh.
Bài viết rất hay, tôi xin ghi lại toàn bộ để các AH
xem lại tâm tình của một cố AH đối với Lá Thư.
“San Francisco, ngày 7 tháng 4 năm 1993
Anh Thí thân,
Nhận được Bản Tin AHCC số 59 tôi rất mừng
rằng nó chưa chết trong giai đoạn khó khăn
này. Và rất mừng là, tuy ốm đói xo ro (16
trang cộng 4 trang khá dày cho thêm mập), Lá
Thư còn đầy đủ phong độ như thuở nào.

2- Trang 2, 3, 4 ghi nhận sinh hoạt Ái Hữu tất
niên, tân niên ở khắp nơi trên thế giới với các
ký giả nghiệp dư Nguyễn Hữu, Lê Sáu, Lê
Nguyên Thông và Hà Thúc Giảng, kèm với
bài thơ của nữ sĩ Thu Nga “khá khen công
chánh khắp gần xa, cộng đồng ái hữu lắm tài ba”
3- Trang 5 là trang Dâu hiền Rể thảo, trang 6,
7 là Phân Ưu. Nhờ trang này mới biết các cụ
đều thọ và trường thọ cả, và hoan hô đề nghị
AH Thí, xin gửi $15 đính kèm ($10 vho phân ưu
và $5 cho danh sách cập nhật). Cũng nhờ bản tin
mà tôi được biết AH Nguyễn Hữu Ấp là bào
huynh AH Thứ (bạn đồng nghiệp dạy trường
Khải Định xưa)
4- Kể từ trang 8 là mục Thư Tín, mục nồng cốt
có sức mạnh duy trì Lá Thư cho đến ngày nay.
Mục này bắt đầu với AH Trịnh Hảo Tâm kêu
gọi HẢO TÂM đóng góp, đồng thời chia sẻ
“tiếng đời xua động thanh bấc, âm chỉ” với ban
biên tập. AH Bửu Hiệp ví von “ngon thì khen,
dở thì đừng ăn” nhưng tôi thì đề nghị “ngon thì
khen, dở thì cứ ăn sạch chén cho đầu bếp vui”. Có
vui họ mới tiếp tục vác ngà voi cho mình chứ!
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Gọi hảo tâm chưa đủ, phải cần thêm một đòn
cân não thứ Hai nặng hơn núi Thái Sơn (AH
Nguyễn Thái Hai) như sau: “Nó sẽ CHẾT nếu
chúng ta không cùng ghé lưng vào, một số anh em
cố định không làm nổi”. Vì sợ nó chết, nên AH
Trần Thiện Oai ra oai ngay bằng cách đóng
tiền mua thuốc cấp cứu, kéo theo các AH Lâm
Mỹ Bạch Tuyết, Đào Hữu Dinh, Phan Đình
Tăng, … Lê Sĩ Ngạc, …, Mã Minh, … Đồng Sĩ
Khiêm … Theo đà sợ nó CHẾT nên chắc chắn
sẽ có phong trào mua thuốc hồi sinh cho Lá
Thư, anh Thí đừng lo.
Ngoài ra, có những mẫu chuyện hay như bài
văn tế của tướng Nguyễn Văn Thành, Tổng
Trấn Bắc Hà mà AH Nguyễn Văn Tiển chỉ nhớ
có một đoạn và bài thơ Lục Bát của cụ Mai
Sơn Nguyễn Thượng Hiền mà em ruột là ba
nội của AH Bùi Hữu Tiếp truyền khẩu lại. ….
Muốn giải quyết ổn thỏa vấn đề ưu tiên rắc
rối này chàng Mai Sơn dùng phương pháp coi
tuổi nên hai ngài tứ trụ đồng ý vui vẻ thuận
cho chàng cưới cô Dậu buổi sáng và rước cô
Ẩn buổi chiều. Tôi không nhớ cô nào là con
ngài nào, chỉ nhớ tên thôi và được biết con cụ
Nguyễn Văn Tường đẹp hơn con cụ Tôn Thất
Tuyết. Vả chăng, trước sau, xấu đẹp không
thành vấn đề, vì chàng Mai Sơn theo chí lớn,
ra đi không hẹn ngày về cho cô nào cả.”
Cám ơn AH Ngô Trọng Anh, cựu Bộ Trưởng Bộ
Giao Thông và Công Chánh, đã viết bài cổ động
cho tinh thần Gia Đình Công Chánh Việt Nam.
Hơn 25 năm nay, Lá Thư không chết hay tàn lụi,
mà mỗi ngày đẹp hơn và súc tích thêm. Xin AH
giúp cho BPT làm công việc khó khăn này, là cố
“Giữ Cho Còn Có Nhau”.
2- Bài Mở Rộng Tâm Tư của AH Lê Khắc
Thí.
Mở đầu, AH cho biết “Ngày tháng thoi đưa, hết
hè rồi sang thu, và năm 93 cũng không còn
bao xa để qua một năm khác, và LT lại bồn
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chồn lo ngại không biết thân phận 12 bến
nước sẽ trôi dạt về đâu.
AH Ngô Trọng Anh nói “Tình AH chắc chắn
chưa lạt phai”. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy và
AH khắp nơi cũng đều mong như vậy. LT còn,
tiêu biểu cho tình AH còn, LT mất thì tình
AH chắc chắn lạt phai vì mối dây liên lạc sẽ
không còn nữa, bạn bè thân tình sẽ chỉ tiếp
xúc riêng rẽ, tin tức đồng nghiệp sẽ không
được phổ biến rộng rãi như trước.
Vắng bóng LT như thiếu mục gì quan trọng trong
các buổi họp mặt AH, thiếu một món ăn khoái
khẩu trong một bữa tiệc vui. Nếu xảy đến như
vậy thì thật cũng đáng buồn, đáng tiếc!
Trong dịp đón mừng PHG Eugene Trịnh năm rồi,
tôi giới thiệu LTCC với một số anh em báo chí
VN, họ cũng ngạc nhiên là LT đã sống lâu dài 17
năm liên tục. Tôi nói với họ một cách lạc quan,
chúng tôi làm báo mà không sợ thiếu bài vở,
thiếu tiền nên đã làm được lâu dài.
Thì ra hôm nay điều tôi nói không hoàn toàn
trúng nữa: Thiếu “người làm” cũng rất quan
trọng. Có “người làm” mới làm ra LT được và
bây giờ chúng ta đang cần đến và tìm “người
làm” cho LT kế tiếp. BPT Nam Cali sắp lo xong
cho LT hai “nhiệm kỳ” (92-93). Trong một quốc
gia tự do dân chủ, mọi nhiệm vụ dân cử đều có
qui định thời gian, kể cả chức vụ Tổng Thống Mỹ
(không quá hai nhiệm kỳ). Như vậy, để tránh
không ai phải gánh vác lâu dài công việc được giao
phó hay tham quyền cố vị ở mãi trong chức vụ
của mình. AH Lưu Văn Quế nhắc nhở: “Nên
chuẩn bị BPT LT năm 94 đi là vừa. Nếu kẹt
mà LT mai một thì mình lãnh đủ sự phê phán
của anh em là vì mình đã để LT ra đi vĩnh
viễn.”
Ưu tư của anh Quế cũng là ưu tư của anh Bửu
Hiệp hồi năm ngoái, khi chúng tôi liên lạc để yêu
cầu anh Hiệp lãnh dùm LT năm 93. Anh Hiệp đặt
một điều kiện, trong đó có việc chúng tôi phải hứa
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nhận lại LT khi xong nhiệm kỳ mà không tìm ra
người phụ trách trong năm kế tiếp. Chúng tôi
không ngại điều đó và đã hứa: Sẵn sàng tiếp tay
khi cần đến.
Nay chúng tôi cũng xin hứa như vậy với BPT
(đang thăm dò ý kiến) cho LT năm 94.
Thiết nghĩ không một AH nào đã quan tâm
đến LT lại để cho LT mai một. Nhưng ở đời có
gì tồn tại mãi mãi đâu. Luật Tạo Hóa không
có ngoại lệ, nên chúng ta dù muốn dù không
cũng thấy một ngày nào đó LT thân yêu cũng
như bản thân chúng ta sẽ khuất bóng. Chỉ
mong ngày ấy còn xa, càng kéo dài bao lâu
càng tốt; và muốn được như vậy, mỗi AH
chúng ta hãy hy sinh chút công của để nuôi
dưỡng LT và phụ trách LT. Không có một
phép lạ hay thần dược nào làm cho LT trường
sinh bất tử cả. Với tâm tư này, mong AH các
địa phương mở rộng TỪ TÂM đón nhận phụ
trách LT năm 94 để có dịp san sẻ vui buồn của
công việc làm LT và đem lại niềm vui cho gia
đình CC khắp năm châu.
Các bạn đã làm việc nhiều công việc từ thiện cho
nhà thờ, làm công quả cho nhà chùa, volunteer cho
các cơ quan thiện nguyện, thì nay đã đến lúc cần
lo giúp cho LTCC một nhiệm kỳ cho vui cửa vui
nhà, cho trọn tình trọn nghĩa.
Thân kính,
TM BPT
Lê Khắc Thí
Cám ơn AH Thí rất nhiều, đã bỏ hết công sức
gây dựng cho LT gần nửa thế kỷ. Đây là lần
đầu tiên tôi đọc bài này, và tôi thấy bài này
là bài hay nhất, cảm động nhất, và tâm tình
nhất trong những bài đăng trên hơn 110 LT.
Sau bài này, cố AH Chí đã tiếp nối làm LT
nhiều năm, tôi cứ nghĩ cho ngày AH lìa đời.
Không ngờ AH Chí đã bị bệnh hơn 8 năm và
AH Duật, AH Ái Văn, AH Luân, AH Thông và
tôi tiếp nối. BPT Năm Châu đã gánh vác 2
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nhiêm kỳ, mong các AH đọc hết tâm tư của
AH Thí và xin “tiếp tay gánh vác LT”.
3- Bài Văn Tế Trận Vong Tướng Sĩ của
quan Tổng Trấn Bắc Hà Nguyễn Văn
Thành.
Cám ơn cụ bà Nguyên Dần, ở Bonn, đã gửi
toàn bài Văn Tế. Chúng tôi xin ghi lại toàn bộ
cho các AH xem lại.

“Than Ôi!
Trời Đông Phố vận ra Sóc cảnh, trải bao phen
gian hiểm mới có ngày nay,
Nước Lô Hà chảy xuống Lương giang, nghĩ mấy
kẻ điêu linh những từ thuở nọ.
Cho hay sinh là ký tử là quy. Mới biết mệnh ấy
yểu mà danh ấy thọ.
Xót thay! Tình dưới viên mao, phận trong giới
trụ.
Ba nghìn họp con em đất Bái, cung tên ngang dọc
chí nam nhi, Hai trăm vây bờ cõi non Kỳ, cơm áo
nặng dầy ơn cựu chủ.
Dấn thân cho nước, son sắt một lòng,
Nối nghĩa cùng thầy, tuyết sương mấy độ.
Kẻ thời theo cố đích, chạy sang miền khách địa,
hăm hở mài nanh dũa vuốt, chỉ non Tây, thề
chẳng đội trời chung.
Kẻ thời đón việt mao trở lại chốn sa cơ, dập dìu
vén cánh nương vây, trông cõi Bắc, quyết thu về
đất cũ.
Nằm gai nếm mật, chung nỗi ân ưu,
Mở mối bắc cầu, riêng phần lao khổ.
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Trước từng trải Xiêm La, Cao Miên về Gia Định
mới dần ra Khánh Thuận, đã mấy buổi sơn long
hái lễ, trời Cao Quảng soi tỏ tấm kiên trinh.

Mà những người thượng trận ngày xưa, sắp tấn
công tự Ngọ, Vị, Thân, Dậu đến giờ, treo tình tự
để nằm trong lá số.

Rồi từ Đồ Bàn, Nam Ngãi lấy Phú Xuân mà
thẳng tới Thăng Long, biết bao phen vũ pháo vân
thê, đất Lũng Phục lăn vào nơi hiểm cố.

Ngọn còi rúc nguyệt nơi tẻ nơi vui,
Dịp trống đồn hoa chốn tươi chốn ủ.

Phận truy tùy gẫm lại cũng cơ duyên,
Trường tranh đấu biết đâu là mệnh số.

Đã biết rằng anh hùng thì chẳng quản, trăm trận
một trường oanh liệt, cái sinh không cái tử cũng
là không,

Kẻ thời chen chân ngựa, quyết giật cờ trong trận,
xót lẽ gan vàng mà mệnh bạc, nắm lông hồng thay
lạc đạn tên bay,

Nhưng tiếc cho tạo hóa khéo vô tình, ngàn năm
một hội tao phùng, phận thủy có phận chung sao
không có.

Kẻ thời bắt mũi thuyền, toan cướp giáo giữa dòng,
thương thay phép trọng để thân khinh, phong da
ngựa để mặc bèo trôi sóng vỗ.

Bản chức nay vâng phục biên phòng, trạnh niềm
viễn thú,

Hồn tráng sĩ biết đâu miền minh mạc, mịt mù gió
lốc thổi tha hương
Mặt chinh phu khôn vẽ nét gian nan, lập lòe lửa
trơi soi chừng cổ độ,
Ôi cũng lòng trung nghĩa, khác số đoản tu, nửa
cuộc công danh, chia phần kim cổ,
Đoái tiếc xương đồng da sắt, thanh bảo kiếm đã
trăm năm rèn mới có, nợ áo cơm phải trả đến hình
hài.
Nhưng là khen dạ đá gan vàng, bóng bạch câu
xem nửa phút như không, ơn dầy đội cũng cam
trong thế phủ.

Dưới trướng nức mùi chung đỉnh, sực nhớ khi
chén rượu rót đầu ghềnh,
Trong nhà rõ vẻ áo xiêm, trạnh nghĩ buổi tấm cửu
vung trước gió.
Bâng khuâng kẻ khuất người còn,
Tưởng thầy đâu thì tớ đó.
Nền phủ định tới đây còn xốc nổi, vụ lòng một lễ,
chén rượu thoi vàng,
Chữ tương đồng ngẫm lại vốn đinh ninh, khắp
mặt ba quân, cờ đào nón đỏ.
Có cảm thông thì tới đó khuyên mời,
Dù linh thính hãy nghe lời dặn dỗ.

Phận dù không gác khói đài mây, danh đã dày
ngàn cây nội cỏ.

Buổi chinh chiến hoặc là oan hay chẳng, cũng trở
về kẻ trước người sau, hàng trên lớp dưới, khoa
thưởng rồi sẽ tấu biểu dương cho,

Thiết vì thuở theo cờ trước gió, thân chả quản
màn sương đêm gió, những chờ cao thấp bực can
trường,

Hội thăng bình đừng có nghĩ rằng không, dù ai
còn cha già mẹ yếu, vợ góa con côi, an tập hết
cũng ban tồn tuất đủ.

Tiếc cho khi lỡ bước giữa dòng, kiếp đã về cõi suối
làng mây, nào kịp thấy ít nhiều ơn vũ lộ.

Hồn phách đâu đều ngày tháng Thuấn Nghiêu,
Hài cốt đó cũng non Thang nước Vũ,

Vầng Thượng đức hồi loan tháng trước, đoàn ứng
nghĩa dẫu Quảng, Thuận, Nghệ, Thanh cũng vậy,
dội ân quang gieo khắp đèo Ngang,

Cơ huyền diệu hoặc thăng trầm chưa rõ, thiêng
thì về cố quận, để hương thơm lửa sáng, kiếp tái
sinh lại nhận cửa tiền quân.
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Niềm tôn thân dù sinh tử chớ nể, linh thời hộ
hoàng triều, cho bể lặng sóng trong, duy vạn kỷ
chưa dời ngô bảo tộ.”

ngoèo, đầu to đuôi nhỏ. Chữ Việt cổ sau cùng
được qui mô hóa, có chữ cái và có vận giống
như chữ Chàm, chữ Phạn, hay chữ Ấn Độ.

Quan Tổng Trấn Bắc Hà
Nguyễn Văn Thành

Chữ Nôm là chữ Việt phỏng theo chữ Hán mà
tạo thành.

Xin quí AH coi lại. Bài văn tế thật đầy ý
nghĩa. Các tướng sĩ chắc nằm nơi chín suối
chắc mát lòng nghe lời văn của quan Tổng
Trấn Bắc Hà.

Chữ Việt (gọi là chữ quốc ngữ) hiện nay có chữ
cái giống như chữ cái của chữ La Tinh và âm
của chữ cái được phát theo âm Việt.

4- Bài Chữ Việt Và Diễn Biến Theo Thời
Gian của AH Hà Thúc Giảng.
Xin các AH xem lại bài Việt Ngữ Qua Các Thời
Đại của AH Tôn Thất Tùng trong LT số 58.
Chúng tôi xin bàn thêm bài này lần nữa. Chỉ hơn
100 năm, chữ quốc ngữ đã được truyền bá rộng
rãi, đa số dân Việt đã biết dùng, và phát triển
không ngừng trong tất cả mọi lãnh vực. Chúng
tôi biết ơn những tất cả các cụ Tiền Bối đã có
công cổ võ, những nhà văn học đã phát triển
mỗi ngày thêm ra.
Mở đầu, AH nói “Chữ là ký hiệu được ghi lại
để tượng trưng cho một âm thanh hay một
tiếng nói …

Việt Nam là một dân tộc hung mạnh, thông minh,
có tiếng nói riêng của mình …
Xét về chữ Việt, qua thời gian, ta có thể phân
ra ba loại: chữ Việt cổ, chữ Nôm, và chữ Việt
hiện nay (gọi là chữ quốc ngữ).
Chữ Việt cổ là chữ có dạng “khoa đẩu”, viết
ra có hình tượng như con nòng nọc, ngoằn

I- Chữ Việt Cổ
… Chữ Việt cổ bắt đầu từ những chữ tượng hình.
Dấu tích của chữ Việt cổ nhất được tìm thấy khắc
trên vách đá ở Thượng Phú, gần Minh Cầm,
Quảng Bình; chữ khắc trên những mảnh đá tìm
thấy ở Hang Kỳ, Thái Nguyên; những viên đá sỏi
được khắc chữ tìm thấy ở Len Đất, Bắc Sơn, Lạng
Sơn; chữ được khắc trên một mặt núi đá lộ thiên ở
Mường Hoa, cao nguyên Tây Bắc….
… sách Cương Mục Tiền Biên của Kim Lý Tường
thì đời Đào Đường (2357-2258 trước Tây Lịch) ở
phương Nam có họ Việt Thường qua hai lần sứ
dịch, sang chầu dâng rùa thần. Rùa này có lẽ đã
sống cả ngàn năm. Mình nó hơn ba thước (96cm),
trên lưng có chữ khoa đẩu ghi chép từ khi mới mở
mang về sau. Vua Nghiêu sai chép lấy, gọi là Qui
Lịch (lịch rùa). Như vậy, chữ Việt cổ đã có trước
năm 2357 trước Tây Lịch, tức là cách nay bốn
ngàn năm …
… Qua các dẫn chứng vừ nêu trên, ta có thể kết
luận rằng chữ Việt cổ đã được phát sinh và bành
trướng cách đây hơn 4500 năm. Chữ Việt cổ này
nhất định đã đóng góp rất nhiều trong sự phát
triển và duy trì phong tục, tập quán, tôn giáo, đạo
đức và tiếng nói VN. Chữ Việt cổ mất dần khi
nước VN bị Trung Hoa đô hộ vào năm 111 trước
Tây Lịch …
II- Chữ Nôm
Chữ Nôm là chữ Việt lấy từ chữ Hán của
Trung Quốc, một loại chữ ô vuông tượng
hình, làm căn bản, để đọc hoặc biến cải cho
hợp với tiếng VN. Cách cấu tạo chữ Nôm cũng
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phỏng theo cách cấu tạo chữ Hán, nghĩa là
theo sáu phép tạo chữ (lục thư) và dùng căn
bản là chữ Hán …

truyền đạo, vào thế kỷ 16. Giáo sĩ đầu tiên đến
truyền đạo tại VN tên là I Ni Khu, vào năm 1533,
đời Lê Trang Tôn.

… Sĩ Nhiếp là thái thú Trung Hoa ở nước ta
từ năm 187 đến năm 226. Trong thời gian 40
năm, Sĩ Nhiếp cai trị có phép tắc, khuếch
trương đạo Nho, đem giáo hóa truyền bá dân
ta, giải nghĩa bằng tục ngữ nước Nam để
thông chương và cú của chữ Hán, họp thành
thơ ca quốc ngữ để ghi tên gọi, theo vần mà
làm sách “Chi Nam Phẩm Vựng”, thượng hạ
hai quyển. Do đó, ta có thể nói chữ Nôm phát
triển có hệ thống từ thời Sĩ Nhiếp, tức là vào
thế kỷ thứ 2, cuối thời Đông Hán bên Tàu. …

… Năm 1615, các giáo sĩ Francesco Busomi
(người Ý) và Diego Carvalho (người Bồ) lập nên
giảng đường truyền giáo đầu tiên ở cửa Hàn (Đà
Nẵng). Người có công nhất trong việc phát
sinh chữ quốc ngữ là giám mục Alexandre de
Rhodes, người Pháp. Ông được cử đến truyền
đạo ở VN vào năm 1618. Sau 6 tháng học tập, ông
đã giảng đạo bằng tiếng Việt cho tín đồ. Ông biết
rõ phong tục, tập quán, tính tình của người Việt.
Ông thông thạo lịch sử, địa lý VN. Ông đã viết
nhiều sách về VN. Ông rời VN vào năm 1645 và
mất năm 1660 ở Ba Tư. Cuốn sách “Giáo Lý
Đạo Thiên Chúa” và cuốn “Tự Vị Việt-Ý-Bồ”
được giám mục Alexandre de Rhodes viết
bằng chữ quốc ngữ và in ra tại La Mã cách
đây hơn 300 năm …

… Một ngàn năm về trước, trong thời kỳ Trung
Hoa đô hộ VN, và 900 năm về sau VN độc lập,
chữ Hán là chữ chính thức được dùng trong việc
hành chánh, cai trị, thi cử, và học hành của vua
quan và dân VN. Tuy vậy, chữ Hán vẫn là chữ
ngoại quốc … Như vậy, ta phải hiểu rằng chữ
Nôm đã được phát triển mạnh trong thời Trần …
Người có công nhiều cho việc phát triển chữ Nôm
là Sĩ Nhiếp. Chữ Nôm đã sống với dân tộc ta hơn
hai ngàn năm. Chữ Nôm đã là một phương tiện
sắc bén dùng để bảo vệ tiếng nói và dân tộc tính
VN khỏi sự đồng hóa Trung Hoa. Nhờ có chữ
Nôm, dân tộc VN mới có nền văn hóa ngày
nay. Tuy nhiên, đầu thế kỷ 20, theo hoàn cảnh
lịch sử và xã hội mới, chữ Nôm đã không
được phổ thông trong dân gian nữa, biến
thành cổ tự và đi vào quá khứ.
III. Chữ Việt Ngày Nay: Chữ Quốc Ngữ
Chữ Việt ngày nay thường được gọi là chữ quốc
ngữ. Cách viết chữ cái trong chữ quốc ngữ được
phỏng theo chữ cái trong chữ La Tinh. Các chữ cái
này được phát âm theo VN. Chữ quốc ngữ co 12
nguyên âm và 27 phụ âm. Từ các chữ cái, vận
xuôi và vận ngược được ghép lại. Tiếng Việt được
viết lên bằng cách ghép vận qua chữ cái, vận xuôi
và vận ngược. Chữ quốc ngữ bắt đầu có từ khi các
giáo sĩ Thiên Chúa Giáo từ Âu Châu sang VN

Nhờ tính cách dễ viết, dễ học cho nên chữ quốc
ngữ truyền bá dễ dàng trong nhân dân và được
nhân dân trọng dụng nhiều hơn chữ Nôm. Dần
dà chữ quốc ngữ đã thay chữ Nôm hoàn toàn.
Năm 1908, chữ quốc ngữ được chính thức
giảng dậy trong các trường tiểu học ở VN.
Trong thời gian chưa đầy 100 năm, nhìn vào kho
tang văn hóa và sự tiến bộ của dân tộc VN, ta
thấy rằng chữ quốc ngữ là phương tiện vô cùng
lợi ích cho sự tiến bộ và văn minh VN hiện đại.
Sách báo, văn chương, tiểu thuyết VN đã viết
bằng chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ đã được dùng
để dịch những tài liệu khoa học, kỹ thuật, văn
chương ngoại quốc. Tiếng Việt, qua chữ quốc ngữ,
được dùng trong các luận án văn chương, khoa
học, kỹ thuật, văn kiện hành chánh, ngoại giao và
hiệp ước quốc tế. Chữ quốc ngữ đã làm tươi trẻ
văn học nghệ thuật VN, hiện đại và phát triển
khoa học kỹ thuật cũng như đưa văn minh tiến bộ
đến sâu rộng trong nhân dân VN…”
AH viết tóm lại như sau: “Chữ Việt cổ là loại
chữ khoa đẩu, có cách đây trên 4500 năm, mất
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đi cách đây 2000 năm, chứng tích còn lại rất
hiếm hoi… Chữ Nôm là chữ Việt dùng chữ
Hán cải biến mà lập thành. Chữ Nôm có cách
đây hơn 2000 năm, không được dùng nữa cách
đây 100 năm. Chữ Nôm đã có một địa vị xứng
đáng trong văn học và lịch sử nước nhà …
Chữ quốc ngữ có trên 400 năm, chính thức phổ
biến trong 100 năm nay. Nhờ tính cách đơn
giản, dễ học, chữ quốc ngữ đã được phổ biến
sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Chữ quốc
ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự
tiến bộ của dân tộc VN hiện nay …”
Cám ơn AH Hà Thúc Giảng về bài viết thật nhiều
chi tiết. Nhờ đó, chúng ta mới biết sự quí báu của
chữ quốc ngữ để gìn giữ và phát huy mỗi ngày
một khá hơn.
Tuy chỉ bàn có 4 bài trong LT số 60, bằng một
phần sáu số bài trong LT. Xin quí AH nếu có
thời giờ, xin xem lại toàn LT số 60.
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Phượng Hoàng (*) Và
Cây Ngô Đồng
Ta, cây Ngô đồng trên vùng đất khổ,
Mỏi mòn trông chẳng thấy Phượng hoàng
đâu.
Nước chảy qua cầu....Ta thành hưu cao cổ;
Rơi chiếc lá vàng, thiên hạ biết là thu…
Phượng hoàng ơi! sao không về chốn cũ?
Đậu nơi nao hay bay mãi trong trời?
Cây Ngô đồng phơi thân, buồn ủ rũ.
Gửi tương tư theo gió, thốt nên lời...
Em có còn không? ngày ta bên nhau,
Em có còn không? ngày ta xanh mái đầu,
Mưa ngập trầm luân, mưa nhàu ước vọng,
Nửa hồn ta chết, nửa hồn đau...
Phượng hoàng ơi! Phượng hoàng ơi!
Cánh xõa như mây mát một khoảng đời;
Ta kiêu hãnh bên thu vàng sắc nắng,
Lá buông cành không tiếc, để người vui!
Cây Ngô đồng đã quen trời mưa bão,
Mà Phượng hoàng ơi, Em đã bay xa,
Em cứ bay cao...mong đừng lảo đảo,
Còn có anh đứng đợi giữa quê nhà...
Năm tháng qua đi, sống cùng sỏi đá,
Cuộc tồn sinh, dâu bể phất tay cười!
Cây Ngô đồng không mơ bờ bến lạ,
Ngày Em về, Sông Núi sẽ thêm vui!...

Xin giới thiệu cùng quí AH tập thơ Phù
Sa do AH Lê Phương Nguyên, K6KSCC,
một nhà thơ lớn mà chúng tôi đã quen
biết hơn 55 năm, bây giờ làm nông phu.

Quê nhà 5-2006
(*)Phượng hoàng là con chim huyền thoại,
được tái sinh từ đống tro tàn của chính nó. ..
Bài thơ này như một ước mong, rồi Phượng
hoàng sẽ tái sinh tại VN đầy đau thương và
thân yêu của chúng ta…
Lê Phương Nguyên
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Chữ Tâm Trong Văn Học Việt
GS Thái Công Tụng
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào, ông phải xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con

1. Dẫn nhập
hữ Tâm tiềm tàng trong mọi áng văn Việt
như trong truyện Kiều, trong Quan Âm Thị
Kính, trong ca dao tục ngữ… Chữ Tâm cũng
có mặt trong các kinh Phật giáo.

C

Tâm ở trước các chữ như tâm thần,
tâm lí, tâm cảm, tâm cảnh, tâm thức, tâm tình,
tâm trí v.v.
Tâm ở sau các chữ như thiện tâm,
vọng tâm, nội tâm, chân tâm, thành tâm, ác
tâm, thâm tâm, nhất tâm, tà tâm v.v.
Như vậy chứng tỏ nội hàm của chữ
Tâm vừa đa dạng, vừa phong phú. Tâm là cảm
nghĩ, cảm xúc, cảm tưởng, cảm nhận. Đó là ý
nghĩ, ý tưởng. Trong kinh Pháp Cú, ngay bài 1,
đã có câu:
Tâm vi pháp bổn
Tâm tôn, tâm sử
Tâm là gốc mọi pháp đời
Tâm cao quí nhất, tâm sai khiến làm
(bản dịch của Trần Trọng San)
2. Chân tâm và vọng tâm
Trong bài ca dao:
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao

Bài này mượn chuyện con cò mà ngụ ý
luân lý rất cao. Con cò sa xuống nước, người
ta bắt được sắp đem làm thịt, mà nó vẫn xin
nấu bằng nước trong, để cho chết cũng được
trong sạch. Nước trong là nước không vẫn
đục, không ô nhiễm. Nước đục là nước ô
nhiễm, vẫn đục. Ô nhiễm đây là ô nhiễm của
tâm hồn. Nước trong là chân tâm, nước đục
là vọng tâm. Tâm có thể là chân tâm là tâm
thanh tịnh, không sinh diệt, không dao động,
thường vắng lặng. Tâm cũng có thể là vọng
tâm, là tâm bị ngủ uẩn làm cho mê mờ với
tham ái, dục lạc, vọng tưởng; các loại hình của
vọng tâm là ác tâm, tâm đố kị, tâm ngạo mạn,
tâm hẹp hòi. Bài ca dao muốn nhắn gửi luôn
giữ tấm lòng trong sáng trong ứng xử.
3. Chữ Tâm trong truyện Quan Âm Thị Kính
Truyện Quan Âm Thị Kính là một truyện
Nôm, như truyện Kiều, truyện Cung Oán,
truyện Hoa Tiên, truyện Phan Trần v.v. Câu
chuyện như sau: Thị Kính lấy chồng học trò
tên là Thiện Sĩ. Một đêm chồng học quá khuya,
ngủ thiếp đi, vợ ngồi khâu bên cạnh, thấy một
sợi râu mọc ngược, sẵn có dao cầm tay nên
toan cắt đi. Chồng giật mình tỉnh dậy, tưởng vợ
có bụng hại mình, liền hô hoán lên. Cha mẹ
chồng chạy tới, một mực gán cho Thị Kính tội
mưu sát chồng. Nàng bị đuổi về nhà cha mẹ
đẻ, vì quá buồn tủi, Thị Kính bèn giả trai đến tu
ở chùa được đặt pháp danh là Kính Tâm; một
hôm có lễ Chùa, trong khách thập phương có
một cô rất đẹp, tính tình lẳng lơ tên là Thị Mầu,
đem lòng say đắm chú tiểu đẹp trai Kính Tâm;
nhưng Kinh Tâm vẫn thờ ơ, Thị Mầu quyết
tâm trả thù bằng cách tư thông với ngưòi tớ
trai trong nhà, đẻ ra đứa con đem lại vào chùa
và phao vu là con mình với chú tiểu Kính Tâm.
Chú tiểu này cam chịu lời dèm pha và vẫn nuôi
đứa bé. Ít năm sau, Kính Tâm bị bệnh rồi mất.
Xem thư tuyệt mệnh của tiểu Kính Tâm, người
nhà mới biết tội mưu giết chồng là oan ức. Khi

SỐ 112 – MÙA THU TEXAS 2019

TRANG 55

liệm thi hài, sư, vãi trong chùa mới rõ Kính
Tâm là phụ nữ. Vậy là cả hai nỗi oan đều được
tháo gỡ.

Sẵn nghiên bút viết một vài tờ xem

Truyện Quan Âm Thị Kính cốt tả đức
tính nhẫn nhục và lòng từ bi của bà Thị
Kính (nhân vật chính), vì đó mà sau này bà trở
thành Phật Quan Âm.

Hoá nhi thăm thẳm nghìn trùng
Nhắc cân phúc tội, rút vòng vần xây
Ngàn xưa mấy kẻ gian ngay
Xem cơ báo ứng biết tay trời già
Tuần hoàn lẽ ấy chẳng xa
Chớ đem nông nỗi mà ngờ cao xanh
Trời nào phụ kẻ trung trinh
Dù vương nạn ấy, ắt đành phúc kia
Danh thơm muôn kiếp còn ghi
Để gương trong sách, tạc bia dưới đời

Do vậy, luân lý của truyện có thể tóm lại
ở câu:
Nhân sinh thành Phật dễ đâu,
Tu thân, cứu khổ, rồi sau mới thành.
Để đắc đạo, người ta không những phải
chỉ chịu khổ hạnh, mà còn phải chịu những
oan ức bất công nữa. Như Thị Kính, oan uổng
đến vậy mà chịu nhẫn, không hề oán trách trời
và số phận, chỉ lấy từ tâm mà chiến thắng
cảnh ngộ.
Chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa,
Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu.
4. Chữ Tâm trong truyện thơ nôm Nhị Độ
Mai (hoa mai nở hai lần)
Truyện Nhị Độ Mai cũng là một truyện
Nôm khá phổ thông như truyện Kiều và truyện
Lục Vân Tiên. Đây là một truyện thơ phỏng
theo một chuyện bên Tàu, đời nhà Đường với
nhiều nhân vật thuộc nhiều tầng lớp: vua chúa,
văn thần, võ tướng, kẻ sĩ tài danh, công tử ỷ
quyền cậy thế, sư sãi, nhà chài, đặc biệt có
hình tượng nhà Nho nghĩa khí và người phụ
nữ tài sắc, đức hạnh.
Nhị độ mai là một cuốn luân lý tiểu
thuyết chủ ý khuyên người ta nên theo luân
thường, nên giữ trọn những điều trung, hiếu,
tiết, nghĩa. Trong truyện, bày ra một bên là
những vai trung chính, dù gặp hoạn nạn cũng
không đổi lòng, sau được vẻ vang sung
sướng; một bên là nhũng vai gian ác, tuy được
đắc chí một thời, sau cũng phải bị tội vạ, khổ
sở, để tỏ cho người đời nhận biết cái lẽ báo
ứng của trời. Đặc biệt có nhân vật trong truyện
đã toan quyên sinh nhưng được nhà chùa cứu
vớt:
Sư rằng: Cửa bụt thênh thênh
Tòng quyền hãy tạm gửi mình ở đây
Nhà chùa công việc cũng đầy
Dẫu rằng lau án, tưới cây cũng là
Vả trong ra dáng con nhà,

Luật nhân quả cũng được đề cập đến
trong đoạn thơ sau:

5. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
Chữ Tâm ở đây bao gồm mọi đức tính
như lịch sự, hoà đồng, cởi mở, thân thiện,
nhẫn nhịn, tóm lại những điều mà ngày nay,
các nhà tâm lý học gọi khi thì kỷ năng mềm
(soft skills), khi thì chỉ số cảm xúc (emotional
quotient). Thái độ ứng xử quan trọng đến nỗi
ngày nay, khi phỏng vấn xin việc, người ta it
hỏi về bằng cấp, tốt nghiệp trường nào, ở đâu
(vì họ chỉ cần điện thoại cho trường để hỏi)
v.v.; họ cũng tuyệt đối không hỏi mình ở nưóc
nào đến đây. Họ chỉ phỏng vấn chính là để biết
phong cách, thái độ, cách trình bày, cách ứng
xử, tính tình; thực vậy, một thái độ tích cực
trong công việc không những mang lại nhiều
ích lợi lớn lao cho đời sống của mỗi cá nhân,
mà còn có sức lan rộng, ảnh hưởng đến cuộc
sống của nhiều người chung quanh. Khi làm
việc, cần cái Tâm như phải tập trung vào công
việc, không vọng tưởng, không vọng thức,
không vọng niệm, không vọng ngôn với các
bạn đồng nghiệp, nghĩa là các thành tố của
các giá trị căn bản trong cuộc sống con người
giữa nhân quần xã hội.
Cụ Tiên Điền muốn nhắc nhủ con cháu
cần phải chú trọng trau dồi cái phần đạo đức,
cái tấm lòng ngay thẳng để mà sống cho có
nhân, có nghĩa – đó là điều quan trọng cần
thiết hơn nhiều so với chuyện bồi dưỡng tài
năng trí tuệ ở học đường.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.
Với tâm hẹp hòi, tâm ngạo mạn, tâm đố
kỵ, tâm tham lam nghĩa là ma đưa lối, qủy đưa
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đường thì sự giao tiếp giữa người với người sẽ
đem đến những kết quả tiêu cực.
Ngày nay, mọi công việc đều phải có sự
hợp tác của nhiều ngành học khác nhau. Thực
hiện một dự án, một công trình đòi hỏi sự điều
hợp, sự phối trí nhịp nhàng giữa mọi chuyên
viên trong các lĩnh vực khác nhau, do đó con
người phải tập hoà đồng với người khác, có
thái độ hoà nhã, tích cực với người chung
quanh, không hung hãn trong ứng xử giữa
người với người trong xã hội. Như vậy, sự
thông minh hay cảm xúc không quyết định sự
thành bại trong cuộc đời bạn, mà chính là thái
độ sống. Có thái độ tích cực, vạn sự sẽ thành.
Không nóng giận, không phát ngôn bừa bãi
cũng chính lại là những giáo lí của nhà Phật.
Giáo lí nhà Phật há chẳng phải khuyên ta giữ
gìn ba nghiệp thanh tịnh. Trong Kinh Pháp
Cú, Đức Phật dạy rằng tam độc “tham, sân,
si” là những nguyên nhân gây ra bất hạnh và
phiền não, ưu tư cho con người. Tham, sân, si
có thể được tìm thấy một cách dễ dàng nơi
hành động, ngôn ngữ, và ý nghĩ của chính
mình cũng như của kẻ khác. Bất cứ ở đâu hay
lúc nào, nếu tham sân si có mặt và ngự trị thì
cuộc sống riêng hay chung đều trở nên xấu xa
đau khổ.
Nghiệp do chính mình tạo ra và nghiệp
trở lại chi phối mình. Cũng như Nguyễn Du nói
rất đúng trong Kiều:
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Tuy nghiệp đã mang vào thân rồi,
nhưng vẫn gỡ ra được, nếu chúng ta biết ăn
năn sửa chữa lỗi lầm, từ nay tránh mọi điều
ác, làm mọi điều lành, giữ tâm ý luôn trong
sạch, hướng thiện, chúng ta hãy mang trên
thân mình toàn là nghiệp lành, hãy dệt đời
chúng ta toàn bằng nghiệp lành, nghiệp thiện
trong mỗi ý nghĩ, lời nói và việc làm hằng ngày.
Và nhất định, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta
trong cả đời này và đời sau.
Chính chúng ta không phải một thần linh
nào hết quyết định đời sống chúng ta, và
chúng ta quyết định nó bằng hoạt động hàng
ngày, hàng giờ, phút trong cuộc sống. Nếu tâm
chúng ta hướng thiện thì chúng ta tạo nghiệp
thiện, hưởng quả báo thiện trong đời này và
đời sau. Quy luật nghiệp báo là quy luật nhân
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quả, giản dị, không có gì khó hiểu, không cần
phải mượn tới sức mạnh của thần linh hay sức
mạnh mù quáng của số phận để giải thích.
Ý làm chủ, ý tạo
Nếu với ý nhiễm ô
Nói năng hay hành động
Khổ não bước theo sau
Như chiếc xe theo chân con vật kéo
Nếu với ý thanh tịnh
Nói năng hay hành động
An lạc bước theo sau
Như bóng không rời hình
Thuyết nghiệp của đạo Phật không
những là khoa học và công bằng, nó còn tôn
vinh trách nhiệm và giá trị con người. Nó
thúc đẩy con người luôn hoàn thiện mình, sống
đạo đức, có lý trí và theo lẽ phải. Nó nâng cao
giá trị con người chứ không hạ thấp giá trị con
người. Nó khích lệ con người hành động và
tiến bộ. Nó không dạy con người sống tiêu cực
và yếm thế. Thuyết nghiệp của đạo Phật, nếu
được lý giải đứng đắn và mọi người hiểu thấu
và thực hành sẽ đem lại bao nhiêu điều tốt đẹp
cho xã hội và đất nước chúng ta trong thiên
niên kỷ mới sắp đến này. Quá khứ đã qua rồi,
tương lai lại chưa đến, mọi người chúng ta hãy
tỉnh giác và có ý thức sống trong hiện tại từng
giờ, từng phút nghĩ lành, nói lành, làm lành.
Đó chính là nghiệp, là thuyết nghiệp không
phải trên bình diện lý thuyết mà là trong cuộc
sống, trong thực hành.
Triết gia Mỹ William James, chắc là có
chịu ảnh hưởng của thuyết nghiệp của đạo
Phật đã nói câu: “Chúng ta đang dệt đời bằng
một sợi chỉ không tháo gỡ ra được” (Nous
tissions notre vie d’un qui ne se défera pas).
Biết cân bằng cảm xúc nếu như mỗi
người biết thông cảm, chia sẻ, biết dung hòa
trong quan hệ thì không có chuyện cự cãi dẫn
đến xung đột, bạo lực. Do đó, chúng ta nên
biết cân bằng cảm xúc trong mọi tình huống,
mọi hoàn cảnh, lấy tình thương, trách nhiệm
và lòng vị tha để thay thế cho sự tức giận, bốc
đồng thì nhất định mọi việc sẽ được giải quyết.
6. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra
Trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du cho
sư cô Tam Hợp thốt ra như trên, ý nói mọi việc
rốt ráo cũng do lòng người nghĩa là từ
chữ tâm. Ngày nay, khoa học não bộ cho ta

SỐ 112 – MÙA THU TEXAS 2019

TRANG 57

thấy tâm thức với buồn, vui, giận, hờn, ghét,
ghen là từ hàng ngàn, hàng tỷ neuron trên não
đề. Vài ví dụ: mắt là nhãn căn, mắt nhìn sự
vật là nhãn trần, nhưng phải nhờ nhãn
thức nằm đâu đó trên hàng tỷ neurone trên
não bộ ta mới biết. Tương tự như vậy, các ngủ
quan khác như tai, lưỡi cũng thế.

người tỉnh thức trong hiện tại, chánh niệm nhờ
điều phục tâm qua hơi thở.

Nói khác đi, tâm thức bao gồm nhàn
thức, nhĩ thức, than thức tác động đến suy
nghĩ, do đó Nguyễn Du còn viết thêm:

“Sống yêu thương nghĩa là chính mình
Không nên nhầm lẫn tình dục với Tình yêu
Nếu bạn biết bạn là Tình yêu
Bạn sẽ không bao giờ muốn bất cứ điều gì nữa
Bạn sẽ tự nhiên tách ra, song vẫn có sự liên hệ
mật thiết với mọi vật, mọi người.
Sẽ không còn phụ thuộc vào ai hay bất cứ điều
gì.
Không ai có thể làm tổn thương bạn và bạn
không bao giờ có ý định gây hại người khác.
Và bạn sẽ nắm được bí mật để sống hạnh
phúc.”
“Tình yêu là năng lượng Ánh Sáng một trái tim
phi thể chất”.
“Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không
có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực
nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta
đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy
sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý
nghĩa thật sự của sự bình yên”.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
7. Stress hay là 4 thành tố của Stress
(SUNT)
Những gì gây stress. Để ý các chữ sau:
Sense of control: ta có cảm tưởng như
mình không kiểm soát được tình hình. Ví dụ:
xe cộ ồn ào, cướp bóc, mất ngủ thường xuyên,
bụi khói mù đường, lũ lụt, cháy nhà.
Unpredictability: chuyện bất thường
xảy ra không tiên đoán, không dự trù được. Ví
dụ: tai nạn, mất việc, người thân chết v.v.
Novelty: cái mới quá chưa bao giờ gặp
nên phải quá sức ra làm, đâm ra mệt mỏi. Áp
lực công sở, tư sở với các mục tiêu khó đạt
được.
Threat to the ego: mất tự tin thường
hay dẫn đến tự ti và cảm giác bất hạnh càng
lúc càng ăn sâu vào tâm trí khiến căng thẳng lo
âu càng nhiều. Ta chỉ muốn giữ lại mối tương
giao nào mà cái huyễn ngã của chúng ta được
ái mộ, chiều chuộng, vuốt ve, những hành
động của ta được tung hô vạn tuế. Bằng
ngược lại, ta hờn, ta dỗi, ta hận đời đen bạc,
than rằng sao người ta không hiểu mình, rằng
sao mà mình cô đơn quá, v.v.
Căng thẳng ảnh hưởng đến thân thể
như cao huyết áp, hơi thở gấp gáp, mất ngủ,
và cũng ảnh hưởng đến đời sống tinh thần như
suy giảm trí nhớ, mất tự tin. Ngày nay căng
thẳng trong đời sống là nguyên nhân chính của
các bệnh; nhiều làng Thiền với người đến tu
tập trong chánh niệm với đi thiền, ngồi thiền
chính là để giữ cho thân tâm an lạc. Thiền
với quán nghĩa là tập trung trên bốn niệm xứ:
than, thọ, tâm, pháp; thiền với chỉ nghĩa là
ngừng các vọng tâm, các loạn tưởng, giúp con

Tác giả Mike George truyền cảm hứng
cho hàng chục ngàn người ở hơn ba mươi
quốc gia về Nghệ thuật Thiền định giúp nhiều
người phát triển tinh thần. Trong sách “Cuộc
hành trình từ cái đầu đến trái tim” ông viết:

8. Kết luận
Giữa dòng đời biến động và cuộc sống
đầy sức ép, tất cả những tội lỗi gây ra, đều
do tâm chúng ta chủ động, thì phải thành tâm
mà sám hối, tự trong thâm tâm. Từ đó, chúng
ta phát nguyện không tái phạm, cho nên mỗi
khi tâm tham, tâm sân, tâm si khởi lên, chúng
ta liền biết ngay, dừng lại, không làm theo sự
điều khiển, sai khiến của tham sân si, thì tội lỗi
sẽ không còn tái phạm nữa. Khi tội lỗi không
còn, tâm sanh diệt cũng lặng mất, con người
sống trong trạng thái tịch tịnh, bình yên của
tâm trí.
Đó mới thực là sự sám hối chân chánh.
Hiểu quy luật vạn vật và thực hành Phật pháp
giúp con người buông xả và hóa giải những
năng lượng xấu như giận dữ, đố kỵ, ích kỷ để
đạt cảm giác an lạc.
Thiết nghĩ, chỉ có tình yêu thương gồm
có lòng bao dung, sự quảng đại, tính vị tha,
tình lân tuất thương yêu kẻ nghèo khó, hoạn
nạn là trên hết mọi sự trên đời, vì nó giúp ta

TRANG 58

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

quên được cái “NGÃ” vị kỷ thì tự khắc mình sẽ
cảm thấy hạnh phúc trong đời.

Giữ cuộc sống an bình, trong gia đình
trên thuận, dưới hòa. Ngoài xã hội thì không
bon chen, lừa lọc. Không lợi dụng người khác.
Sống đúng trách nhiệm của mình. Đó có thể là
thành quả bao nhiêu kiếp mà mỗi người đã tự
rèn luyện thân, tâm, thì tự nhiên cũng đã đi
trên Phật Đạo, chẳng cần phải màu mè hình
tướng thêm vào đó, vì hình tướng chẳng liên
quan hay giúp ích gì trong việc Tu sửa cái Tâm
vậy. Hạnh phúc là gì?
Khi anh đến hai bàn tay không
Khi tôi đến đôi chân trụi trần
Ta chẳng có chút gì đeo mang
Sao bây giờ nặng gánh trần gian
Xin hãy đến cho nhau nụ cười
Xin hãy đến cho nhau tình người

Xin hãy nói yêu thương một lời
Xin hãy tốt với nhau cho đời nở hoa
Tôi chỉ muốn cuộc đời nở hoa
Người hạnh phúc thật sự không bao giờ
phủ nhận thực tế, họ luôn đối mặt với cuộc
sống, mở lòng mình để cảm nhận từng hơi thở
của cuộc đời. Họ cảm nhận hạnh phúc bằng
nỗi hân hoan. Họ nhìn đời bằng đôi mắt lạc
quan, chấp nhận hiện tại, khám phá và hướng
tới tương lai với những thái độ tích cực.
GS Thái Công Tụng
Cám ơn GS Thái Công Tụng về bài viết
phân tích thật tỉ mỉ về chữ Tâm. Xin quí AHCC
xem và Mở Rộng Tâm Tư để nhận lãnh Lá Thư
AHCC cho những số sau. Chúng tôi nghĩ chỉ
cần 2 hay 3 phần trăm trong số hơn 600
AHCC, nhận lãnh thì Lá Thư sẽ sống thêm hơn
10 năm nữa. AH Lê Khắc Thí đã viết kết luận
bài viết như sau: “… Với tâm tư này, mong AH
các địa phương mở rộng TỪ TÂM đón nhận
phụ trách LT năm 94 để có dịp san sẻ vui buồn
của công việc làm LT và đem lại niềm vui cho
gia đình CC khắp năm châu.”
BPT Lá Thư AHCC Năm Châu

Chiều Tưởng Nhớ
Miên mang nỗi nhớ trong đầu,
Lối về qua mấy nhịp cầu nước xanh,
Trời cao soi bóng long lanh,
Là mây hay tóc, là tranh hay người?...
Ung dung la nét môi cười
Và đôi mắt tự phương trời xa xôi…
Chiều buông bên con nước trôi
Sao còn đây?-- nỗi bồi hồi trông theo…
Nghe thơm trên mảnh đất nghèo
Phải Em hong tóc? hương theo gió về,
Muốn phong kín khoảng trời quê
Gửi sang Em — giữa bốn bề quạnh hiu…
Bâng khuâng hồn một buổi chiều
Có anh đứng giữa tịch liêu nhìn trời…
Sài gòn 5/5/1983
Lê Phương Nguyên
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Chuyện 40 Năm Trước
Phần 1 / 6: Sau 1975 Và Chuẩn Bị Đóng Ghe
AH Trịnh Hảo Tâm
Lời Mở Đầu: BPT xin đăng 6 bài viết của AH
Trịnh Hảo Tâm, một nhà văn mà tôi ngưỡng
mộ, viết rất nhiều quyển truyện và viết cho
nhiều báo Việt. Tuy bài có chút riêng tư về gia
đình, nhưng nó nói lên hoàn cảnh của thế hệ
chúng ta: học, ra trường, đi tu nghiệp, rồi
mất nước, đi vượt biển tìm Tự Do trong cái
chết. Sau đó, nếu được đến bến bờ Tự Do
phải làm lại cuộc đời.
uối tháng này, 40 năm về trước một người
nhát gan như tôi đã làm một chuyện vô
cùng nguy hiểm là đưa tất cả 44 người kể luôn
tôi vào một chuyến mạo hiểm mà phần chết rất
nhiều, phần sống rất ít. Nhiều người biết có thể
chết nhưng vẫn mong mỏi được tháp tùng,
đưa tiền và vàng bạc để theo tôi, họ bỏ lại nhà
cửa, mồ mả ông bà, xóm giềng thân thương
với bao nhiêu kỷ niệm để mà ra đi, họ chỉ cần
đi thoát ra khỏi đất nước thân yêu của mình
với hai bàn tay trắng cũng được. Miễn là được
đến bất cứ một vùng đất nào mà không có
những chính sách, những luật lệ quái đản của
những người cầm quyền không biết họ bị thần
kinh hay quá độc ác, ngu đần? Tôi không hiểu
được, nhưng chỉ biết một điều là phải ra đi.
Việc làm rất nguy hiểm nhưng tôi cố hết sức
mình nên cho dù có thất bại, chết chóc hay ở
tù mình cũng không than trách vì mình đã làm
hết khả năng sức lực.

C

Thực tập đo đạc địa hình ở trường Cao Đẳng Công
Chánh

Tôi xuất thân từ trường Cao Đẳng Công
Chánh Phú Thọ Sài Gòn năm 1969. Ra trường
tôi được Nha Thủy Vận thuộc Bộ Giao Thông
Công Chánh tuyển dụng và học việc ở Sở
Hàng Hải Thương Thuyền nằm trong khuôn
viên Bộ Công Chánh ở góc Lê Lợi và Pasteur.
Mới làm vài tháng đến tháng 10, thì tôi bị bịnh
sốt rét phải về nằm bịnh viện Trà Vinh để có
gia đình săn sóc. Noel 1969 trình diện để nhập
ngũ khóa 1/1970, sau 9 tuần huấn luyện ở
Quang Trung tôi được biệt phái trở về nhiệm
sở cũ, trong khi những người cùng khóa phải
lên đường tiếp tục khóa sĩ quan ở Thủ Đức.

Bộ Giao Thông Công Chánh ở góc Lê Lợi-Pasteur

Thông thường những người ra từ
trường Công Chánh làm ở Nha Thủy Vận phải
ra công trường, xa thành phố vài năm như đi
làm trưởng xáng đào kinh, khai thông các thủy
lộ, đi đo đạc thủy đạo để kiểm soát độ sâu các
đường thủy quan trọng như tuyến sông từ
Vũng Tàu về Cảng Sài Gòn, hay coi các hải
đăng, thả các phao hiệu trên biển để đánh dấu
các xác tàu chìm. Sau nhiều năm xa nhà, họ
có thể được bổ nhiệm làm trưởng ty các Ty
Hàng Hải ở miền Trung hay các ty sở chuyên
môn ở Sài Gòn. Riêng tôi, có lẽ thấy tôi bệnh
sốt rét xanh xao vàng vọt nên ông giám đốc
Nha Thủy Vận cho tôi làm ở Phòng Giám Thị
Giang Thuyền kiểm soát, đăng bộ ghe tàu,
huấn luyện và tổ chức thi cấp bằng Tài Công,
Thợ Máy điều khiển tàu thuyền. Năm 1974 tôi
tu nghiệp ở Nhật Bản về ngành Đo Đạc Thủy
Đạo trong 6 tháng là một ngành mà tôi rất thích
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vì có dịp khám phá những vùng sông biển và
là một ngành quan trọng để phát triển kinh tế vì
nước ta chằng chịch sông ngòi chưa khai thác
trong việc lưu thông chuyên chở hàng hóa,
nông hải sản.
Từ Nhật về nước tháng 11 năm 1974,
đến tháng 4/1975 thì VNCH bị CS Miền Bắc
xâm chiếm, thi hành chủ nghĩa bành trướng
của các quan thầy Nga Xô và Trung Cộng. Khi
còn ở Nhật các bạn bè VN khuyên tôi ở lại học
thêm khóa Đại Dương Địa Lý (Ocean
Geography) nhưng vì muốn thấy mặt thằng
con thứ hai vợ tôi mới sanh trong lúc tôi không
có ở nhà nên tôi trở về để sau đó nếm mùi vị
thiên đường CS.
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đánh dấu những xác tàu chìm. Tôi vẫn tích cực
công tác và làm hết khả năng của mình nhưng
vô ích không khác gì nói chuyện với những lũ
khỉ vừa ngu đần vừa phá phách. Họ bắt các cô
thư ký của tôi ngày trước xuống trộn hồ, đưa
con cháu của họ vào thay thế. Những người
chuyên môn cuối tuần không được nghỉ bắt
vào Đầm Sen móc bùn hay lên Tân Uyên cuốc
đất trồng khoai mì!

Tu nghiệp khoá Đo Đạc Thuỷ Đạo ở Nhật Bản 1974

Các đồng nghiệp ở Sở Hàng Hà Thị Nghè

Những ngày di tản cuối tháng 4/1975 tôi
cũng không đi mặc dù Passport VNCH tôi vẫn
còn hiệu lực, máy bay trực thăng di tản lính Mỹ
đậu trên nóc buyn đinh đường Đinh Công
Tráng bên cạnh buyn đinh tôi ở là 60 Võ Tánh
Sài Gòn. Tôi nghĩ CS cũng là người VN, tôi
còn rất trẻ mới 28 tuổi chỉ làm công tác chuyên
môn kỹ thuật, ở lại để gắn bó với quê hương,
xây dựng đất nước.
Họ lưu dụng tôi lại, mỗi tháng lãnh
lương 50 đồng là số lương thấp nhất bằng với
các cô thư ký và những bác lao công. Họ nói
đất nước sau chiến tranh còn khó khăn, từ từ
ổn định sẽ sắp xếp lại theo đúng khả năng mỗi
ngành nghề. Tôi vẫn bị kỳ thị là “ngụy”, là nhân
viên chế độ cũ, không được tin dùng, cán bộ
họp cả buổi không biết bàn chuyện gì, ra là
thẩy cho chúng tôi một lô những công tác như
khảo sát lòng sông Lòng Tào để đưa tàu
Thống Nhất vào Sài Gòn, tu bổ các hải đăng,

Lâu lâu họ kêu lên phòng nhân sự hỏi
tôi tại sao đi lính rồi được biệt phái trở về, đi
Nhật học cái gì? Tại sao tôi không di tản đi Mỹ
mà ở lại? Gia đình ba tôi buôn bán đồ phụ tùng
xe hơi ở Trà Vinh bị đánh tư sản, họ tịch thu
sạch sẽ. Gia đình chị tôi vượt biên từ Trà Vinh
sau hai ngày đêm đi vào Hòn Khoai tưởng là
Thái Lan bị bắt, nhà cửa phố xá cạnh chợ Trà
Vinh bị tịch thu. Ngôi nhà lớn của ông nội tôi,
nơi thời thơ ấu tôi chơi ở đây, đám cưới tôi
cũng được đãi đằng ở đây bị xung công làm
xưỡng dệt! Mà có sản xuất gì đâu vì ăn chia
mua máy dệt phế thải, vài tháng sau cũng
đóng cửa, nhưng nhà ông nội tôi cũng không
trả! Ba tôi xin lại để trồng trọt hoa mầu, họ nói
xuống trại cải tạo mà trồng!
Ở Sài Gòn tôi vẫn đi làm công nhân viên
nhà nước, kéo dài thời gian để tìm đường vượt
biên nhưng không biết mình ra đi bằng cách
nào, ghe ở đâu và ra đi ở đâu, thật là một bài
toán khó khăn nan giải. Sau 2 lần đổi tiền
nhiều người trắng tay trở nên chuyên chính vô
sản, nhưng tôi vẫn sống qua ngày được. Vì
sao? Tôi làm ở Ty Thủy Đạo nên có một kho
bản đồ hàng hải mà bọn khỉ đâu có biết là cái
gì, lâu lâu hết tiền xài kêu ve chai vô bán. Tôi
đem về nhà một mớ bản đồ liên hệ đến những
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cửa sông và những vùng biển tới các nước lân
cận. Bắt đầu tặng không cho bà con bạn bè
cần đến để vượt biên, nhưng sau đó nhiều
người cần, họ được giới thiệu tìm tới tôi để hỏi
han cố vấn. Từ đó tôi phải bán lấy tiền, sau
bản đồ là buôn bán la bàn đi biển, nói ngay là
tiền bạc lúc đó dư giả, có thể mua ghe để ra đi
nhưng vẫn còn ngần ngại khó khăn nhiều thứ.

Ông Trịnh Ngọc Sanh cựu giám đốc Nha Thuỷ Vận,
thân phụ phi hành gia Eugene Trinh

Tháng 4 năm 1978 thằng em trai tôi sinh
năm 1957 đã ra đi từ Cà Mau với các bạn bè
của nó, trong đó có một người bạn cùng lớp
Công Chánh với tôi là Hồ Văn Bảy tôi giới thiệu
đi với nó để làm hoa tiêu. Trong chuyến đó có
gia đình ông Lê Xâu người cùng quê Trà Vinh
với tôi nhưng ông có một xưởng sản xuất đồ
nhựa trong Chợ Lớn. Qua đợt đánh tư sản,
xưởng nhựa của ông bị nhà nước tịch thu, ông
phải bỏ xứ ra đi và nhờ thằng em tôi mua ghe
và nó có thằng bạn ở làng Sông Ông Đốc Cà
Mau. Có nghĩa là ông ra tài chánh và em tôi lo
về kỹ thuật.
Em tôi đi được một tuần, không tin tức
gì hết, nhưng người ta thường nói “No news is
good news” nếu nó bị bắt thì chắc là nhà hay
tin rồi. Tôi nghĩ là ghe nó đi thoát nhưng không
biết tới bờ bến an toàn hay chìm giữa biển hay
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bị hải tặc giết chết? Mình không biết, chỉ biết
cầu nguyện và phó thác cho Thượng Đế.
Rồi một hôm, buổi chiều ông Lê Xâu
xuất hiện đạp xe đến nhà tôi ở đường Phạm
Ngũ Lão, tôi rất ngạc nhiên tưởng ông đã đi
rồi, sao giờ này lại còn ở đây? Ông cho biết vì
khó khăn trở ngại sao đó, ghe em tôi không
đón ông được nơi bãi hẹn, nên bỏ ông lại cùng
với vợ và hai con nhỏ, các con lớn và họ hàng
của ông đã đi được và hình như đã tới đựơc
Mã Lai an toàn. Hôm nay, ông đến nhà tôi
muốn kêu tôi ra đi với ông. Ông sẽ lo tài
chánh, bến bãi vì chuyến đi hụt vừa rồi ông có
quen với ông Hai, một ngư dân trong vùng
Sông Ông Đốc. Ông này sẽ tổ chức giống như
chuyến rồi, người từ Sài Gòn xuống sẽ giấu
trong rừng U Minh và ghe lớn nửa đêm giả đi
đánh cá sẽ ra đón tại bờ biển lầy cạnh rừng
ngập mặn. Ông Lê Xâu thiếu người hoa tiêu,
tài công nên nhờ tôi phụ trách.
Nghe ông đề nghị tôi rất suy nghĩ đắn
đo, từ trước tới nay tôi chưa dám đi trong đó
có khó khăn là tìm bến bãi để chuyển người ra
ghe lớn và phương tiện là các chiếc ghe từ
những ghe xuồng nhỏ để chuyển người cho
đến ghe lớn đi biển. Nay đã có người lo thì tốt
rồi, còn ông Lê Xâu quen biết với gia đình tôi
từ ngày còn ở Trà Vinh, tin tưởng tôi là người
thành thật lại biết về hàng hải là nghề chuyên
môn của tôi.
Từ khởi đầu đó chuyến vượt biên, câu
chuyện kể 40 năm trước đã thành hình và bắt
đầu. Khó khăn nguy hiễm và gian nan vất vả
như thế nào lần lượt tôi sẽ thuật lại cho các
bạn nghe. Chắc các bạn cũng đoán được
chuyến đi đã thành công vì giờ này tôi còn
sống và ngồi trên nước Mỹ.
Vậy là chuyến vượt biên bắt đầu được
lên kế hoạch, an toàn là điều quan trọng nhất,
làm sao để không bị bắt? Muốn vậy cần phải
giữ hết sức bí mật, ngoài những người tham
gia trong chuyến đi và những người cộng tác
nhưng ở lại, số người biết về chuyến đi càng ít
càng tốt. Số người đi toàn là gia đình họ hàng
hay bạn rất thân và cùng chí hướng, con số
này càng ít càng an toàn khi di chuyển. Lúc
đầu tính toán chỉ gồm khoảng 30 người nhưng
sau đó vì cần thêm tài chánh nên cuối cùng
con số tăng lên tới giờ cuối cùng rời khỏi VN là
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44 người, trong đó phân nửa là con nít dưới 16
tuổi.
Ông Lê Xâu và tôi thỏa thuận tất cả chi
phí góp đều nhau, mỗi người một nửa, số
người đi hai bên cũng đều nhau, nếu bên nào
hơn thì bên đó trả thêm bằng cách tính toán
chi phí của mỗi người so với tổng chi phí cho
chuyến đi. Thật ra, lúc đó tôi còn quá trẻ, nên
không chú trọng mấy vấn đề tiền bạc này chỉ
mong sao đi thoát là được, nhưng ông Lê Xâu
là người lớn tuổi hơn, đầu óc tính toán thực tế
hơn. Thấy cũng đúng, thà là giao kết sòng
phẳng trước, để khỏi phải tranh chấp mất lòng
sau này. Nguyên nhân thất bại trong sự cộng
tác của người Việt chúng ta cũng là vì không
giao kết rõ ràng trước cũng như không giữ chữ
tín. Tôi xem chữ tín rất quan trọng khi cộng tác
công việc với ai.
Việc đầu tiên là phải đóng ghe trước,
ghe đóng phải đi biển an toàn, lướt sóng vững
vàng không dễ lật ngang, gỗ tốt, ráp nối toàn
dùng bù long chứ không dùng đinh đóng, xảm
trét ván thuyền làm kỹ lưỡng không vô nước.
Tôi đã từng là Trưởng Ban Đăng Bộ Giang
Thuyền, Sở Hàng Hà (sau này VC gọi là Cục
Đường Sông) nên hiểu biết kỹ thuật đóng ghe
tàu nhưng đi vào chi tiết thực tế ngư dân Miền
Nam áp dụng trong việc đóng ghe thật tình còn
thiếu kinh nghiệm, nhưng việc này có ông Hai
ở Sông Ông Đốc là người tổ chức lèo lái khi
còn trên bờ lo. Còn khi ra biển là nhiệm vụ của
tôi. Nghĩ tới đây, tôi lấy làm cảm kích sự tin
tưởng của 43 người đã phó thác sinh mạng
của mình vào tay tôi, một người yếu đuối 31
tuổi đời!
Nói về nhân vật ông Hai thật sự nếu
không có ổng thì chắc tôi đi cũng không được,
mặc dù ổng không phải là người hoàn toàn tốt
lành. Ổng kéo dài công việc đóng ghe ra để
moi tiền tôi và ông Lê Xâu nhưng được là ổng
không kéo dài mãi, cuối cùng cũng phải xong
để chúng tôi ra đi. Năm đó, ông Hai khoảng 60,
ông Lê Xâu khoảng 50, ông Hai thời chiến
tranh trước 1975 là ngư dân ở làng Ông Đốc
nơi có cửa sông đâm ra biển. Làng Ông Đốc
thuộc tỉnh Cà Mau là vùng xôi đậu, tranh tối
tranh sang, nhưng đa phần là do VNCH kiểm
soát, khi VC đến thì người dân phải sống với
họ. Khi quân đội VNCH hành quân thì VC phải
rút vào rừng, ông Hai cũng như dân làng cũng
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phải che chở và giúp di tản vô rừng mắm hay
ra biển lên ghe đi nơi khác. Vì vậy ông Hai rất
am tường địa thế vùng Sông Ông Đốc, ngày
nay ông là “cha mẹ chiến sĩ”, hình như con gái
ông tập kết ra Bắc và hiện nay con gái ông trở
về ở với ông và chồng là bộ đội giải ngũ người
Bắc tên Hiên.
Em trai tôi có một người bạn thân cũng
là rể của ông Hai và ông đã tổ chức cho tụi nó
ra đi mấy tháng trước đây và chuyến đó ông
Lê Xâu cùng vợ và 5 con bị bỏ lại, chỉ 2 người
con trai lớn là đi được. Vì vậy, ông Lê Xâu tìm
đến tôi để cùng hợp tác làm ghe đi trở lại, tôi lo
về hải hành, định vị, phương hướng. Ông Lê
Xâu lo về tài chánh và ông Hai lo đóng ghe,
nhiên liệu, thực phẩm, đưa người vào rừng và
đem ghe lớn ra biển. Chúng tôi nhờ ông Hai
tìm dùm một tài công có kinh nghiệm lái ghe
đánh cá và biết về máy Diesel chạy ghe với
điều kiện người này ra đi một mình. Ông Hai
giới thiệu một ông gốc Tàu đi lính cho Tưởng
Giới Thạch rồi sau này theo ông cha Nguyễn
Lạc Hóa vào ở trong biệt khu Hải Yến ở Cà
Mau. Khi VC chiếm miền Nam, dân trong biệt
khu này sợ bị trả thù nên chạy tán loạn. Ông
Hai nói ông tài công này đòi 10 lượng vàng vì
phải để lại cho vợ con và chúng tôi đã đưa
vàng cho ông Hai. Tới giờ chót khi lên ghe lớn
ra biển ông Hai nói ông tài công Tàu này đã bỏ
trốn!
Ông Lê Xâu và ông Hai gặp nhau ở Cần
Thơ và tìm kiếm mua ghe. Khi đó tình hình
vượt biên rất rầm rộ vừa đi chui, vừa đi bán
chính thức như mua bãi chung tiền cho nhà
nước để không bị bắt bớ. Do đó, ghe và động
cơ chạy ghe rất khó tìm và lên giá rất cao. Cuối
cùng cũng mua được một chiếc ghe đi sông
kiểu Long Xuyên, gỗ đóng ghe rất cũ nhiều chỗ
đã mục nhưng máy Yanmar 3 block 30 mã lực
còn khá. Chủ không chịu bán máy không mà
bán luôn cả ghe vói giá 18 triệu đồng cũ VNCH
(tức 36 ngàn tiền mới lúc đó 1978 hay là
3,600$ tiền VN ngày nay 2018). Để so sánh
giá trị tiền lúc đó thì năm 1970 tôi mua căn
chung cư trên cao ốc Hoa Lư số 60 Võ Tánh
Quận 2 với giá 2 triệu đồng cũ VNCH.
Ông Hai đem ghe Long Xuyên mới mua
về ụ ghe của ông Tư Chơn ở Cái Răng tháo
lấy máy và gắn vào một chiếc ghe biển mới
đóng bằng gỗ cây sao cũ còn tốt. Ghe biển này
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có giấy tờ mang số đăng bộ MH 3637 là ghe
của ông ở Sông Ông Đốc mà ông có giấy phép
lên Cần Thơ để tu bổ. Ghe biển này có kích
thước chiều dài 13.40m, chiều ngang rộng
nhất 4.20m và chiều sâu nhất 1.20m. Cứ mỗi
cuối tuần vào chiều thứ Bảy, tan sở làm tôi ra
xa cảng Miền Tây ở Phú Lâm để xuống Cần
Thơ tiếp tế tiền bạc cho Ông Hai và mang
những món trang bị ghe mà ông cần dùng. Mỗi
lần đi phải mua vé xe chợ đen và luôn có sự
vụ lịnh công tác (tôi tự làm cho mình để hộ
thân vì lúc đó còn làm công nhân viên). Một lần
phải mang xuống ụ ghe các thiết bị hệ thống lái
cồng kềnh như bánh lái, lòi tói, rẽ quạt, ròng
rọc khi xích lô máy vừa ngừng trong xa cảng
Miền Tây mấy anh lơ xe nhào tới la lên “Đồ
vượt biên bà con ơi! Mau mau bỏ trên mui! Đại
ca chừng nào đi cho em theo nghen!” Tôi chột
dạ: “Đừng giỡn bậy bạ, ở tù chết, mua cho
quốc doanh đánh cá có giấy giới thiệu đàng
hoàng”. Mà tôi có giấy giới thiệu thật, mua từ
một người ở công ty quốc doanh đánh cá với
giá 50 đồng, mộc tròn đỏ chói vói ngôi sao
đàng hoàng. Khi qua trạm kiểm soát ở bắc Mỹ
Thuận gần ngả ba đi Sa Đéc dù có giấy giới
thiệu mấy tay du kích cũng thâu 30 đồng thuế!
Tới Cần Thơ đem hàng vào ụ ghe cho
ông Hai tôi đóng vai một anh chàng bán chợ
trời, ai cần món hàng nào tôi sẽ tìm mua giùm
và cung cấp đến tận nơi. Nhiều người đóng
ghe trong ụ lại nhờ tôi mua món này món kia
như chân vịt, bù long, máy bôm nước, bình ắc
quy.
Khi hoàn thành đem ghe xuống nước
thấy nó lớn ra, bề thế, vững vàng làm tôi thấy
vững tin trong lòng nhưng thật sự buồn lo,
ngổn ngang trăm mối tơ vò. Mình có can đảm
ra đi hay không?
AH Trịnh Hảo Tâm
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GỬI TUY HÒA
Biết bao lần nhìn trời sao lấp lánh,
Nhớ Tuy Hòa, biển cát thoảng hương
đêm,
Men rượu ấm, những hoàng hôn chớm
lạnh,
Bên bạn bè của một thuở thân quen.
Nơi có dòng sông, cát nhiều hơn nước,
Có con đường dương liễu rất đơn sơ,
Mùa điệp vàng khoảng trời xanh mơ
ước,
Có năm năm, lấp lánh dòng sông
thơ…[1]
Men rượu ấy của một thời đã mất,
Ta lần vào ký ức để tìm vui….
Khói thuốc loãng, ánh đèn dầu lụn bấc,
Vầng trăng khuya thui thủi đến ngậm
ngùi..
Hai mươi năm qua rồi như chớp mắt,
Với đời người dài quá đến đau thương!
Bao dâu bể, mất còn cao chất ngất,
Ta hoang mang, trắng tóc lạ “thiên
đường”!
Ta ra đi chưa một lần trở lại,
Tự hỏi mình, ai phụ rẫy ai đây?
Sông núi đó, biển trời đâu ái ngại,
Mà đành lòng hồn mộng gửi mây bay….
Tuy Hoà ơi! Xin vì nhau gắng đợi,
Buồm căng lên, lộng gió chở ta về…
Bằng hữu ơi! Bên trời ai có hỏi:
“Nhất phiến băng tâm tại …ngục hề”
[2]

Lê Phương Nguyên
Xuân Lộc, 1995
Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu
Tiền Bối, cùng các Ái Hữu và Thân
Hữu một mùa Thu và Đông an lạc,
hạnh phúc và đầm ấm

[1] NĂM NĂM DÒNG SÔNG THƠ: tựa đề một
tập thơ của Trần Huiền Ân
[2] Mượn câu thơ của Vương Duy, đời Đường:
“Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ” và xin đổi lại
2 chữ cuối
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Những Công Ty Phát Triển Mạnh Ở Việt Nam
AH Rừng Tràm
Mở Đầu: Chúng tôi không có ý định làm kinh
tế, nhưng đây là nhận xét cá nhân của chúng
tôi khi về VN vì có công chuyện cá nhân.
Chúng tôi xin ghi lại đây một ý tưởng đơn giản,
để có một vài AH/TH CC trẻ nào thấy ý tưởng
này hay và nhập cuộc làm một chuyện đáng
ghi nhớ.

K

hoảng 30 năm gần đây, những công ty
như Microsoft, Amazon, Ebay, Uber,
PayPal, vv… đã phát triển mạnh ở Mỹ, và bây
giờ là những công ty hàng đầu thế giới. Ở Việt
Nam cũng vậy, lần này tôi về không còn thấy
những ông xe ôm ở các góc đường, mà có
một công ty tên là Grab. Họ cung cấp xe hơi,
xe gắn máy, chở người, hay đồ ăn, hay bất cứ
gì khách hàng muốn họ làm, qua chiếc áo
xanh và chiếc nón an toàn màu da cây, và
dịch vụ qua một chương trình điện thoại tên là
Grab. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy công ty
Now giao đồ ăn tại 11 tỉnh lớn khá phản triển
mạnh qua dịch vụ internet.
Tất cả những công ty ở Mỹ hay ở VN
hiện nay đều phát huy qua dịch vụ internet.
Công ty Grab
Việt Nam là một nước nghèo. Người
dân không kiếm được việc gì làm, mua được
chiếc xe gắn máy, chỉ ngồi ở các ngã ba hay
tư đường, hy vọng có người nào muốn thuê
chở đi đây đó, kiếm chút tiền nuôi dưỡng gia
đình. Nhưng vì không được tổ chức, giá cả
cao, khách hàng cũng không định được giá
cả, nên số người này làm không thành công.
Anh chàng nào, tôi nghĩ cũng biết về
ngành internet, bắt chước Uber của Mỹ, lập ra
công ty gọi là Grab. Chả cần bỏ vốn mua xe
hơi, xe gắn máy, chỉ cần bảng hiệu, chương
trình áp dụng tên Grab trong máy điện thoại
cá nhân, tham khảo với khách hàng, tùy theo
khoảng cách dịch vụ di chuyển và cho khách
hàng giá cả. Nếu ưng thuận, công ty sẽ cho
nhân viên gần đó đến đón và chở đi. Giá cả,
chúng tôi nhận thấy, không rẻ nhiều, nhưng

chắc chắn làm cho khách hàng yên chí, giá
nhất định dù bị kẹt xe, không như trước đây,
những tài xế taxi chạy vòng vo, sửa máy tính
tiền và chém khách hàng. Vốn đầu tư cũng
giảm rất nhiều, vì xe là của tư nhân. Số xe
gắn máy của Grab đến nay chạy trên các
đường phố Sài Gòn rất nhiều. Và nếu bạn
muốn di chuyển trong thành phố một người,
thì thật tiện lợi đi bằng Grab, nhanh chóng và
tiết kiệm được một số tiền nhỏ.

Một nhân viên Grab chạy xe đón khách

Chúng tôi xin miễn nói về cách điều
hành công ty. Nhưng bây giờ điện thoại cá
nhân rất nhiều, mỗi nhân viên Grab đều có và
là mối giây để cơ quan Grab liên lạc, thông
báo cho họ.
Vì là số đông nhân viên, tổ chức chu
đáo, chúng tôi hy vọng công ty Grab sẽ mỗi
ngày thành công hơn. Hy vọng, công ty
khuyếch trương khắp các tỉnh thành ở VN.
Những công ty ở Mỹ thành công như
Microsoft hay Amazon, vì chính họ luôn luôn
bỏ tiền vào dịch vụ nghiên cứu và khuyếch
trương, làm cho dịch vụ mỗi ngày tốt đẹp hơn,
chứ không bỏ vào túi, thụ hưởng. Nếu số tiền
bỏ ra càng lớn thì chứng tỏ công ty đó đang
đà phát triển.
Theo chúng tôi được biết tất cả xe cộ,
xăng nhớt tư nhân bỏ vốn, công ty chỉ bảo tồn
dịch vụ, cho khách biết giá cả, liên lạc với
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khách và liên lạc với nhân viên, đã ăn 30%,
nhân viên 70%. Hiện nay, công ty Grab hoạt
động chỉ có hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài
Gòn.
Chúng tôi cầu chúc công ty Grab thành
công trên thị trường và nhân viên sẽ có một
đời sống tốt đẹp hơn. Nhưng, chuyện gì cũng
vậy, chúng tôi hy vọng những nhà đầu tư của
công ty Grab bắt chước cách tổ chức của các
công ty và hãng lớn của Mỹ, luôn luôn nghiên
cứu và khuyếch trương cách làm việc sao cho
có hiệu quả. Nếu không, một mai công ty sẽ bị
chết.
Ngoài ra, hiện nay số xe gắn máy tại
Sài Gòn quá lớn. Trong tương lai, có thể thay
đổi trong việc giao thông, chúng tôi nghĩ công
ty Grab phải luôn thay đổi phù hợp với trào
lưu của xã hội. Không một tiêu chuẩn nào sẽ
được chấp nhận hoài.
Công Ty Now
Nếu nhà quí vị rộng rãi, quí vị đỡ tốn
tiền đi taxi, quí vị có thể order đồ ăn tại bất cứ
nhà hàng nào trong thành phố quí vị.
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những món và chương trình khuyến mãi. Bạn
chọn hàng và đặt hàng như bạn thích. Sau đó,
chương trình cho bạn biết tổng giá bao nhiêu
và trừ những khoản tiền khuyến mãi. Nếu bạn
chấp thuận, một nhân viên công ty sẽ gọi điện
thoại cho bạn để xác nhận. Thật là tiện lợi và
nhanh chóng.
Kết Luận
Chúng tôi mong rằng các công ty VN
nên khuyếch trương, cải tiến thêm lối làm
việc, giảm giá hơn nữa, nhập với những dịch
vụ khác như ngân hàng, vv.. để cạnh tranh với
các công ty lớn.
Nhân viên nên có cổ phần trong công
ty, vì chúng tôi quan niệm công ty là của
chung của toàn nhân viên, và do đó, họ sẽ
cần mẫn làm việc, xây dựng công ty. Ngoài ra,
công ty cần giúp cho nhân viên và gia đình
một bảo hiểm sức khỏe tốt. Có như vậy, nhân
viên mới để hết tâm sức làm việc xây dựng
công ty mỗi ngày khá hơn.
Quí AH/TH nào muốn tham gia những
công ty mới cần phải nghiên cứu và lập
chương trình hành động thật kỹ. Sự thành
công của quí vị phần chính là nhờ chương
trình hành động và ít tài chánh. Chúng tôi tin
chắc là sẽ thành công. Chúng tôi già rồi và
nay đã đủ sống, không nghĩ đến chuyện kinh
doanh. Cái mà chúng tôi tìm kiếm hiện nay là
luôn giữ tâm hồn bình thản và hạnh phúc.
Chúc quí vị trẻ nào làm những công ty khác
thì sẽ thành công mỹ mãn.

Xuân Lưu Lạc
Một nhân viên của Now nhận đồ tại một tiệm ăn

Công ty Now bây giờ đã phát triển trên
11 thành phố lớn. Chúng tôi thấy cách hoạt
động của công ty Now khá hơn Grab, vì ngoài
chương trình hoạt động phần chính cho các
smart phone, công ty còn có chương trình trên
computer và hình ảnh cũng như chi tiết, giảm
giá rất rõ rệt.
Khi bạn muốn đặt hàng tại tiệm nào,
một website của tiệm đó hiện ra với tất cả

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…
AH Lê Phương Nguyên

TRANG 66

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Từ Đồng Bằng Trị Thiên Đến Núi Rừng Phi Châu

V

ào thời đệ nhị thế chiến, tôi là học sinh
truờng tiểu học tại một huyện vùng gò đồi
của đồng bằng duyên hải Trị Thiên. Ngoài một
giải đất phù sa hẹp, chạy dọc theo những dòng
sông ngắn phát xuất từ giãy Trường Sơn thì
toàn những dãy đồi bát úp nghèo nàn, với
rừng cây thứ sinh cao vài mét, có nơi thảo
nguyên với cỏ tranh. Gần phía chân núi thì đó
là thiên đàng hạ giới về sự đa dạng muông
thú: cọp, beo, hươu, nai, chim công, trĩ, gà
rừng, heo rừng. Cọp thường hay núp trong các
vùng cỏ tranh bắt người, bắt súc vật. Khí hậu
vùng quê tôi thì khắc nghiệt: mùa hè gió Lào
thổi nóng khô đất, khô cây; mùa đông, gió lạnh
rin rít chưa kể lụt lội. Bệnh tật thì sốt rét hoành
hoành, vì lúc đó, không có thuốc thang.
Quê tôi thời đó 1940 nghèo lắm. Chúng
tôi đi học không guốc không giày. Rất ít nhà
gạch. Lúc đó chiến tranh thế giới bùng nổ,
Pháp thua trận với Đức; thống chế Pétain lãnh
đạo nước Pháp. Riêng ở Đông Dương thì
Pháp vẫn cai trị và học sinh khi đứng chào cờ
thường hát bài sau đây mà tôi chỉ nhớ lõm
bõm mấy câu:
Maréchal, nous voilà
Devant toi, le sauveur de la France
và cũng hát bài quốc ca Việt Nam, còn gọi là
Đăng Đàn Cung:
Kìa, núi vàng bể bạc
Có sách Trời, sách Trời định phần
Một dòng ta, gầy Non Sông vững chặt
Đã ba nghìn sáu trăm năm
Bắc Nam gồm một nhà:
Con Hồng, cháu Lạc
Văn Minh đào tạo
Màu gấm hoa càng đượm
Rạng vẻ dòng giống Tiên Long
Bài thơ sau đây của nhà thơ Nguyễn
Duy (có trình đọc thơ ở New York và vài nơi
khác) vừa hiện thực, vừa châm biếm cho thấy
một làng mạc thuở ấy:

Thái Công Tụng
Làng tôi xưa toàn nhà tranh vách đất
Bãi tha ma không một cái mả xây
Mùa gặt hái rơm nhiều thóc ít
Lũ trẻ chúng tôi vầy đất tối ngày
Thuở đến trưòng cũng đầu trần chân đất
Chữ viết loằng ngoằng củ sắn ngọn khoai
Thầy giáo giảng dạy rằng
Nước ta giàu lắm!
Lớp lớp trẻ con cứ thế học thuộc bài!
(Đánh Thức Tiềm Lực)
Từ một đồng bằng nhỏ bé, 'quê em
nghèo cát trắng, ruộng nghèo không đủ thóc,
vườn nghèo nong tầm thưa, ngõ buồn màu
hoang loạn' (nhạc Đan Thọ), thì cũng không
ngờ vào thập niên 1980, tôi đã lặn lội nhiều nơi
ở châu Phi. Châu Phi? Đúng thế! Cũng không
ngờ vì lúc học ở Trung học tại trường Quốc
Học Huế, năm Đệ Nhị (lớp 11) chương trình
Địa lý học về Việt Nam, năm Đệ Nhất (tức là
lớp 12 sau này), chương trình Địa lý chỉ có học
về các cường quốc kinh tế chứ không học về
Phi Châu nên cũng chẳng để ý gì về Phi Châu,
ngoại trừ khi đọc báo có thấy tên lực sĩ như
Abelee Bikila của Kenya đoạt giải chạy
Marathon nhiều lần.
YouTube Tình Quê Hương của NS Đan Thọ,
CS Lệ Thu ca
Tôi có dịp đi làm chuyên viên nông
nghiệp ở nhiều xứ lục địa Phi Châu, nào Đông
Phi như Rwanda, nào Tây Phi như Guinée
Conakry, Guinée Bissau, nào miền Sahel ở
Nam Sahara như Niger, Mali.
Khi nói đến châu Phi, ý niệm đầu tiên
của mọi người là nóng, nóng, mặt trời. Thực
ra, Phi Châu cũng có nhiều vùng khí hậu mát
mẻ lắm như các cao nguyên xứ Ethiopie, các
cao nguyên Kenya, Rwanda, Burundi trồng và
xuất cảng nhiều cà phê, nhưng cũng có nhiều
xứ nóng cháy sa mạc, gió sa mạc thổi từng
cơn mù mịt, bụi lốc mù trời như ở các xứ nam
sa mạc Sahara. Nhưng hãy nói đến dự án tôi
làm đầu tiên ở Rwanda vào năm 1982.
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Rwanda là một xứ nhỏ, nằm trên đường xích
đạo, gần các xứ như Kenya, Uganda. Muốn
đến xứ này, máy bay dù là Air France hay
Sabena đều đáp xuống trạm đầu tiên là Nairobi
ở Kenya. Thông thường, máy bay rời Paris lúc
nửa đêm để đến Nairobi lúc 8 giờ sáng. Hành
khách xuống Nairobi rất nhiều vì có nhiều dân
du lịch đi thăm muông thú. Sau đó, máy bay
tiếp tục đi Kigali là thủ đô xứ Rwanda. Dự án
tôi làm ở tận miền bắc xứ Rwanda, giáp ranh
với Uganda. Mục đích của dự án là biến cải
một vùng hoang vu, có vài con suối chảy, có
vài chỗ đầm lầy, nơi trú ẩn di chuyển của sư
tử, hươu sao, nai, ngựa rằn thành một vùng

trồng lúa, có hệ thống tưới tiêu, phân phát đất
cho dân nghèo không ruộng nương; thoạt đầu
phải xây đập nước nhỏ ngăn suối, đào kênh
mương tưới, tiêu sau khi đã làm bản đồ địa
hình tỷ lệ xích lớn, phóng nọc, nhắm hàng
trước khi đào kinh rồi đến phát đất, rồi đến
chỉnh trang khu vực, hướng dẫn nông dân Phi
châu trồng lúa và thu hoạch. Đó là một dự án
huy động nhiều chuyên viên Canada, riêng tôi
lo phần nông nghiệp; tôi có du nhập một giống
lúa năng suất cao và hướng dẫn nông dân
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trồng lúa với kỹ thuật như bón phân, tưới
ruộng theo thời kỳ sinh trưởng. Một nhà báo
Canada, trong tờ Le Devoir ở Montreal, năm
1986, có nhắc đến dự án này với tên tôi, trong
một thiên phóng sự về Phi Châu. Các bạn nào
học Pháp văn có dịp ôn lại Pháp văn cho vui,
trong bài báo tựa đề 'De l'université à la
rizière':
"Une
région
fortement
marécageuse
coincée
entre
les
vastes
savanes
herbeuses du Parc National de l'Akagera
(où s'ébattent lions, antilopes et buffles) et
les collines ondoyantes de la frontière
ougandaise. Un vrai projet pour faire vibrer
l'âme des coopérants canadiens toujours
sollicités par le vertige qu'inspire l'appel
des grands espaces vierges... Pourtant ce
fut un coopérant d'origine vietnamienne
'Oncle Thai' qui réussit à implanter une
variété de riz particulièrement résistante
aux parasites après l'échec des emblavures
et des plants de pomme de terre".
Sau này tôi được biết nông dân cứ gọi
tên giống lúa ấy là 'Oncle Thai'. Âu cũng là một
an ủi tinh thần lớn. Chính anh Trần Văn Đạt
(CN khoá 5) lúc đó đang làm ở Burkina Fasso
(tên cũ là Haute Volta) có sang Rwanda làm
tham vấn viên (consultant) cho FAO và có đến
thăm dự án này. Xứ Rwanda, tôi ở đó đến 2
lần vì mấy năm sau đó, vào năm 1988, tôi
cũng có dịp đi
làm cho một dự án ở
Ruhengeri, gần chỗ khỉ giả nhơn (gorila) ở,
nên cũng đã có dịp lội bộ vào khu rừng tre này
thăm khỉ giả nhơn. Ở Rwanda, bản thân tôi đã
gặp anh Châu Tâm Luân làm cho Tổ chức
Lao Động Quốc Tế ở Kigali, sau qua làm
Madagascar, cũng như ông Trần Lưu Cung,
có lúc làm Thứ Trưởng Giáo dục Kỹ Thuật, Bộ
Giáo Dục (trào ông Ngô Khắc Tỉnh làm Tổng
Trưởng) làm tham vấn viên cho World Bank.
Cũng tại Rwanda, tôi cũng gặp anh Nguyễn
Tiến Đức lo về Y tế Công Cộng (Public Health)
cho USAID. Sau Rwanda, anh Đức cũng làm
bên Somalie, nhưng bỏ dở về lại Mỹ vì xứ đó
bạo loạn.
Phi Châu có 3 vùng:
1- Một vùng gồm nhiều xứ nói tiếng Pháp
như Sénégal, Togo, Mali, Burkina-Fasso, Cộng
Hoà Trung Phi (xứ của Jean-Bedel Bokassa),
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Niger v.v. là các xứ thuộc địa cũ của Pháp và
các xứ như Rwanda, Burundi, Cộng Hoà Zaire
là các cựu thuộc địa của Bỉ.
2- Một vùng gồm các xứ nói tiếng Anh như
Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda vì đây là
các xứ cựu thuộc địa của Anh.
3- Một vùng có những xứ như Angola,
Mozambique nói tiếng Bồ (Portugal): đó là
những thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha.
Tuy vậy trong bất cứ một xứ nào ở Phi
châu cũng có nhiều bộ lạc có ngôn ngữ khác
nhau, cho nên họ dùng chuyển ngữ chung để
thông đạt: tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Trong
một xứ thì tổng thống thuộc chủng tộc này,
tổng trưởng thuộc chủng tộc khác, nên nói
chuyện với nhau phải sử dụng chung một
chuyển ngữ là tiếng Pháp hay tiếng Anh.
Trong những dịp đi làm việc đây đó ở
Phi châu, tôi có dịp gặp (hoặc được nghe nói)
nhiều chuyên viên Việt Nam đủ mọi ngành sau
tháng tư đen: giáo dục, kinh tế, lao động, và
ngân hàng.
Tôi cũng có dịp đi làm ở phía Tây Phi
gồm các xứ nói tiếng Pháp. Phía này thì đông
người Việt hơn. Nói đến người Việt ở Phi
Châu, phải đề cập đến các quán cơm Việt
Nam; nhiều nhất là ở Abidjean (Côte d'Ivoire);
mở niên giám điện thoại thành phố này ra thì
có nhiều quán ăn như Le Haiphong, Le Hanoi,
Le Namđịnh. Các thủ đô như Bamako (Mali),
Dakar (Sénégal), Niamey (Niger) đều có quán
cơm Việt Nam do nhiều người Việt ở Pháp qua
đó làm ăn, rất phát đạt. Đặc biệt về Canh
nông, khi xứ Cote d' Ivoire lập nhiều nhà máy
đường thì cũng có một số chuyên viên Việt
Nam trước làm cho Công Ty Đường Việt Nam
qua đó, trong số ấy, có một thầy cũ của Trung
tâm Giáo dục Nông Nghiệp, môn Biến chế
thực phẩm là anh Võ Ngọc Trước. Ông
Nguyễn Tấn Nam trước Tổng Giám Đốc Công
Ty đường Việt Nam cũng sang làm ngành mía
đường bên xứ này rất lâu.
Ở Sénégal, thủ đô Dakar, có ông Bùi
Hữu Tuấn, trước Đổng lý văn phòng Bộ Công
Chánh. Ông Tuấn có làm nghiên cứu dự án xa
lộ Đông Tây cho Phi Châu. Xa lộ này nhằm
mục đích nối liền các xứ từ Soudan bên Ấn Độ
Dương sang tận Senegal bên Đại Tây Dương
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xuyên qua các xứ như Tchad, Niger, Burkina
Fasso, Mali. Cũng ở Senegal, có ông Tôn Thất
Trình có thời làm Tổng Trưởng Canh Nông.
Bên Cameroun, có ông Dương Kích Nhưỡng
có thời làm Tổng Trưởng Bộ Công Chánh;
cũng phải kể ông Phạm Hữu Vĩnh, trước làm
Tổng Thư Ký Bộ Công Chánh sau có lúc làm ở
Algérie; tại Mali và Burkina Fasso, có ông
Đoàn Minh Quan với chức vụ sau cùng là Thứ
Trưởng Bộ Nông Nghiệp, sang làm cho World
Bank về Khuyến Nông và sau qua làm ở
Madagascar. Ông Quan bị tù cải tạo ở Quảng
Ninh 3 năm, sau đó vượt biên qua Indonesia
trước khi qua Mỹ. Ở Mauritanie, có ông
Nguyễn Văn Chiểu có lúc làm Giám Đốc Nha
Hoả Xa, Bộ Công Chánh Việt Nam Cộng Hoà,
sau 1975 làm cố vấn xây dựng hải cảng tại xứ
này.
USAID có nhiều dự án phát triển nông
nghiệp tại Sénégal và vì đây là một xứ có
chuyển ngữ là tiếng Pháp nên họ thường
tuyển dụng chuyên viên Việt, đúng hơn là
người Mỹ gốc Việt. Tôi gặp ỏ đây các anh Lê
Nguyên Khôi, Nguyễn Thế Thiệu, Francis
Cần, là các bạn làm trong ngành Nông nghiệp
ở Saigon năm xưa. Tôi được biết ở Sénégal
còn có nhiều bạn khác làm ở các dự án tại
nhiều địa phương khác nhau như Hồ Hán
Dân làm dự án trâu sữa ở Saint Louis phía
Bắc Dakar. Trong một dịp đi công tác ghé xứ
Nigeria năm 1987, tôi có dịp ghé thăm Ibadan
là trụ sở Trung tâm nghiên cứu hoa màu nhiệt
đới (International Institute of Tropical Agriculture) nên lúc đó được anh Nguyễn Văn Ngưu
chỉ dẫn tận tình và đưa đi thăm (sau này, anh
Ngưu, làm cho FAO ở Rome). Tại Gambia một
xứ nhỏ nằm giữa xứ Sénégal, có chị Trần Thị
Cẩm Tuyến làm cho Peace Corps; lúc đó Đại
sứ Mỹ là một phụ nữ da đen.
Năm 1992, tôi làm cho một dự án nông
nghiệp ở Mali. Đây là một xứ Hồi giáo, nên
nhiều chuyên viên Mali thỉnh thoảng ngừng xe,
trải chiếu, rửa tay và khấn vái phía mặt trời. Xứ
này thiếu nước mà cứ rửa tay liên hồi! Khi
chào từ giã, thay vì nói Au revoir, thì họ trả lời
Inshala, có nghĩa là Si Dieu le veut! Trong
thời gian tôi làm ở Mali, tại Segou, có một phái
đoàn chuyên viên nông nghiệp của một xứ lân
cận là Burkina Fasso đến thăm dự án tôi làm,
họ thấy tôi là người Việt nên họ nói giáo sư
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của họ cũng là người Việt, đúng hơn là người
Pháp gốc Việt, đó là anh Đỗ Cao Thiện dạy
học ở Burkina Fasso. (mà anh Đỗ Cao Thiện là
sinh viên của tôi ở Trung Tâm Giáo Dục Nông
Nghiệp Saigon)
Lúc sang Niger, vào một quán cơm Việt
Nam dò hỏi tin tức người Việt ở Niamey, bà
chủ quán nói có một ông dạy đo đất và cho số
phone. Tôi đoán chắc trước kia có làm ở Tổng
Nha Điền Địa. Linh tính cho tôi biết, thế mà
đúng. Tôi liền điện thoại, tự giới thiệu, thì đầu
giây bên kia nói 'tôi với anh cùng học Ấp
chiến lược ở Thị Nghè'. Đó là anh Cao Thái
Hưng, định cư ở Pháp. Cũng ở xứ Niger, tôi
có đến thăm anh Nguyễn Hữu Quyền, làm
cho cơ quan nghiên cứu nông nghiệp ICRISAT
(International Crops Research Institute Semi
Arid Tropics). Cũng nghe nói có một số chuyên
viên nông nghiệp làm ở Zaire, trong đó có anh
Nghiêm Xuân Đài.
Tại Phi Châu cũng có các chuyên viên
Việt Nam tốt nghiệp bên Âu Châu (Bỉ, Pháp,
Thụy Sĩ), tốt nghiệp xong, không về nước, qua
châu Phi làm việc. Các nước Phi Châu thường
thích các chuyên gia Việt Nam hơn vì nhiều lý
do: cùng xuất phát từ những nước chậm tiến,
hiểu và thông cảm vấn đề hơn, còn các
chuyên viên da trắng có vẻ trịch thượng, ta
đây, kẻ cả, và vẫn còn giữ hội chứng 'thực
dân' như cũ (Bỉ, Pháp).
Còn phải kể thêm nhiều phụ nữ Việt
Nam, lấy chồng là người Phi Châu trước kia đi
lính trong đoàn quân viễn chinh Pháp, nay rải
rác bên Phi Châu. Tại Dakar, một hôm đang đi
công tác tại đó, tôi đang đọc báo địa phương,
tình cờ đang lướt qua tờ báo thấy các chữ
Dalat, Saigon, Gia Định, tôi càng chú ý đọc
thêm mới hay tác giả bài báo là một phụ nữ
lai giữa Phi và Việt, và viết ra câu chuyện
trên, phỏng theo chuyện do bà ngoại kể
chuyện lại. Bà phụ nữ lai này nói được tiếng
Việt, nhờ bà ngoại! Ở Bamako, Mali, có nhiều
người Phi-Việt (cha Phi châu, mẹ Việt) làm
lớn như chủ nhiệm một tờ báo thủ đô, giám
đốc Thông tấn xã Mali. Người cha, chết rồi, bà
mẹ còn sống và tôi có đến thăm. Cộng Hoà
Trung Phi có Tổng Thống Bokassa, trước kia
đi lính cho Pháp ở Việt Nam, có vợ Việt và có
con gái đẻ tại Việt Nam tên là Martine, sau
này, làm Tổng Thống, nhờ Toà Đại sứ Pháp ở
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Saigon tìm giùm mới khám phá ra Martine:
người kiếm ra đầu tiên không phải là Martine
con gái của Bokassa, mà phải kiếm thêm lần
sau mới là chính con Bokassa. Đi máy bay Air
Afrique từ Phi châu qua Paris, nếu gặp người
Phi châu mà nước da đen rất nhạt thì xác suất
người đó có dòng máu Việt trong người khá
lớn! (tôi đã hỏi tình cờ như vậy trong máy bay,
thế mà đúng).
Cũng cần để ý về phương diện tài
chánh, nhiều xứ Phi Châu nói tiếng Pháp đều
sử dụng một đơn vị tiền tệ chung gọi là CFA
(communauté financière africaine) dễ hoán
chuyển với đồng quan Pháp. Tiện lợi lắm vì
cùng tiền đó xài cho nhiều xứ (Mali, Niger,
Sénégal, Cote d'Ivoire, Tchad, Gabon). Vì
hoán chuyển được với ngoại tệ mạnh nên
buôn bán, giao thương rất tiện lợi.
Các xứ Phi Châu có nhiều tài nguyên
thiên nhiên: xứ Niger có nhiều mỏ uranium,
mà không có chất này thì không có chất liệu
cho các nhà máy điện nguyên tử, xứ Gabon
thì nhiều dầu hoả và hơi đốt ngoài thềm lục
địa, xứ Côte d'Ivoire thì sản xuất nhiều cây
cacao làm chocolat, Mali thì có dầu hoả trắng
tức bông vải xuất cảng sang Pháp; GuinéeConakry có nhiều mỏ bauxite trên đất đỏ,
nguyên liệu làm ra chất nhôm mà không có
nhôm thì không sản xuất máy bay được. Zaire
và Cộng Hòa Trung Phi thì có mỏ hột xoàn.
Trung Quốc hợp tác với Mali làm nhiều nhà
máy kéo sợi bông vải, chuyên viên Trung Quốc
đấu thầu nhiều dự án rất rẻ nên dễ trúng thầu
vì lương kỹ sư, lương nhân viên rất thấp. Trẻ
con trong làng gặp tôi tưởng là người Tàu nên
nhao nhao hỏi 'nỉ hảo, nỉ hảo'? (tiếng quan
thoại tương ứng với How are you?)

Bầy linh dương

Các dự án Trung Quốc đấu thầu trúng
thường là các dự án xây đường sá như ở
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Rwanda, dự án đào giếng cấp nước sinh hoạt
như ở Mali. Các chuyên viên Trung Quốc tới
đâu thì việc đầu tiên là làm hàng rào, không
tiếp xúc với ai; có thể là đường lối Cộng sản
sợ ô nhiễm văn hoá Tây phương; đi chơi thì đi
theo đoàn 2, 3 người để dễ kiểm soát lẫn
nhau.
Đã nói về Phi Châu là phải nói đến
nhiều loài thú hoang dã như Kenya có sư tử,
hươu, ngựa rằn, trâu nước, heo rừng, trâu
rừng; Rwanda có loài gorila sống trên các
vùng núi cao, ở đây đã có một phụ nữ Mỹ từng
sống một mình trong rừng già với loài gorila
nhiều năm và là chủ đề một cuốn phim 'Gorila
in the mist'. Đây chính là loại du lịch hấp dẫn
rất nhiều du khách Âu Châu. Chỉ tiếc là nhiều
xứ loạn lạc liên miên nên du khách là đối
tượng của nhiều vụ khủng bố chứ không đây
là một ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng của
châu Phi.
Tục ngữ ta có câu “đi một ngày đàng,
học một sàng khôn”; những gì học ở trường
học giúp ta có một vốn liếng căn bản về học
vấn, nhưng khi ra đời, chung đụng với đủ mọi
người, cấp bậc khác nhau ở Phi Châu, từ ông

préfet (tỉnh trưỏng) khó tính đến cán bộ lem
nhem, mỗi xứ có tập tục riêng, văn hoá riêng
thì khoa học chuyên môn không đủ tính linh
động, thích nghi, hoà đồng, tức các 'soft skill'
rất quan trọng; giữa các 'hard skill' và 'soft
skill' có tương quan chặt chẽ trong khi làm
việc; tuy nhiên, điều quan trọng là trong những
ngày tháng ở Phi Châu, nếu gặp được người
Việt dù trẻ, già mà nói với nhau bằng tiếng nói
của quê hương, “tiếng nước tôi, bốn ngàn năm
ròng rã buồn vui'' thì rất sung sướng, mà nếu
có những người cùng nói 'mô, tê, răng, rứa' thì
càng cảm động hơn, vì được nghe lại tiếng của
lời mẹ ru, ru mây vào hồn.
Thái Công Tụng
BPT cám ơn GS Thái Công Tụng bài viết thật
chi tiết về các xứ Phi Châu. Ngoài ra, còn nói
về những ông Dương Kích Nhưỡng, cựu Tổng
Trưởng Bộ Công Chánh, ông Bùi Hữu Tuấn,
trước cựu Đổng Lý Văn Phòng, sau cựu Tổng
Trưởng Bộ Công Chánh, ông Phạm Hữu Vĩnh,
cựu Tống Thư Ký Bộ Công Chánh và rất nhiều
cựu quan chức của Việt Nam Cộng Hòa xưa,
sang Phi Châu làm việc.

CÓ NHỮNG NGƯỜI...
Có những người đẹp tựa Thái sơn,
Uống chén đời cay như uống nước,
Xả thân trong cát bụi tanh nồng,
Vẫn giận đời mình chưa thành chim quốc
quốc,
Vắt hồn nhỏ máu khóc non sông!
Vẫn giận đời mình chưa thành thân cây
đuốc,
Đốt bừng bóng tối sáng nhân gian!
Ôi thương quá những bạn bè thân thuộc,
Lòng vẫn trong dù nước đục tận nguồn.
Cuộc đổi dời xem như làn khói thuốc,
Áo sờn dép nát vẫn bình sinh…

Trước bạo lực không cúi đầu nhường
bước,
Đời chua ngoa khinh bạc nét môi cười...
Trong sơ xuất một quân cờ lỗi nước,
Đành bẽ bàng xa mã phải tàng thân…
Nhưng loài Kình ngư!
Loài Kình ngư đâu ngại dòng nước ngược,
Nên hôm nay ta vẫn nở môi cười!
Còn thế cuộc đâu hẳn gì thua được,
Mà chắc rằng ai được với ai thua?
Hơn nhau Chính nghĩa có thừa!

Saigon 1977
Lê Phương Nguyên
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Nửa Đời Người 1956-1975
Phần III: Sàigon Thũy Cục (STC)
AH Đồng Sĩ Khiêm
Ghi chú:
1- Muốn biết thêm chi tiết về Dự Án Đồng Nai
và phần tiếp theo của dự án này, xin đọc LT
AHCC số 82 và cho dự án mở mang của hệ
thống trong LT số 62.
2- Xin lỗi các bạn về cái “tôi” nói trong này vì
tôi là người duy nhất phải “tả xung hửu đột” từ
ngày nhập cuộc dự án Đồng Nai vào đầu năm
1962 cho đến ngày tan hàng 22 tháng 4 năm
1975. Tính ra là tôi đã sống với dự án 131 năm
trời. 13 năm với biết bao nhiêu biến cố như
Đảo Chánh, Chỉnh Lý, Biểu Dương lực lượng,
xuống đường, Tết Mậu Thân rồi đi học làm lính
9 tuần rồi cuối cùng là Zulu. Trong lúc đó tính
cho hết năm 2018 tức là 43 năm (hơn 3 lần
thời gian phục vụ STC) mà chỉ thấy toàn là
thiên tai như động đất ở Cali, mấy trận bão ở
Florida mà tôi phải tạm bỏ nhà đi lánh nạn
(xem Wilma trong LT AHCC số 86). Biến cố do
người tạo ra chỉ có nạn xăng khan hiếm vào
năm 1989 (?) và biến cố 9/11 do trùm khủng
bố Bin Laden gây nên ở New York.
3- Phần lớn của bài này nói về Nhà Máy Sản
Xuất Nước Uống (NM) ở Thủ Đức vì NM này là
trái tim của hệ thống cung cấp nước uống cho
Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định kể luôn cả Thủ
Đức và Khu Kỹ Nghệ Biên Hòa tại Long Bình.
Các phần khác của Dự Án (Phần 3, 4 & 5) sẽ
nói ít hơn không phải vì tôi không tham dự
công tác các phần này mà vì một khi chôn cất,
xây cất xong thì không còn gì để nói thêm (trừ
phần 4: Thủy Đài mà đến năm 2018 vẫn chưa
giải quyết xong).
4- Tiếc quá là tôi không có hình ảnh để
làm cho bài viết được sống động hơn vì
khi ra đi là “bỏ của cứu người” với hai
bàn tay trắng. Tôi cũng không thể liên lạc
mà không gây liên lụy cho/với các anh
1

Cũng là con số xui xẻo 13!

chị đã làm việc với tôi hiện còn ở VN để
xin hình vì những hình ảnh của Nhà Máy
Nước thuộc loại “Bí Mật Quốc Phòng” của
chế độ CS hiện nay. Tôi chỉ lấy ra được từ
Internet hai hình tượng trưng cho hai nhà máy
Bơm và Sản Xuất Nước Uống thuộc Hệ Thống
Đồng Nai.

Đ

ầu năm 1962, tôi đến trình diện với chef
là KS Phạm Minh Dưỡng. STC lúc đó
mặc dầu đã tách ra khỏi Tòa Đô Chánh, nhưng
phải ăn nhờ ở đậu vì chưa có trụ sở chính
thức. Chef lúc đó được TT Diệm giao biết bao
nhiêu là chức vụ như GĐ Hỏa Xa, Ciment Hà
Tiên, Công Quản xe Bus Sài Gòn, ngoài chức
GĐ STC. Chef chỉ nói vỏn vọn mấy chử “Mầy2
qua làm chung với tụi Hydrotechnic Corp.3”
(chấm hết! Không có Job Description, không
dặn dò gì thêm!). Rứa là tui đi gặp KSCV.
Cũng như STC, văn phòng KSCV là một
phòng “ăn nhờ ở đậu” của Nha Thủy Nông hay
Thủy Vận4 nằm trong vòng thành Bộ Công
Chánh. Ở đó tôi gặp anh LTK5 và 3 hoặc 4
KSCC Phú Thọ6 cùng các trắc đồ viên. Thành
phần KSCV gồm có GĐ Dự Án (a real
Gentleman) GĐ Kỹ Thuật, 1 KS Văn Phòng và
1 KS Công Trường. Sau này có thêm 3 kỹ sư
trong đó có 1 người Anh lo về Súc ống bị sét
đóng và khế ước đặt ống nước mới từ
1500mm (60inches) cho đến 300mm
(12inches)7, 1 ông lo về khế ước Xây dựng

2

Danh từ thân mật của người miền Nam
Tổ hợp Kỹ Sư Cố Vấn (KSCV) ở New York. Xin xem Hệ Thống
Cung Cấp Nước Đồng Nai. LT AHCC #82)
4
Không nhớ rỏ
5
Cũng gốc CC Phú Thọ qua học tiếp ở Trường Polytechnique
Montreal và về trước tôi 1 năm
6
Ra trường nằm trên đầu danh sách (top 5)
7
Xin xem Hệ Thống Cung Cấp Nước Đồng Nai)
3
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Nhà Máy Bơm và Lọc và thêm 1 ông KS Công
Trường8.
Ông GĐ Dự Án đưa cho tôi 1 cuốn
Project Feasibilty Report và hai bộ Detailed
Design của Nhà Máy Nước Thủ Đức và hai
đường dẫn nước với đường kính 72 và 78
inches (1800mm và 2000mm) để nghiên cứu
và học thuộc lòng vì đó sẽ là gia tài mà tôi sẽ
phải nâng niu từ lúc thai nghén cho đến lúc
vận hành khi hoàn tất.
Anh LTK khoán trắng cho tôi lo về dự án
và coi chừng anh em làm việc. Trước tiên là
tôi tự tạo ra Ban Đại Diện STC gọi tắt là Ban
Đại Diện (BĐD, không có Sự Vụ Lệnh hay
Quyết Định Của GD STC và trưởng Ban cũng
không có phụ cấp chức vụ!). Mục đích là để
liên lạc hành chánh được dễ dàng và công
việc cắt đặt cho các KS do Trưởng BĐD lo liệu
thay vì để cho KSCV điều khiển và để cho các
anh ấy không bị mặc cảm “đem con bỏ chợ!”.
Các anh KS này trông coi việc đo đạc
và lấy mẫu đất thử sức chịu đựng và độ nồng
có ảnh hưởng tới xi măng dùng làm đường
ống và bê tông xây cất, Mấy anh KS này sau
khi hoàn tất cuộc đo đạc và phần lớn cuộc
khảo sát địa chất thì lo khăn gói lên đường qua
Mỹ học thêm về Cung Cấp Nước Uống tại UF
(Univiversity of Florida at Gainsville). Như vậy
tôi chỉ còn một mình và với một KS Công Nghệ
mới tuyển (không nhớ rõ lắm) trông coi hành
chánh tổng quát, liên lạc với các cơ quan địa
phương khi cần thiết nhứt là về an ninh vì dự
án nằm trong vùng tương đối kém an ninh, và
thi hành thủ tục lấy đất theo thể thức Truất
Quyền Tư Hửu vì Lý Do Công Ích để xây cất
nhà máy và đặt ống dẫn nước. Xin nói thêm là
lúc đó tôi nằm trong danh sách Tham Vụ
Chuyên Môn của Phủ Tổng Thống và có giấy
Chứng Minh Cờ Vàng ba Sọc Đỏ nên đi đến
các địa phương cũng được nể nang9 dễ dàng
làm việc. Chuyện Truất Hửu tức nhiên là gặp
khó khăn về phía những chủ đất bị lấy đất và
di dời các mả vô thừa nhận nhưng nhờ nhà
chức trách địa phương giúp đỡ tận tình nên
mọi chuyện trôi chảy. Có cái hay thiết tưởng
nên nói ra là cơ quan Hiến Binh lúc bấy giờ
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đặc trách tuần lưu Xa Lộ, có miếng đất để xây
trụ sở nằm ngay giữa miếng đất STC tạm lấy
để xây nhà máy đúc ống. Tôi và Đại Úy Hiến
Binh bèn làm chuyện ‘Phép Vua thua Lệ Làng’.
Tôi ‘nhân danh STC nhường’ miếng đất ở góc
đường Xa Lộ và đường vô trường Võ Bị Thủ
Đức cho Cơ Quan Tuần Lưu Xa Lộ và ngược
lại STC lấy miếng đất Hiến Binh đã có để xây
nhà máy Đúc ống. Cả hai cơ quan đều có lợi,
nhưng đứng về thủ tục hành chánh thì cả hai
chúng tôi đếu có lỗi vì không đi qua Thủ Tục
Hành Chánh!
Lại nói thêm về chuyện ở nhờ cũng đến
lúc phải chấm dứt. Tôi nhận được chỉ thị là
phải kiếm chỗ để dời văn phòng KSCV. May
thay lúc đó Công Ty L’UCIA10 đang ‘cuốn cờ’
về nước và tôi đã điều đình để thuê văn phòng
với diện tích rộng gấp mấy lần văn phòng
KSCV hiện tại. Văn phòng này nằm trong
thương xá ở góc đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi
rất gần Bộ CC. Cũng vì vị trí này mà cuối năm
196311 và toàn năm 1964 chúng tôi thường
xuyên hít hơi cay khi có các cuộc xuống đường
biểu tình.
Thay đổi Giám Đốc.
Mục này coi ra hơi lạc đề nhưng phải
nói lên vì GĐ STC là Giám Đốc Dự Án (Project
Director). Sau khi chính phủ của TT Diệm bị lật
đổ thì Bộ CC có sự thay đổi nhân sự với 1 bộ
trưởng mới. Địa vị của chef D. khá lung lay và
nhân dịp 1 Thâu Ngân Viên STC biển thủ tiền
thì chef PM D bị vạ lây và phải nhường chức
cho ông NH T. Ông T. làm Giám Đốc STC cho
đến ngày tan hàng. Ô G.Đ T. gần như là khoán
trắng cho tôi để thi hành dự án. Hầu hết các
văn thư tôi thảo gởi cho nhà Thầu hoăc KSCV
đều được ô ta ký không thay đổi. Tôi nhớ hình
như chỉ có 2 văn thư phải sửa lại; đó là văn
thư emotionally super-charged gởi cho GĐ BV
N.V. Học khi xác của 4KS của tôi được đem về
và gần như “vất” nơi phòng chứa xác, và văn
thư thứ nhì cho KSCV về những sai sót mà
KSCV đã làm.

10
8

Ông này gốc Marines và bị VC phục kích bắn chết ở ngả 3 Xa
Lộ với đường đi Cát Lái.
9
C..t Cọp nên ngưới ta nể vì sợ Cọp (TT Diệm)

L’Union Commerciale de L’Indochine et d’Asie. Không biết
có đúng không!?
11
“Cách Mạng” lật đổ Đệ I Cọng Hòa và giết chết TT Diệm
cùng bào đệ ND Nhu.
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Phụ đính của Dự Án. SONADEZI. (Societe
Nationale Des Zones Industrielles).
Khu Kỹ Nghệ (KKN) đầu tiên được
thành lập qua chỉ thị của TT Diệm và Kỹ Sư
Nghiên Cứu lập Dự Án Tổng Quát là 1 Cty
Pháp nên cái tên cũng lấy chữ Pháp làm căn
bản. Khu kỹ nghệ này tọa lạc tại khu đất đối
diện với đồi Long Bình ngay phía Bắc của cầu
Xa Lộ qua sông Đồng Nai. STC nhận chỉ thị
cung cấp nước cho KKN và dẫn nước với
đường kính 600mm phát xuất từ nhà máy lọc
(chưa xây) với đoạn cuối nằm gần ngã tư Xa
Lộ và đường vào thành phố Biên Hòa. Hai Cty
ghi tên xây cất nhà máy ở KKN là VICASA (Cty
Cán Sắt) và VICACO (Cty sản xuất khí Clo.
Cty này sau khi hoạt động đã ký khế ước với
STC để cung cấp khí Clo ép lỏng cho nhà máy
nước Thủ Đức dùng sát trùng). Tôi chê là dự
án cung cấp nước chưa được nghiên cứu kỹ vì
có thể có nhiếu cách cung cấp nước cho KKN
rẻ tiền hơn. Tuy nhiên anh K. ‘nẹt’ tui nói “dự
án do TT ra lệnh vậy cậu im cái mồm kẻo bị vạ
bây giờ!”. Thế là tôi im rơ và giúp anh K thiết
kế đố án đường ống. Anh K. vẽ Trắc đồ Dọc
đường ống còn tôi thì vẽ phần ống qua sông
Đồng Nai bằng cách treo ống thép cở 350mm
dưới dạ cầu. Ống 600mm cũng thuộc loại
PCCP sẽ được Cty Phụ Thầu của Cty Eiffel
sản xuất như nói dưới đây.
Như tôi dự đoán KKN không có thêm
cty nào đến xây cất. May cho STC và tiếc cho
tình hình an ninh chung, chiến cuộc leo thang
và Quân Đội Mỹ kéo vào VN hàng hàng lớp
lớp và họ mở mang khu Long Bình đối diện với
khu đất của KKN. Họ cần nước và đường ống
600mm cho KKN cũng lắp đặt gấn xong. Thế
là họ, qua một nhà thầu dân sự Mỹ, ký 1 khế
ước cung cấp nước với STC. Họ thúc hối SSX
mở nước mặc dầu đường ống chưa thử áp lực
và chưa súc sạch. Chef biểu thì phải làm thôi.
Một vài ngày sau ô KS nhà thầu Mỹ ở Long
Bình đem xuống “mét” với Ô GĐ những tang
chứng như giày, dép, găng tay, khăn v.v. mà
họ thâu nhận khi mở nước mà tôi đã nói trước
là đường ống chưa súc sạch! Chưa hết, mỗi
lần nhà máy bị mất điện thì họ lại xuống văn
phòng GĐ than phiền và lẽ tất nhiên tui bị nẹt,
nhưng biết làm sao ở thời buổi kiệm ước này.
Muốn bơm nước cho Long Bình chỉ cần một
máy phát điện phụ nhưng kiếm đâu ra máy
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phát điện phòng hờ này. Chớ chi mà Ô GĐ cứ
giao khoán cho tôi thì tôi có thể bắt bí nhà thầu
QĐM kiếm 1 máy phát điện phụ mới ken để
phục vụ nhu cầu nước của Long Bình.
Lụi hụi tới ngày khui thầu.
Cty Eiffel Asie trúng thầu Lô Đúc, Cung
Cấp và Ráp Nối các ống 72 và 78 inches. Cty
Hawain Dredging Saigon (HDS) trúng thấu Lô
Xây Cất Nhà Máy Bơm Hóa An (Biên Hoà) và
Nhà Máy Lọc/Bơm Nước Thủ Đức ở ngay góc
Tây Bắc Xa Lộ SGN và đường vào Quận Thủ
Đức12.
Sản Xuất Ống PCCP với đường kính từ
1800mm xuống đến 600mm gồm luôn cả phụ
tùng. Cty Eiffel trúng thầu Lô 1 như đã nói với
điều kiện là họ ký khế ước phụ thầu với Cty
INTERPACE. Đây là một Cty Mỹ hoạt động ở
ngoài nước Mỹ và chuyên về sản xuất ống
PCCP (Prestressed Concrete Cylinder Pipe).
Đây là một loại ống bê tông có nòng thép cộng
với thép có độ chịu đựng lớn (high strength)
cuốn vòng ở ngoài để chịu áp lực nước bên
trong ống. Để dễ hiểu, hãy coi cái bánh Tét
nấu trong dịp Tết. Bề ngoài của bánh ta thấy
nhiều vòng dây cuốn chung quanh bánh, vòng
này cách vòng kia chừng 2cm (3/4in). Tại sao
phải làm vậy? Khi đem nấu nếp và đậu trong
cái bánh sẻ nở bung ra và làm tét bánh nếu
không có những dây cuốn ràng buộc. Ống
PCCP cũng vậy, nòng thép ngăn nước thấm ra
ngoài bê tông, dây thép căng dưới áp lực (prestressed) ép ống bê tông và khi chịu áp lực
nước bơm sẽ trung hòa áp lực này. Lực căng
dây bị khả năng chịu đựng của dây thép chi
phối như vậy chỉ còn khoảng cách giửa hai
vòng dây là có thể thay đổi mà thôi13.
Cty INTERPACE chở máy móc qua
SGN và xây dựng nhà máy trên miếng đất tôi
đã nói trên. Ngoài ống và phụ tùng sản xuất
cho dự án Đồng Nai, INTERPACE còn sản
xuất ống 600mm cho Khu Kỹ Nghệ Biên Hòa
(KKN).
Cty Eiffel bị sa lầy ở khu ruộng gần đầu
phía Bắc của cầu SGN thuộc Xa Lộ SGN-BH
và đã sa thải bao nhiêu đốc công, và tài chánh
12

Xin đọc thêm bài Hệ Thống Đồng Nai trong LT AHCC
Chỉ nói sơ qua thôi mà không vào chi tiết vì không phải mục
đích của bài này
13
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gần phá sản nhưng vẫn cố gắng hoàn tất công
tác (xin đọc thêm bài Dự Án Đồng Nai đăng
trong LT AHCC)

bỏ đi cỡ ngàn USD! Riêng phần Cty HDS thì
tôi “phải”16 đi qua Honolulu để giúp Cty Kiểm
Toán TR kiểm nhận tài sản.

Riêng Cty HDS thì thi hành công tác trễ
nải vì người Project Manager là một tên ăn cắp
14
của Cty mà về sau, khi kiểm kê tài sản Cty
giao lại cho STC tôi mới biết. Nhà thầu HDS
sau 1 thời gian chậm trễ đã sa thải tên Project
Manager và đem qua 1 Project Manager khác
kèm luôn một luật sư mà Cty gọi là Attorney-atFact. Ông LS này có nhiệm vụ xét duyệt tất cả
thư từ giao dịch với KSCV và STC và cuối thơ
luôn luôn thòng cái câu: “We reserve the rights
to ….”. Tôi có nhiệm vụ thảo văn thư cho ông
GĐ ký và đã học được rất nhiều từ các thơ của
nhà thầu.

Trong thời gian hai nhà thầu thi hành
công tác thì tôi với tư cách đại diện cho STC
phải chạy lui chạy tới với cái xe cà tàng 2 CV
mang số ẩn tế coi nhà thầu và kiểm sóat luôn
KSCV có thiếu sót trong nhiệm vụ Giám Thị
Công Trường. Nói về những chi tiết về công
tác đang thi hành thì phải viết tới cả cuốn sách
cở 100 trang! Tuy nhiên những chi tiết đó thiết
nghỉ không cần thiết cho mục đích của bài này
và đường lối chung của LT nên tôi không ghi ra
đây.

Sau khi hoàn tất công tác, hai Cty (Eiffel
và HDS) hợp tác với nhau kiện STC vì lý do
chiến tranh leo thang vật giá leo thang và an
ninh tồi tệ. Nếu STC chịu thuê luật sư để
chống lại thì có lẽ cũng thua kiện nhưng số tiền
bồi hoàn sẽ ít hơn, tuy nhiên USAID lúc đó
dùng phương pháp “trong ép ngoài xoa”, yêu
cầu (ép) STC đừng làm lớn chuyện rồi USAID
(xoa) sẽ viện trợ thiết bị mở mang hệ thống
phân phối nước (ống gang và đồng hồ nước).
Một Cty Kế Toán Kiểm Toán15 gốc
Montreal Canada (vì nói tiếng Pháp nên có thể
kiểm toán sổ sách của Cty Eiffel gốc Pháp). Họ
coi lại sổ sách để xác minh số tiền bồi hoàn đã
thỏa thuận gồm luôn mục chuyển giao tài sản
máy móc xây cất cho STC. Tôi “bị” giao trách
nhiệm giúp Cty Kiểm Toán coi lại và xác nhận
những giấy tờ của Cty Efiffel mà Cty kiểm toán
nghi ngờ. Những giấy tờ nghi ngờ bị cho ra rìa
thì về sau sẽ có 1 nhóm trọng tài (Arbitre) và
quyết định cho hay không cho. Chủ Tịch
Trọng Tài là thầy Bạch (mà các bạn CC đứng
tuổi đếu biết vì Cụ từng là Bô Trưởng Bộ
CCGT và Giám Đốc Trường CD CC). Thầy khi
bí không biết quyết định ra sao vì bị GD Cty
Eiffel bắt bí thì thầy đá chân tôi hỏi quyết định
ra sao!? Tôi nói “Cụ là trọng tài, cho hay không
là quyền của Cụ, kệ nó cho nó khiếu nại”. Thật
ra ông Cty Eiffel này thấu cáy vì tiền bồi hoàn
trên 1.5 Triệu USDollars thì thấm chi cái giấy
14

Dùng tiền cọc mua lại máy móc xây cất củ của 1 Cty vừa
hoàn tất công tác tại Phi Trường TS Nhứt
15
Touch Ross & Bros (TR..) không nhớ tên

Nhà máy nước Thủ Đức – nhìn từ xa lộ Biên Hòa

Công tác hoàn tất.
Nhà thầu Eiffel mặc dầu gần khánh tận
nhưng cũng cố gắng hoàn tất đường ống
78inches và đáp ứng điều kiện thử áp lực. Nhà
thầu HDS cũng hoàn tất việc xây dựng và gắn
các máy móc theo đúng điều kiện sách. Đã
đến lúc cộng 1+1 và hi vọng là đáp số sẽ là 2!
Trong lúc đó thì STC đã ký khế ước MOT
(M=Maintenance O=Operation và T=Training)
với KSCV. Riêng phần tôi thì phải có nhân viên
để điều hành và bảo trì nhà máy cùng máy
móc. Quy chế STC không có phần này nên tôi
tự soạn thảo một Sơ Đồ Tổ Chức (SDTC). Sơ
đồ này17 chưa hề được STC công nhận nhưng
16

Nghỉ lại thì thấy chuyện tôi đi qua Hawai là thừa vì kiễm kê
có thể làm tại SGN nhưng có lẻ lúc đó việc chuyễn thơ từ còn
chậm chạp cho nên tôi phải có mặt tại chổ để ký xác nhận cho
lẹ.
17
Sở Sản Xuất gồm có 2 Ty Điều Hành và Tu Bổ. Ty ĐH có
Phòng Thí nghiệm, Phòng ĐH Nhà Máy Lọc (làm việc theo ca)
và Phòng Bơm Nước Sông (Hoá An Biên Hòa). Tu Bổ có Ban
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phải có để tuyển nhân viên. Tôi lại phải lo
interview ứng viên và nhờ Phòng Nhân Viên
của STC lo mọi thủ tục hành chánh. Muốn
tuyển nhân viên thì ngoài SDTC phải có bản
diễn tả nhu cầu công việc (Job Description).
May mà STC cũng như toàn quốc VN việc
tuyển lựa phần lớn dựa theo bằng cấp nên tôi
xin tuyển Cán Sự Hóa Học hoặc Y Tế cho việc
điều hành nhà máy và kiểm phẩm chất nước18.
Cho việc tu bổ bảo trì máy móc thì tôi xin tuyển
1 KS Điện và nhiều CS Điện hoặc Công Nghệ
(CN). Riêng về phần chạy máy bơm thì tôi xin
tuyển những người có bằng Tú Tài Toán hoặc
có kinh nghiệm được chứng minh. Nhân viên
tu bổ máy móc thì tuyển những người đã từng
hành nghề sửa xe hoặc máy móc. Riêng cho
phần bảo trì các máy móc điều khiển tinh vi thì
tôi lựa nữ ứng viên vì máy móc tinh vi nhỏ
mỏng manh nên các chị thích hợp trong công
việc này. Bất cứ lựa chọn nào cũng có cái bề
trái của nó, nên tôi phải xin tuyển 2 chị để
phòng hờ chị này nghỉ hộ sản thì có chị kia
thay thế!

Nhà máy bơm Hóa An – nhìn từ sông Đồng Nai

Đoàn MOT gồm có Trưởng Đoàn, 1 Phó
Trưởng Đoàn kiêm chuyên viên điều hành nhà
Điện, Cơ Khí, Tinh Vi và Công Tác Tạp Dịch (lo lau chùi nhà
máy, cắt cỏ tỉa cây nhà máy và các tạp dịch khác)
18
Ngoài chuyện kiễm phẫm chất nước hàng ngày mà chỉ cần
người có trình độ Trung Học cũng có thể huấn luyện để làm
việc này, tôi có ý biến PTN thành một phòng nghiên cứu chế
biến nước mà chuyện trước mắt là chế biến nước song và sau
đó là chế biến nước giếng với nồng độ sắt cao cùng kiễm độ ô
nhiễm vi sinh của nước sông. Cái mà tôi dự trù đã xảy ra khi
đồng bào VN ở Cambodge bị nạn ‘cáp dùn’ phải về VN sinh
sống thì một số tụ tập tại hồ Trị An đóng bè nuôi cá làm ô
nhiễm nước sông Đồng Nai và nhà máy Thủ Đức bị vạ lây khi
nước sông bơm lên Thủ Đức có mùi và nhiều bọt nỗi lều bều.
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máy lọc, 1 Kỹ Sư Điện, 2 chuyên viên cơ khí, 1
chuyên viên máy móc Tinh Vi và 1 thợ Điện.
Ngoài ra nhà thầu HDS theo khế ước cung cấp
1 chuyên viên của Cty BIF vì cty này cung cấp
tất cả các van vận hành (kiễm soát và điều
khiển). Ông Trưởng Đoàn nguyên là Phó Giám
Đốc Nhà Máy Lọc Nước Philadelphia
(Pennsylvania, USA) mà Nhà Máy Lọc Nước
Thủ Đức là một bản sao (a copy of). Ông này
theo nguyên tắc là counterpart của tôi và có
nhiệm vụ chỉ dẫn cho tôi cách quản lý nhà
máy, nhưng vì lý do nào đó không hề nói qua
với tôi một tiếng chỉ trừ là sau gần 1 năm làm
việc khế ước MOT sắp mãn hạn, ông ta mới
gặp tôi để đề nghị tái xử dụng ông thêm 1 năm
nửa! Ông KS Điện gốc Jamaica hình như học
theo chế độ British nên biết nhiều và giúp tôi
trong nhiều vấn đề về điện và máy bơm loại
khổng lồ của nhà máy. Ông chuyên viên về
máy móc tinh vi gốc Italy nên nói rất nhiều và
không dứt, ngay cả khi tôi đi phòng Vệ Sinh
cũng đeo theo nói với qua cửa! Vì máy móc
tinh vi là đầu óc điều khiển Nhà Máy Lọc nên
nhiệm vụ của ông này rất quan trọng, vì vậy
ông ấy và tôi bỏ hàng giờ trao đổi ý kiến và
học hỏi. Các ông chuyên viên khác thì phải có
cho đủ bản nhu cầu của Khế Ước MOT. Tu bổ
máy móc trong lúc máy móc còn mới nguyên xi
thì có chi mà làm, nhưng cũng giúp hoàn tất
một chương trình định kỳ bảo trì máy móc dựa
theo chương trình do hội Kỹ Sư Cơ Khí
(ASME) soạn thảo. Ông thợ điện là
Journeyman, sáng mỗi ngày xách máy đi coi
có chi trục trặc để sửa, khi không có chi (máy
mới mà) thì về văn phòng uống cà phê giết thì
giờ! Ông KS Điện vì là da đen nên hình như
không được mấy ông da trắng giao thiệp mặn
mòi. Tuy nhiên vì ông ta giỏi, giúp tôi nhiều
nên khi khế ước MOT sắp mãn hạn thì tôi chỉ
xin giữ ông này và ông “nói nhiều” thêm 6
tháng.
Nói tóm lại thì Hệ thống Cung Cấp
Nước Uống lấy từ sông Đồng Nai là một hệ
thống mới “cắt chỉ” và được điều hành và
tu bổ cũng với những nhân viên thuộc loại
Green (gọi là lính mới tò te chưa hề có một
hiểu biết thực tế về máy móc và được điều
khiển bởi một Kỹ Sư cũng ‘tò te’ luôn mặc
dầu tôi có 6 tháng làm việc với Thũy Cục
Montreal).
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Cổ nhân có câu: “không thầy đố mày
làm nên” và “Học Thầy không tầy học Bạn”.
Thầy là ai? Tôi không có! Ông trưởng Đoàn
trên nguyên tắc là Thầy tôi nhưng như đã nói
không hề liên lạc với tôi theo nhiệm vụ của
Khế Ước MOT! Bạn của tôi là ai? Tôi không
có, vì không có bạn nào có kinh nghiệm về
việc điều khiển một hệ thống như Hệ Thống
Đồng Nai. May mà nhà máy thuộc loại tân tiến
chỉ cần bấm nút, còn mọi chuyện sau đó do
máy móc tinh vi đo lường và điếu khiển. Riêng
tôi, thì Thầy của tôi là các sách chỉ dẫn
(Instruction books) của các máy móc và nhất là
các chỉ dẫn về cách đo lường và điều khiển
của các máy tinh vi. Tuy nhìên tôi cũng cám ơn
Ô MOT này vì dân Green mà lúc đầu bấm nút
thì cũng e dè, nhứt là bấm nút máy cung cấp
Clo vì Clo là một khí độc giết người nếu bị xì!
Như tôi đã nói, nhà máy mới hoạt động
thì 4 ông KS của tôi bị tai nạn chết trên đường
về văn phòng sau khi vật lộn với cái máy tạo
cợn19 quái ác được KSCV cho gắn trật cách
xử dụng (mis-application) vận hành các hồ tạo
cợn. Lúc đó, tôi như cua gãy càng, may mà tôi
còn lại ông KS phụ tá lo về điều hành và 1 KS
Điện thuộc loại “lính mới”. Tôi phải điều động
anh KS Công Nghệ đang lo điều hành nhà máy
bơm nước sông ở Hóa An, Biên Hòa về Thủ
Đức phụ trách Tu Bổ.
Đúng là Learn by Mistakes hay là nói
theo kiểu bình dân: Học mò! Như đã nói vì nhà
máy thuộc loại bấm nút nên các anh CS Hóa
Học làm trưởng ca chỉ cần 1 tháng là có thể
điều hành mà không cần chuyên viên Mỹ đứng
bên cạnh. Tuy nhiên, tôi cũng phải chấp nhận
là nhờ các ông ấy mà nhân viên ‘lính mới tò te’
đã mạnh dạn bấm nút mà không sợ phá hư
nhà máy. Việc kiểm phẩm chất nước sông và
nước uống cũng vậy, các chị Phòng Thí
Nghiệm vì có học sẵn tại trường nên chỉ cần
vài lần chỉ dẫn là có thể tự mình làm các thí
nghiệm, ăn thua là phải có 1 chương trình làm
việc và đó là nhiệm vụ của anh trưởng phòng
và tôi.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Cũng vì nhà máy thuộc loại bấm nút và
nếu bấm nút mà máy không chạy thì phải làm
sao đây? Tôi bèn bày trò học hỏi bằng cách
yêu cầu các trưởng phòng, ban mỗi người tùy
theo nhiệm vụ của mình mà học và trình bày
cách vận hành của mỗi hệ thống để mỗi lần có
sự trục trặc thì xem lại hệ thống để tìm giải đáp
cho câu hỏi: tại sao?
Tôi nghĩ cũng nên nói thêm là vào lúc
bấy giờ việc liên lạc bằng đt20 giửa nhà máy
bơm nước sông và nhà máy lọc không có, may
mà nhà thầu HDS khi ra đi đã giao lại bộ máy
liên lạc vô tuyến (radio). Bộ máy này rất hữu
ích không những được dùng liên lạc hàng
ngày mà ngay cả những lúc nguy cấp như biến
cố Mậu Thân khi mà liên lạc giữa hai nhà máy
bị tạm gián đoạn. Máy này chưa hề hư trong
suốt thời gian vận hành nhà máy từ 1966 đến
1975. Riêng về liên lạc bằng điện thoại giữa
Nhà Máy và văn phòng STC ở SGN thì có
cũng như không. Thật vậy, đt chỉ hoạt động
khi có khi không, nhiều không hơn có, mặc dầu
tôi đã nhiều lần năn nỉ TGĐ Bưu Điện là một
người tôi quen biết. Nhiều khi tôi bị ông GĐmắng oan là tôi và ông thư ký văn phòng
không khi nào bắt máy đt. Thưa ông GĐ oan
cho con quá, vì khi ông nghe chuông đt reo thì
tiếng reo đó là ở tổng đài chớ không phải ở
nhà máy vì đường dây điện thoại luôn luôn bị
cắt đứt.
Tuy nhà máy bơm Hóa An nằm trong
vùng kém an ninh về đêm, nhưng tôi cũng liều
mạng cứ vài ba tháng (không có lịch trình ấn
định để giử an toàn cho tôi và tài xế) đến ngủ
tại nhà máy, và anh em nhân viên nhân dịp
nấu cháo gà ăn khuya với ông thầy.
Xây Cư Xá Nhân Viên.
Vì tình hình an ninh khá bấp bênh nên
tôi xin ô. GĐ cho xây cư xá cho nhân viên “tối
cần thiết” và gia đình cư ngụ để phòng khi nhà
máy bị cô lập. Ô GĐ chấp thuận và anh CS
Kiến Trúc và tôi lập hồ sơ đấu thầu xây cất.
Tôi tuy chỉ biết theo bài học ở trường mà cũng
gồng mình lập họa đồ phân phối điện cho cư
20

19

Dorr Oliver. Sau này tôi nhờ USAID liên lạc với nhà sản xuất
đến tìm cách sửa chữa nhưng mấy chuyên viên này cũng chẳn
là gì được. Thật ra máy vận hành tốt nhưng áp dụng bậy nên
kết quả là máy hư.

Trong khi chạy thử nhà máy thì nửa đêm nước chứa đầy hồ
mà không có cách liên lạc với nhà máy bơm Hóa An để yêu
cầu tắt máy. An ninh không bảo đãm và xe cũng không có nên
đành để cho nước trào vào đường ống thoát cho đến sáng
hôm sau!
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xá! Khi hồ sơ đấu thầu được chuẩn y và nhà
thầu sắp khởi công thì vật giá leo thang với
chương trình Kiệm Ước. Nhà thầu có ý xin bỏ
cuộc vì vật giá quá cao, cao hơn khi đấu thầu.
Tôi lại năn nỉ ủy ban đấu thầu của STC và nhà
thầu, hứa dễ dãi trong việc thanh toán, và nhà
thầu cũng biết làm việc với SSX thì không có
“phụ phí” nên đã gồng mình khởi công và hoàn
tất cư xá trong thời hạn với giá thuận thầu.
May mà có sự chấp thuận của Ô GĐ, Ủy Ban
Đấu Thầu STC và nhà thầu “chịu chơi” nên khi
biến cố Mậu Thân xảy khi ra mà mọi liên lạc
bằng đường bộ giữa hai nhà máy với SGN đều
bị tắt nghẽn, hai nhà máy vẫn hoạt động bình
thường vì nhân viên ban “Điều hành” đã ở
trong cư xá!
Tết Mậu Thân và QD Mỹ.
Đêm Giao Thừa tôi đang ở cư xá Thủy
Cục ở Tân Hưng21 thì lúc pháo giao thừa đang
nổ rang thì dưới đường nghe có tiếng đùng
đùng oành oành. Tôi cứ tưởng là các ông
lính22 bắn súng ăn giao thừa, nhưng không vì
đó là đạn bắn chận du kích từ phía nhà thương
Chợ Rẫy! May thay VC không có đủ du kích và
dân nằm vùng để vào chiếm cứ cư xá dùng
làm xạ điểm vì cư xá khá cao có 3 tầng lầu.
Sau 3 ngày giao tranh ở Chợ Lớn, khi thấy tình
hình lắng dịu tôi bèn đem gia đình lên nhà máy
Thủ Đức vừa là lo cho an toàn của gia đình
vừa là để có mặt tại chổ để điều khiển nhân
viên. USAID chắc cũng thừa biết tầm quan
trọng của hệ thống Điện Nước nên hình như
đã liên lạc với MACV để xin bảo vệ hai nhà
máy Điện23 và Nước. Bộ chỉ huy tiền phương
của Sư Đoàn nào đó (tôi không biết, chỉ thấy
số 1/18) bèn đổ bộ xuống nhà máy nước và
ông đại tá chỉ huy trưởng đặt phòng chỉ huy tại
Phòng Điều Hành và cho lính tạm trú trong các
hầm xây bằng bao cát chung quanh nhà máy.
Lần đầu tiên khi mới đổ quân và sau khi đi
hành quân về, một số binh sĩ lột áo quần nhảy
xuống tắm tại hồ lóng cợn (sedimentation
21

Gần nhà thương Chợ Rẩy
Ngay góc đường Tân Hưng và Lý T Nguyên là nhà của một
ô. tướng
23
Nằm cách nhà máy nước chừng 1km về hướng SGN. Nhà
máy điện cũng do USA viện trợ và xây cất xong chừng vài
tháng trước nhà máy nước. Trong thời gian xây cất hai nhà
máy điện nước tôi thường xuyên liên lạc với nhà máy điện và
TGĐ Điện Lực VN để nhà hai máy nước có điện cao thế 15kV.

TRANG 77

basins). Tôi hoảng hồn gặp 1 Trung Úy nhờ ra
lệnh cho binh sĩ ra khỏi hồ nước, và lần đầu
tiên tôi mới biết là Trung Úy chỉ huy hành quân
còn Trung Sĩ (Sergeant) mới điếu động binh sĩ.
Ô Tr. Úy chỉ cho tôi ô Tr Sĩ và sau đó thì đám
binh sĩ ra khỏi hồ nước. Nhờ nhà máy có máy
nấu nước nóng và phòng tắm cho nhân viên
khuân vác Vôi Phèn rửa ráy khi xong nhiệm vụ
nên các binh sĩ rất khoái xử dụng các tiện nghi
này. Tôi không phản đối chỉ yêu cầu họ cung
cấp dầu đốt và binh sĩ tạp dịch lo vệ sinh
phòng tắm tiêu tiểu. Ngày ngày binh sĩ leo lên
trực thăng đi truy lùng VC và chiều tối về tắm
rửa nghỉ ngơi tại nhà máy24. Thế rồi chuyện gì
sẽ xãy ra đã xãy ra, một tối vài tuần sau khi
nhà máy TĐ phải bị/được QĐ Mỹ bảo vệ thì
vào lúc 1, 2 giờ sáng gì đó VC từ đình Phong
Phú bắn mortar25 vào nhà máy. Tôi ngủ dưới
hầm giựt mình thức dậy là cứ nghe tầm đạn đi
mà cầu khẩn cho nó đi quá hai cái máy biến
thế vì hai máy này là trái tim của nhà máy, nếu
bị trúng đạn thì cũng như bị heart attack, nhà
máy sẽ ngưng hoạt động cả tháng trời. May
thay, sáng hôm sau khi đi coi các chổ đạn rớt
thì quả nhiên đạn đạo đi trúng hướng (ngay
chóc vị trí máy biến thế) may mà không có “Đề
Lô” VC dẫn dắc, hú hồn. Tuy nhiên Trung Đội
cứu thương của quân phòng thủ lại kém may
mắn, 1 viên đạn mortar rơi gần nơi họ ngủ qua
đêm và miểng đạn làm cho mấy y tá bị thương.
Một y tá được đưa vào hầm nơi gia đình tôi
qua đêm và bà xã tôi là huấn luyện viên y tá
nên có dịp hành nghề. Ô ta bị miểng đạn găm
vào đùi, gần chổ “thằng nhỏ”, thay vì lo cho vết
thương ô chỉ hỏi “thằng nhỏ tui có can gì
không??!!”. Khi tôi nói “don’t worry, yours is
OK” ô ta mới hết hỏi và được nằm trên cáng ra
trực thăng tản thương. Sáng hôm sau, hai
chuyện cùng xãy ra 1 lúc. Ô Đại tá cho binh
lính vào trú phòng dưới hành lang các hồ lọc
nước mà không thèm nói qua với tôi một tiếng
và cùng lúc đó báo chí TV Mỹ (of course) mời
tôi ra đứng chung với ô ĐT và hỏi vài câu vớ
vẫn cho tôi và ĐT trả lời. Hầm hành lang các
hồ lọc gắn đầy máy móc kiểm soát và điều

22

24

Tôi không biết rỏ họ (QĐ Mỹ) làm gì tại nhà máy điện chỉ
biết là ở đó có một đại đội bảo vệ và dưới quyền chỉ huy của
ô đại tá tôi nói trên.
25
Sau khi hỏi ô Đại tá. Ông ta nói không phản pháo vì là khu
dân cư đông đúc. Ô ta cũng nói là đã từ chối đê nghị của tôi là
tắt đèn trên tháp nước cho VC mất hướng.
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khiển các hồ lọc, và lính là lính họ có thể vô
tình hoặc thử vặn mấy con ốc của máy điều
khiển là hồ lọc sẽ không hoạt động mà không
ai biết nguyên do. Tôi phàn nàn với ô ĐT thì ô
ta nói: “tui suy nghĩ kỹ rồi, tui cho lính của tui
vô đó còn hơn là cho lính BDQ vào đó”. Tui
cứng họng, nhưng cũng phàn nàn nhiều lần
với các nhân viên USAID thường xuyên viếng
nhà máy trong giai đoạn này. Trong suốt thời
gian quân đội Mỹ (QĐM) trú phòng tại nhà máy
Thủ Đức, tôi được sự trợ giúp của 1 KS xuất
thân từ trường ở USA26 nên chuyện liên lạc
hàng ngày với QĐM và viên đại tá được anh ta
lo dùm bớt cho tôi 1 gánh nặng. Theo tôi nhớ
thì hình như QĐM trú phòng tại nhà máy từ Tết
Mậu Thân cho đến sau Tết Trung Thu27 mới
rời nhà máy.
Sau biến cố Tết Mậu Thân, USAID chắc
là thấy rõ điểm yếu của hệ thống cung cấp
điện cao thế SGN và nhất là cho nhà máy bơm
Hóa An nên đã đặt mua và trang bị28 nhiều nhà
máy nhiệt điện cở 2100 kW mỗi máy. Tôi liên
lạc và gãi đúng chổ ngứa của USAID và sau
được sự đồng ý của DLV tôi xin cho đặt trạm
phát nhiệt điện cạnh nhà máy bơm Hóa An,
trong vòng rào của nhà máy. Trạm dự trù 5
máy với công xuất tổng cộng 10,000 kW
nhưng trong đợt đầu chỉ có 3 máy được lắp đặt
dư sức chạy 5 bơm cở 1500 HP (1120kW) của
mỗi bơm.
Ông cố vấn USAID nổi giận.
Như tôi đã nói sau biến cố Tết Mậu
Thân thì các nhân viên thuộc USAID phụ trách
về cung cấp nước thường xuyên viếng nhà
máy nước TĐ. Lần lược có chừng 6 ông29
trong đó 2 ông đã để lại dấu ấn mà tôi xin kể ra
sau. Một ông da đậm hơn ‘anh 7 Hynos’; ông
này rất vui tánh, nói dốc và không làm chi để
giúp tôi hết ngoại trừ chuyện nói dốc giúp đầu
óc tôi bớt căn thẳng. Ông thứ hai nguyên gốc
26

Hình như là Đại Học Pittsburgh của tiểu bang Pensylvania.
Anh ta nói chuyện American football với đám sĩ quan và lính
nên sự giao thiệp than thiết hơn. Sau biến cô 30/4 tôi gặp lại
anh ta đang là cgu3 nhân 1 siêu thị VN tại CA. Sau đó mất liên
lạc cho đến lúc nghe anh ta đang dạy ở trường CC Phú Thọ
với bằng PH D của Mỹ.
27
Họ cho kẹo bánh cho các con em của nhân viên nhà máy.
28
Từ lúc có dự án cho đến khi máy phát điện được đặt mua
chở tới VN cũng mất mấy năm trời.
29
3 ông lấy vợ Việt!
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là KS Cố Vấn30 nên rất rành về Kỹ Thuật Cung
Cấp Nước. Một ngày kia ô đùng đùng vô văn
phòng tôi và nói “Từ rày về sau, tao không
thèm giúp cho Phòng Thí Nghiêm nữa”. Trong
thâm tâm thì tôi tự nói ‘đâu có sao đâu!’ nhưng
ngoài mặt thì làm bộ hỏi lý do. Thì ra ông ta
cãi lộn với ô trưởng phòng TN, một Cử Nhân
Khoa Học từ Pháp do ô GĐ tuyển mộ khi đi
Pháp về. Tôi mới vuốt giận ô ta và nói: ‘You
chấp chi thằng đó, nó thuộc gốc ăn cháo đá
bát của De Gaulle đòi đuỗi Mỹ ra khỏi Pháp
trong khi đó thì biết bao nhiêu con em Mỹ đã
chết bỏ thây tại Pháp. Thôi lần sau muốn làm
gì thì nói với tôi”. Một lần nữa không biết ô ta
gây gỗ với ai trong đám nhân viên Tu Bổ nên
ô. cũng đùng đùng vô văn phòng của tôi và
không cần chào hỏi chi mà chỉ nói “Tao cho cái
nhà máy này chỉ hoạt động chừng 3 năm31 rồi
sẽ hư hại! Tui muốn xài văn chương của anh
7V để đóp chát lại nhưng cũng ráng dằn cơn
nóng giận và hỏi lý do. Thì ra ông ta muốn làm
cái gì đó mà vì ngôn ngữ bất đồng hoặc vì lý
do hành chánh ô không được đáp ứng nên
mới có thái độ thiếu lịch sự như vậy. Tui mới
dặn ông, lần sau muốn làm chi thì nên nói với
tôi. Lần thứ ba ông gặp tôi thì miệng cười toe
toét hỏi ‘Kh. Ô biết gì không?’ lẽ tất nhiên tôi
không biết. Ô. Ta mới nói “Tao mới đuổi mấy
thằng lính Mỹ đang nằm trên phao nổi hưởng
mát ở hồ chứa nước uống!”. Tôi đã nhờ ô coi
chừng nhiều lần và lần này mới bắt gặp quả
tang là sự có mặt của QĐM tại nhà máy tuy
được bảo đãm an ninh, nhưng không được
hoan nghênh vì gây ô nhiễm và xáo trộn sự
hoạt động của nhà máy.
Nhu cầu nước uống gia tăng.
Chiến cuộc càng gia tăng thì dân số
SGN và phụ cận càng gia tăng mau. Cũng ông
cố vấn “đùng đùng” này khi nhìn biểu đồ treo
trong phòng làm việc của tôi ô đồng ý với tôi là
phải tìm cách tăng cường khả năng sản xuất
của hai nhà máy bơm và lọc. Tôi đã dự trù sẵn
30

Không phải là của đoàn KSCV của STC khi làm Dự Án hay là
thuộc nhóm MOT
31
Khi tôi viết bài này tháng 11/2018 thì nhà máy Thủ Đức và
Hóa An đã được 52 tuỗi (1966-2018) và đang chạy hết công
xuất mà không nghỉ ngày nào. Vậy thì ông Cố Vấn ‘đùng
Đùng” của tui ơi, Ô. Phán trật 100 phần trăm rồi! Sau này tôi
lại gặp Ô ta ở Cairo cũng làm cho USAID lo về viện trợ Cung
Cấp Nước
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rồi. Nhà máy bơm Hóa An thì thay hết 5 cái
bơm hiện hữu loại 1000HP bằng 5 bơm lớn
hơn cỡ 1500HP. Nhà máy lọc thì thay 1 lớp
Cát lọc dày bằng hai lớp Than đá anthracite và
Cát lọc với bề dày mỏng hơn. Ô ta viết đề nghị
kỹ thuật và tuyển một văn phòng KSCV ở
Pasadena, CA lập dự án32. Máy móc và than
đá xay nhuyễn theo nhu cầu được đặt mua với
viện trợ USAID và nhà thầu CARIC trúng thầu
tháo ráp bơm ở Hóa An và chế bộ phận kiểm
soát lưu lượng của Vôi bột xuống máy Tôi Vôi
(xem footnote 32). Tưởng cũng nên nói thêm
là vôi mua xuất xứ từ Hà Tiên có lẫn nhiều sạn
nhỏ và cát. Khi gặp khí trời vôi hút hơi nước
trong không khí và nở bung ra thành vôi bột
nên máy cung cấp vôi hoạt động cân lường
không chính xác và cát sạn thường hay làm
nghẹt ống cung cấp. Tôi mới chế ra một bồn
phụ để khi vôi qua máy Slaker (đại khái là biến
vôi nung sống thành vôi ăn trầu) thì rớt vào
bồn có máy quậy33 biến vôi ăn trầu thành Sữa
vôi còn sạn cát thì lắng xuống và hàng ngày
được hút ra bằng bơm dùng khí ép. Như vậy
khả năng sản xuất đã gia tăng để đáp ứng nhu
cầu cung cấp 680,000 m3/ngày.
Thế rồi tháng Tư 1975 đến và tôi nhận
được ba (3) tin giựt gân. Ông Cố Vấn Mỹ của
STC nói nhỏ với tôi là “Mấy anh đừng bỏ nhà
máy mà đi nghen vì tui khi cần thiết sẽ là
người sau cùng ra đi sau khi các anh đã lên
máy bay để đi34”. Tin thứ nhì là khi nào nghe
đài Mỹ phát thanh bài hát “White Christmas” thì
đó là lúc phải Zulu (Dọt lẹ) và tin thứ ba là “Xin
anh đừng phá nhà máy trong vài ngày tới”. Với
tin này thì tôi trả lời cho người nhắn tin35 “Nhà
máy này tui coi như con đẻ làm sao mà tui có
thể phá, giết nó được”. Thôi như vậy là coi bộ
không có cơ hội sống tự do làm việc ở VN rồi;
nếu kẹt lại thì tôi cũng chết thôi vì cái tội hợp
tác với đế quốc làm hại nhân dân, thôi thì ‘Tam
Thập Lục Kế, Dỉ Đào Vi Thượng’ tôi dọt lẹ khi
bắt được cơ hội.
32

Không nói chi tiết vì không phải mục đích của bài này.
Năm 1998khi tôi về VN viếng nhà máy thì thấy loại bồn này
được đẻ ra thành 3, 4 cái nửa.
34
Không nói đi đâu nhưng chắc là đi Mỹ. Vậy mà vài ngày sau
Ô ta gặp tôi với bộ mặt buồn (??!!) và nói “Kh. Tụi tui phải
ngày mai ra đi không đem theo mấy ô được, theo lệnh của
TT!”
35
Xin miển nói tên vì là người thân cận và nay cũng chết rồi.
33
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“Ra đi là hết rồi”, vậy tôi cũng ngưng
phần nói về Nhà Máy Sản Xuất Nước Uống.
Nói cho ngay còn nhiều chuyện đáng kể ra
nhưng bài sẽ quá dài. Thôi thì những chuyện
như Nhân Sự, Máy hư vì áp dụng trật, mã số
phụ tùng thay thế, kế toán hóa chất dùng ở
nhà máy, cuộc vật lộn thường xuyên với đất
lún gây nên cảnh ống gãy, bê tông nứt, hồ
nước chảy nước cũng vì đất sụp, nóc trần nhà
dột vì áp dụng trật chất keo chống nước, trồng
cây lấy bóng mát v.v và v.v. xin gác qua một
bên.
Nếu các bạn muốn biết thêm về các
hạng mục khác của Hệ Thống Đồng Nai thì xin
đọc phần dưới đây và các LT AHCC đăng
trước đây.
Epilogue. Anh Ơi Bây Giờ Anh Ở Đâu36?
Sở Sản Xuất của STC như tim vỡ tổ và
chim đầu đàn cao chạy xa bay. Các con chim
còn lại thì cũng người trước kẻ sau bỏ xứ ra đi
tìm cuộc sống tự do và làm lại cuộc đời. Sau
khi an cư ở USA, tôi mới bắt đầu tìm coi ai đi
được và ở đâu? Người trước tiên tôi gặp là
anh KS Đại Học Pittsburgh (PA; xem footnote
26). Kế đó là anh KS Điện ngụ tại Escondido
CA; rồi anh CSHH Trưởng Ca Phòng Điều
Hành. Anh này hành nghề cũ tức là điều hành
nhà máy nước ở San Diego và bây giờ về hưu
với 1 biệt thự rộng lớn nằm trên đỉnh đồi ngó
xuống, vâng các bạn đóan đúng, 1 hồ chứa
nước (nghiệp dĩ). Rồi đến anh CSHH trưởng
phòng TN (chỉ gặp qua mạng), rồi mấy chị
cũng thuộc PTN. Một chị chạy qua Úc và khi
tôi viếng Úc có điện đàm với chị ấy. Tôi cũng
liên lạc được với anh chuyên viên phòng bơm,
anh này ở Houston. Kế đến là nghe tin chị
CSĐ thuộc Ban Tinh Vi và chồng nguyên có 1
thời gian ngắn làm trưởng phòng bơm Hóa An.
Nghe tin nhưng không biết ở đâu, hình như
Louisiana; rồi sau đó hai anh chị mới xuất đầu
lộ diện khi dời qua Houston. Đó là những
người trực thuộc SSX trước 1975.
Năm 1999, tôi có dịp về VN và có mở
một buổi tiệc để mời tất cả cựu nhân viên của
SSX đến ăn uống chuyện trò. Để tránh sự dò
xét của Công An địa phương, tôi nói khi bắt
đầu buổi tiệc “yêu cầu các anh chị chỉ hỏi thăm
36

Nhại theo câu hát “Bây giờ anh ở đâu? Bến Hải hay Cà Mâu
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sức khỏe nhau mà thôi, xin đừng nói chuyện gì
khác”. Tội nghiệp, có nhiều bà lao công vôi
phèn già lụ khụ cũng đến dự tiệc với mục đích
duy nhất là “coi ổng có khác xưa không!” Đếm
lui đếm tới thì cũng nhiều người đã về bên kia
thế giới, vậy mà số còn lại đến dự tiệc cũng
trên dưới 50 người, thật là cảm động.
Các hạng mục khác của Hệ Thống Đồng
Nai.
Súc ống và đặt ống dẫn nước cấp trung cở
500-300mm đường kính.
Trong khi chờ đợi các khế ước 1 và 2
được ký kết và khởi công thì tôi giúp KS người
Anh tên WR của KSCV phụ trách súc sạch các
ống nước bị đóng sét làm giảm diện tích của
ống. Ông WR thì lo thiết kế máy súc ống và đặt
mua ở ngoại quốc các dây thép dùng cho việc
nối dài chiều ống phải súc. Xin giải thích thêm
một cách sơ lược lý do và nhu cầu súc ống.
Nước của STC đều là nước giếng sâu và nước
có nồng độ acide cao (pH rất thấp) và qua
khoảng thời gian tiếp xúc khá dài, Sắt (Fe) bị
hòa tan với nước. Khi bơm lên thì Sắt ‘nhị’ tiếp
xúc với Oxygen và biến thành Sắt ‘tam’ rồi lâu
ngày các hột sắt lắng này đóng khớm chung
quanh mặt trong của ống và làm cho đường
kính của ống nhỏ lại. Lưu lượng nước bị giảm
và giảm lực gia tăng vì ma sát cao.
Muốn lấy lại diện tích nguyên thủy của
ống thì ống phải được súc sạch bằng cách
đánh tan lớp sắt bám
vào ống. Máy đánh tan
lớp sét gồm có 1 máy
nổ với trục quay kết nối
vào 1 hộp số xe Jeep
mua ở “lạc xon”. Các
sợi dây thép có sức chịu
đựng lớn với hai đầu có
ống nối patented phải nhập cảng. Đầu chính
của dây thép được nối với 1 đầu quay (nhập
cảng từ nhà sáng chế) có mấy sợi xích và đầu
dây xích có 1 cục thép cứng để khi máy quay
thì các cục thép này sẽ đánh tan lớp sét bám.
Riêng phần tôi thì liên lạc với Ty Tu Bổ của
STC và Cty CEE (Cty Pháp phụ trách Điện
Nước) để biết những vùng ống bị sét bám
nghẹt và thành lập toán súc ống. Thật ra không
cần hỏi tôi cũng đoán được ở đâu ống bị sét
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bám nghẹt, chỉ cần coi các bảng phân tích
nước của mỗi giếng và giếng nào có nồng độ
Fe cao hoặc giếng có trang bị thêm bồn lọc sét
và “hỏi ống bao nhiêu tuỗi già”37 là đúng như
choc, chỉ cần đi xa giếng chừng vài trăm mét
đào 1 lỗ và cắt 1 khúc ống là thấy ngay độ bám
(tiếc thay là khi ra đi bỏ của chạy thoát thân
không đem theo tài liệu nên không có hình của
ống bị sét bám). Cách làm sạch ống kiểu này
có khuyết điễm của nó; thật vậy vì dùng dây
thép để quay đầu đánh phá lớp sét đóng cho
nên chiếu dài hoạt động chỉ nhiều lắm là 50m.
Ống nước cở lớn (450-250mm) của STC lúc
đó thuộc thành phần cần nạo vét có hơn cả
10km, nếu cứ mỗi 50 m thì phải cắt, súc và nối
lại thì đường ống có có quá nhiều vết thương
bị vá víu cho nên tôi quyết định chỉ nạo súc
ống cái nào bị nghẹt trầm trọng mà thôi. Tôi
cho chấm dứt chương trình và chuyển giao
toán súc ống cho Ty Tu Bổ của STC để tùy
nghi xữ dụng.
Phần 3 của Dự Án.
Phần này dự trù đặt ống dẫn nước cỡ
500-300mm đường kính và phần lớn nối vào
ống dẫn nước cở lớn đại từ 1200-600mm sẽ
được đặt qua Phần 5 của Dự Án. Phần này
được thực hiện qua nhiều gói nhỏ38 đánh số
3A, 3B, 3C, 3D, 3E và 3F. Tôi không còn nhớ
mỗi gói có bao nhiêu km ống và cỡ nào, chỉ
đặc biệt 3 gói 3A, 3C và 3D vì có những chi tiết
đáng nhớ mà tôi sẽ ghi ra đây.
Gói 3A.
Đường ống cở 500mm (có thể là
450mm) dùng ống Gang do Cty PAM (Pont-àMousson Pháp) mà STC sẵn có. Ống nối với
nhau dùng bù long (Mechanical Joint) và đây là
cái gai nhọn cho nhà thầu! Nhà thầu H. Sô
trúng thầu lô này. Ô này chuyên đào đường
đặt cáp điện trong thành phố cho Cty Pháp
CEE. Ống được đặt trong đường Lục Tỉnh nối
dài ống trong đường Trần Q. Toản. Khi đào
đường thì nhà thầu thỉnh thoảng lại phải cúng
kiến và bốc mộ vì có nhiều mộ vô thừa nhận
và bị lấp kín khi làm đường L.T. Sau khi đặt
ống xong thì phải thử áp lực nhưng sau khi
bơm đến áp lực thử (6kg/cm2 85psi) một chút
37
38

Nhại theo câu hát của bài ca Lệ Đá của Nh. Sĩ T. C. Sơn
Để cho nhà thầu VN ít vốn có thể dự thầu.
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thì áp lực trụt xuống chứng tỏ ống bị xì nước.
Nhà thâu thử lui tới mấy lần đều không thành
công và xin tui “thông cảm” bỏ qua! Có lần nhà
thầu bơm tới áp lực thử khóa đồng hồ đo áp
lực và xin tôi xác nhận đường ống không còn
xì. “Vải thưa che mắt thánh” tuy nhiên tôi cũng
muốn giúp nhà thầu nên đã khuyên ông ta nên
coi lại các mối nối và nên thuê 1 người thợ có
lương tâm xiết lại các bù-long ở phần dưới của
ống. Quả nhiên, sau khi các bù-long được xiết
chặt dưới sự chứng giám của tôi thì đường
ống thử đạt áp lực không còn bị giảm áp sau
mấy giờ thử như đã ghi trong điều kiện sách.
Ông thợ xiết bù-long sau này nhảy ra lãnh thầu
đặt ống và trúng nhiều lô với STC. Cũng liên
qua tới gói 3A này, khi nối ống vào ống ở
đường T.Q. Toản thì bị gặp trở ngại vì mặc
dầu ống đều do các nhà đúc ống Pháp chế tạo
nhưng ống Lavril với ống PAM có đường kính
khác nhau nên khi nối thì đầu đực của ống
Lavril không đậy vào đầu cái của ống chữ Tê
(Tee) của PAM. “Chết ch…” mối nối phải được
hoàn tất trong đêm để sáng mai 5g sáng mở
nước cho dân xài không có chuyện “vì lý do kỹ
thuật..”. May mà tôi đang có mặt ở đó nên tôi
bắt nhà thầu phải đem ống đi vớt bớt bề dày
cho dùng được. May mà ông thợ ống là người
xiết bù-long nói trên là dân Hoa, ông ta quen
biết tiệm cũng của người Hoa có máy tiện.
Thế là ông đặp cửa, nói gì đó (tôi không có
mặt) và rốt cuộc gọt được ống đem về ráp
thành công xong mối nối đâu vào lúc 4g sáng.
Hú hồn mọi chuyện êm ổn, van được mở ra để
phát nước kịp thời cho dân xài! Còn tôi thì
không được ổn chút nào vì đi quá lâu và khi về
nhà bị bà xã có một màn tra vấn!! (vì vậy tôi
mới nhớ chi tiết của mục này).
Gói 3D.
Gói này đặt ống qua kinh rạch và sông.
Ống đường kính cở 350mm và là ống Molox
chế tạo tại Mỹ. Đầu ống tròn láng như hòn bi
thụt bi da và đầu cái của ống cũng là 1 phần
tròn có rảnh để gắn chốt khi ống nối xong khỏi
bị tụt ra. Nhờ đầu ông tròn nên ống có khả
năng chuyển hướng hình như cở 7.5o mà
không cần phải dùng ống khửu (elbow). Nhờ
vậy mà khi đặt ống qua Sông/Kinh đường ống
có thể uốn cong theo dốc theo phần cong của
Sông/Kinh. Nhà thầu dự trù dùng thợ lặn để
nối ống, một giải pháp tốn kém và mối nối có
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thể làm không đúng, gây nên joint ống xì như
gói 3A. Tôi cũng như nhà thầu, không có kinh
nghiệm cho về cách đặt ống Molox qua sông;
nhưng nhờ có sách vở để học hỏi nên tôi học
và chỉ lại cho nhà thầu. Đại khái ráp ống dọc
theo bờ sông kê ống trên trái nổi. Khi ráp xong
đường ống với chiều dài dài hơn chiều con của
con sông thì nhờ Cảnh Sát chận thuyền bè đi
lại, kéo đường ống mới ráp ra trên đường rảnh
đã đào sẳn, từ từ cắt dây cho đường ống chìm
xuống. Sau một vài trục trặc liên quan đến việc
cắt dây theo thứ tự cho ăn khớp với nhau, nhà
thầu đã thành công trong gói thầu 3D và đây là
gói duy nhất được thi hành đúng hạn kỳ của
khế ước.
Gói 3C (có thể là 3E).
Gói này phát xuất từ đường Võ Di Nguy
(Gia Định) nối vào ống cái cở 900mm sẽ đặt
qua Phần 5 của Dự Án. Đường ống đi về
hướng Gò Vấp, đi qua Tổng Y Viện Cộng Hòa
(YVCH), rẽ qua Ngả 3 Chú Ía rồi đi song song
với bờ thành YVCH đâm lên Gò Vấp và nối
vào 1 thủy đài (xây cất theo Phần 4 của Dự
Án) nằm gần Trung Tâm Don Bosco. Gói thầu
này không gặp trở ngại kỹ thuật vì ống nằm
trong vùng đất tốt. Chỉ có đều là đường ống đi
trước mặt khu các “chị em bán trôn nuôi
miệng” ở Ngả 3 Chú Ía!. Hôm đó, tôi đang
đứng chống nạnh coi nhà thầu đặt ống bang
qua đường thì có một em má phấn môi son
đến hỏi tôi “mấy anh chôn cái chi dzậy”? Tui
nói dỡn “đặt ống nước để mấy chị rửa ráy đó!”.
Cô em cười toe toét rồi nói “dzậy à hay quá
hén, thôi anh đứng đây chi cho nắng nóng, vô
đây nghỉ mệt với em”! Tôi nghỉ thầm trong
bụng nghỉ mệt kiểu đó còn mệt thêm nên mới
nói “em thấy cái thằng mặt cô hồn đó không?
Nó là đệ tử bảo vệ anh và là cháu của bà xã
anh đó! Nó mà thấy anh vô “nghỉ mệt” với em
thì bà xã anh sẽ biết và lúc đó anh còn mệt
thêm vì bị bà bố ráp tơi bời nhiều khi không
còn 1 chén mẻ để ăn cơm! Thôi để khi khác
nghen” rồi tôi dọt lẹ.
(Đọc cái bài khôn khan này thôi thì cho
1 chút ướt át (có thật) để thay đổi không khí
nghe các bạn).
AH Đồng Sĩ Khiêm
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Du Lịch Đảo Phú Quốc
AH Rừng Tràm
Lời Mở Đầu: Chúng tôi không muốn quảng
cáo cho bất kỳ khách sạn nào ở VN. Đây là ý
kiến và nhận xét cá nhân của chúng tôi.

N

ăm nay, chúng tôi đã hơn 76 tuổi, nhưng
chưa một lần ghé thăm đảo Phú Quốc.
Nghe nói dạo này, có rất nhiều khách sạn xây
ở Phú Quốc từ 2 sao đến 5 sao. Theo như
trang mạng cho biết có tất cả 96 khách sạn.
Kỳ này, cả hai vợ chồng về làm răng, tôi đã
xong, nhà tôi khoảng 1 tuần lễ nữa, mới làm
mẫu hàm răng giả, nên chúng tôi có chút thời
gian rảnh rỗi.
Mới đầu, chúng tôi muốn nhờ công ty
du lịch Vietravel ghi chúng tôi đi miền Tây,
thăm Cần Thơ, Bến Tre, Bạc Liêu và Cà Mau,
nhưng họ đòi giấy bác sĩ chứng nhận là đủ
sức khỏe. Chúng tôi đã đi miền Tây đôi lần,
lần này muốn ghé nhà thờ Tắc Sậy, thăm cha
Trương Bửu Diệp, vị cha ân nhân đã giúp
nhiều người qua cơn hoạn nạn.
Do đó, chúng tôi đến TheSinhTourist
tính thuê xe và nhờ họ mướn khách sạn
VinPearl ở Nha Trang, vì khách sạn này nghe
nói thật đẹp và quyến rũ, nhưng chúng tôi
chưa một lần ghé thăm. Nghe nói đi xe hơi từ
Sài Gòn ra Nha Trang cũng mất 6 đến 7 giờ,
đi máy bay thì chi phí hơi cao.

Vì vậy, chúng tôi đổi ý đi khách sạn 4
sao rưỡi ở Phú Quốc 2 ngày chơi và đổi gió.
Khách sạn này tên là Eden Resort Phú Quốc
nằm bên cạnh bờ biển. Chi phí tất cả máy
bay và khách sạn tốn hết 8.7 triệu VNĐ,
khoảng 400 USD, bằng nửa giá đi Cancun,
Mễ Tây Cơ.
Máy bay từ Sài Gòn ra Phú Quốc rất
ngắn, đi khoảng 55 phút. Phi trường Phú
Quốc mới xây và còn dự trù đường bay dài
cho tương lai. Từ Phi trường đến khách sạn
Enden Resort cũng gần, khoảng 7.5 km. Có
những khách sạn ở xa, đầu đảo phía kia, đi
xe hơi cũng mất khoảng 1 giờ. Nghe nói ở bãi
sao, khách sạn với cát trắng rất đẹp, nhưng
chúng tôi chưa được thử xem và thưởng
thức.
Đến khách sạn vào khoảng trưa,
chúng tôi check in ngay. Phòng ốc tạm được
so với Cancun, Mễ Tây Cơ, tuy không rộng
và đẹp như ở Cancun. Dưới đây là hình
chúng tôi chụp ngoài balcony của phòng
chúng tôi.

Vợ chồng Trực chụp ở balcony khách sạn

Building chính của khách sạn Eden Resort

Sau đó, chúng tôi đi ăn trưa ở nhà
hàng. Nhà hàng tương đối sạch sẽ nằm bên
ven biển, nhìn ra biển lao la. Chỉ có vài khách
đánh bóng chuyền và ngồi trong những túp
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lều, không giống như ở Cancun, thật nhộn
nhịp. Giá cả ăn nhà hàng thật cao, gấp 5 lần
bên ngoài. Chúng tôi chỉ kêu 2 món: canh
chua và rau muống xào tỏi và cơm mà đã mất
320 ngàn VNĐ. Nhà hàng rộng mà chỉ có
khoảng 6 hay 7 khách.
Giá mà ở đây có hãng Now thì hay biết
mấy, giá hạ và có thể chọn bất cứ món nào
mình thích. Chúng tôi mong rằng 2 công ty
Grab và Now nên phát triển thêm trên các
thành phố lớn để cho người Việt có thêm
công ăn việc làm, có đời sống khá hơn trước
đây. Những nhân viên Now mà chúng tôi thấy
đều là những thanh niên khỏe mạnh. Chúng
tôi có thấy một nhân viên Grab giao đồ và
nhận đồ có mang một máy giống như nhân
viên UPS ở Mỹ, ghi những đồ giao hay nhận.
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hồ. Thật hơi phí phạm, vì luôn có một người
làm security và mỗi ngày phải chăm sóc.

Khu chơi con nít

Đa số khách hàng của những khách
sạn ở Phú Quốc là những người của Nam
Hàn, Nhật, một số nhỏ là khách Việt và Âu
Mỹ. Có một cặp người Mỹ ở tiểu bang miền
Bắc Mỹ đi chơi Việt Nam 3 tuần lễ, và ra Phú
Quốc 4 ngày chót và có nói chuyện với bà xã
tôi. Họ đã về hưu và cho biết đã đi Cancun
đến 6 lần.
Bích Thuận bên spa và hồ bơi

Bích Thuận trong khu tiếp tân

Thường sáng nào nhà tôi cũng đi bộ
trên bãi biển. Bãi biển sạch. Nhà hàng có một
ông security canh gác bãi biển, có một bar
bên bãi biển và khoảng 10 chòi cho khách.
Khách sạn có khu chơi cho con nít, có lạc đà
và ghế ngồi. Nhưng chẳng thấy con nít đâu.
Nhà hàng có một hồ tắm và spa. Trong
2 ngày chúng tôi ở, chúng tôi chỉ thấy một lần
một ông người ngoại quốc Âu Mỹ, bơi dưới

Tối hôm đầu, chúng tôi đi tour “Ngắm
Hoàng Hôn & Thẻ Mực Đêm Sunset & Night
Squid Fishing” từ 6:00 PM đến 9:00 PM. Xe
đón chúng tôi lúc 5:15 PM và đến bến khoảng
6:00 PM. Chuyến đi này gồm 2 xe bus,
khoảng 45 người, đa số là Nam Hàn. Tàu
chực chỉ đến chỗ câu mực. Ngồi trên tầu,
ngắm biển hoàng hôn thật là thú vị. Nhìn trời
nước bao la với những ánh đèn tàu ban đêm,
chúng tôi thấy thật mơ mộng, đâu biết những
chuyến vượt biên hãi hùng, cướp và hiếp dân
mà vài quí AH/TH đã nếm qua. Chẳng ai câu
được con mực nào. Sau đó, họ đãi chúng tôi
một bữa mì xào, cháo mực và trái cây. Họ
đưa chúng tôi trở lại khách sạn lúc 9:00 PM.
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm ăn
điểm tâm sáng. Bữa ăn điểm tâm nhà hàng
bao và thật thịnh soạn, hơn cả Bà Nà Hills mà
cách đây 3 năm chúng tôi ghé thăm. Và có
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hương vị quê hương nên nhà tôi thích hơn ở
Cancun. Tuy nhiên, ở Sài Gòn hay ở Phú
Quốc, tất cả các món họ đều cho mặn hơn ở
các nhà hàng Việt ở Mỹ, nên chúng tôi cảm
thấy bớt phần thú vị đi.
Vì bữa trưa và chiều khách sạn không
bao và giá cao, nên chúng tôi thuê xe taxi ra
chợ mua đồ ăn và trái cây cho mỗi ngày.
Mang về khách sạn ăn, mỗi ngày chúng tôi tiết
kiệm được ít nhất một nửa số tiền.

Các cô tiếp viên và tài xế xe chào tạm biệt khi
chúng tôi ra phi trường trở lại Sài Gòn

Nhà hàng với những món đa số là món Việt

Chúng tôi không tham quan nơi nào cả.
Nhà tôi thường đi bách bộ ngoài biển, đi dọc
theo đường lộ trước mặt khách sạn khoảng 2
hay 3 miles. Còn tôi ngồi trong phòng vô
internet làm những việc cho Lá Thư hay gửi
và xem Email.

Nếu so sánh với đi cruise ở Mỹ, hay
Cancun, Mễ Tây Cơ, chúng tôi nhận thấy
khách sạn ở Phú Quốc thiếu chương trình
hoạt động hàng ngày. Ở Cancun, suốt ngày từ
sáng đến nửa đêm đều có chương trình mỗi
ngày. Ban đêm, thì có show cho khán giả thức
khuya đi xem. Ngoài ra, họ bao ăn uống thả
dàn, bao tips, bao tax, thành thử những người
tham dự yên chí là không phải trả thêm thứ gì
nữa. Khách sạn ở Cancun thường đầy
khoảng 95%, trong khi khách sạn ở Phú Quốc
chưa đầy 50%, do chúng tôi suy đoán. Nếu so
sánh với Cruise và khách sạn ở Cancun,
chúng tôi có nhận xét khách sạn ở Phú Quốc
nên cải tiến chương trình sao cho phù hợp với
thời cuộc để câu khách.
Chỉ có hai ngày ở Phú Quốc, chúng tôi
có những nhận xét trên. Chúng tôi mong rằng
các vị anh hùng, liệt sĩ, tiền bối sẽ giúp dân
tộc giữ gìn non sông đất nước, mang lại Tự
Do và Dân Tộc cho toàn cõi nước Việt, không
bị giặc Hán đô hộ. Cũng mong rằng dân
chúng mỗi ngày có một đời sống khá hơn, dân
tình tiến bộ bằng Nam Hàn và Thái Lan. Điểm
đặc biệt, chúng tôi muốn dân Việt Nam nên
thực thà và hiếu khách như người Nhật.
AH Rừng Tràm

Đi chợ mua trái cây

Nhà tôi có nhiều thời giờ, nên đi đây
đó, và quen với mấy cô tiếp tân dễ thương,
nên đã chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Kính chúc các Thầy, các Ái Hữu Tiền Bối
cùng các Ái Hữu và Thân Hữu một mùa
Thu Đông mạnh khỏe, vui vẻ và đầm ấm
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Vui Cười
AH Nguyễn Đức Thịnh
Bà vợ lãng tai

C

ụ Ông nói với Bác sĩ Tai Mũi Họng qua
điện thoại:

Tổng Thống Carter kể chuyện cười
(chuyện có thật)

- Nhờ Bác Sĩ khám dùm tai cho Bà Nhà tôi.
Dạo này Bà ấy lãng tai quá.

T

- Thứ Sáu tới mời Cụ đưa Cụ Bà đến phòng
mạch. Trước khi đến, Cụ làm dùm cái test
này để giúp tôi chẩn bệnh nhanh hơn. Cụ
đứng xa Cụ Bà chừng 30 feet và nói với Cụ
với giọng bình thường rồi tiến lại gần cho đến
khi Cụ Bà nghe được thì ghi lại rồi cho tôi
biết.

Hôm đó, TT đọc diễn văn tại Nhật. Như
thường lệ, TT bắt đầu bằng một chuyện cười.
Sau khi người thông ngôn dịch sang tiếng
Nhật, thì cử toạ phá lên cười ầm ỹ . TT rất hài
lòng vì cử toạ “tức cười” với chuyện tiếu lâm
của mình, TT nở một nụ cười đến tận mang
tai để cùng vui với cử toạ.

Chiều hôm đó, Cụ Ông ngồi trong phòng
khách trong khi Cụ Bà đang làm cơm trong
bếp.

Sau khi chấm dứt, TT lại cảm ơn người thông
dịch và hỏi ông ta:

Độ 30 feet đây, Cụ Ông nghĩ; và cất tiếng với
giọng bình thường:
- Bà nó ơi, chiều nay ăn gì?
Không thấy trả lời, Cụ lại gần cách 20 feet và
hỏi với giọng bình thường:

ổng Thống Carter có thói quen là kể một
chuyện cười trước khi bắt đầu đọc diễn
văn để “hâm nóng” cử toạ.

- Tôi muốn hỏi ông là câu chuyện cười sao
ông dịch ra tiếng Nhật lại ngắn vậy?
- Thưa TT, tôi nói với họ rằng : ”Tổng Thống
của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới kể một
chuyện cười, quí vị phải cười ầm lên.”
Nguyễn Đức Thịnh sưu tầm

- Bà nó ơi, chiều nay ăn gì?
Vẫn không nghe trả lời, Cụ lại gần hơn 10
feet nữa hỏi lần thứ ba, vẫn không nghe trả
lời.

TRĂNG KHUYA
Vầng trăng muộn bên trời như thấm mệt,

Cụ Ông tiến sát cách Cụ Bà chừng 5 feet, lắc
đầu nghĩ rằng Cụ Bà lãng tai nặng rồi và vẫn
hỏi với giọng bình thường:

Cuộc hành trình vật vã với mây đen;

- Bà nó ơi, chiều nay ăn gì?

Giữa trời khuya lồng lộng dáng trăng
huyền…

Cụ Bà quay phắt lại, cầm cái muỗng đập nhẹ
lên đầu Cụ Ông:
- Tôi đã nói ba lần rồi là chiều nay ăn riêu cá.
Sao Ông cứ hỏi hoài vậy???

Trong tĩnh lặng chợt thấy mình đã
khuyết,

Lê Phương Nguyên
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Nghề Tay Trái Của AH Lê Thành Trang

K

hi mới đến New Orleans năm 1975, sau
khi nhận việc Civil Engineer với City of
New Orleans, lúc đó tôi 41 tuổi, vợ và 5 con,
tuổi từ 8 đến 16 tuổi, tôi tìm đủ mọi cách để có
lợi tức nuôi gia đình. Trong các nghề này, hiện
nay tôi còn làm chơi chơi là Notary Public,
Income Tax Preparer và Dịch Vụ về Di Trú
(Immigration Service Provider).
1. Nghề Notary Public.
Mỗi năm, mỗi parish (county) có tổ chức
kỳ thi để lấy thêm 2 người Notary Public mới.
Điều kiện dự thi là công dân hay thường trú,
chưa phạm pháp (good character), và qua kỳ
thi tuyển. Để dự thi, thí sinh phải học một
semester tại college lớp huấn luyện về Civil
Law. Tại New Orleans, thường thường có lối
500 thí sinh. Không có điểm tối đa để đậu. Thi
như concours của Pháp. Thi xong, chấm điểm.
Hai người được điểm nhứt sẽ được chọn. Nói
nghe rất khó, nhưng trong thế giới người mù,
thằng chột một mắt là ngon lành. Vì vậy, nhờ
dân có trình độ học sau tú tài. Rất ít, nên
người Việt sang đây có phần ưu thế. Sau khi
đậu, tiểu bang sẽ cấp bằng Notary Public,
tuyên thệ sẽ hành sử công bằng (take oath of
office). Notary Public giữ chức vụ này không
thời hạn, hành nghề suốt đời (commission for
life). Notary Public ở Louisiana có nhiều quyền
rộng rãi, không chỉ có chứng thực chữ ký mà
thôi. Notary Public được quyền chứng thực
chữ ký, lập khế ước, lập giấy ủy quyền, lập
chúc ngôn, thị thực văn kiện sang tên xe hơi.
Nhiều Notary Public mở văn phòng chỉ sang
tên xe mà thôi, nhưng làm ăn rất phát đạt.
Notary Public cũng được quyền chuyển
nhượng bằng khoán nhà cửa. Tôi may mắn
được làm Notary Public từ năm 1984, 34 năm
về trước. Khi về hưu mà có dấu Notary Public
thì có thêm lợi tức sống thoải mái về già.
2. Nghề Khai Thuế Lợi Tức Hàng Năm.
Ở xứ Mỹ có hai việc mà không ai tránh
khỏi. Đo là sự chết và đóng thuế. Hàng năm,

AH Lê Thành Trang
mọi công dân và thường trú nhân đều phải
khai thuế lợi tức để đóng thuế. Xứ Mỹ giầu
mạnh là nhờ dân chúng làm ra lợi tức hàng
năm nhiều hơn các xứ khác. Dân đóng thuế
nhiều giúp chính phủ có những chương trình
giáo dục, giao thông, cơ quan an ninh, v.v. tốt
hơn. Tôi sang Mỹ năm 1975, đi khai thuế nơi
văn phòng khai thuế. Năm 1976, tôi học khai
thuế và tập sự cho một hãng khai thuế HR
Block. Năm 1977, tôi mở văn phòng khai thuế
tại New Orleans cho tới bây giờ. Tôi hiện là
một Tax Professional, mỗi năm được IRS cấp
giấy phép cho khai thuế. Khách hang của tôi
phần đông là người Việt. Tôi lấy lệ phí tương
đối thấp hơn các văn phòng khai thuế của
người Mỹ nhiều, mục đích là để giúp đồng
hương. Khi tôi chưa về hưu, hàng năm tôi khai
lối 2,000 khách. Hiên giờ vừa làm vừa chơi,
mỗi năm còn làm được 300 khách. Mỗi năm
làm từ ngày 1 tháng 1 (January) đến ngày 15
tháng 4 (April 15). Về hưu mà khai thuế chút
chút cũng sống thoải mái.
3. Văn Phòng Dịch Vụ Di Trú (Immigration
Service Provider)
a) Lập hồ sơ cho mọi thân nhân xin chiếu khán
du lịch.
b) Lập Chứng Chỉ Độc Thân cho người ở Mỹ
về Việt Nam cưới vợ.
c) Làm hồ sơ xin đoàn tụ gia đình, cha mẹ, anh
em.
d) Làm hồ sơ cho những người Việt Nam sang
Mỹ du lịch hay du học, lấy chồng hay vợ là
công dân Mỹ hay thường trú nhân xin ở lại Mỹ.
Đó làm 3 công việc mà tôi vẫn làm khi
về hưu. Ngoài tiền hưu chính phủ cấp, tôi có
thêm lợi tức của 3 công việc làm này, tôi sống
thật thoải mái và cũng là để giúp đồng hương
với lệ phí nhỏ và chẳng cần người thông ngôn.
AH Lê Thành Trang
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Đài Tưởng Niệm Mt. Solidad Của Những
Người Lính Chết Cho Cuộc Chiến và
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà
Ký giả Trịnh Thanh Thủy

Hình 1. Đài tưởng niệm Mt. Solidad National
Veterans Memorial.

uối năm trong một chuyến đi chơi tôi ghé
thăm đài tưởng niệm Mt. Solidad National
Veterans Memorial ở La Jolla thuộc San
Diego, CA.

Hình 2. Các bia đá ở Đài Tưởng Niệm Mt. Solidad

C

quanh một bệ thánh giá cao và khổng lồ trên
đỉnh núi Mt. Solidad.

Đây là đài tưởng niệm những người
cựu chiến binh Mỹ đã hy sinh trong tất cả các
cuộc chiến, trong đó có cuộc chiến ở Việt
Nam.

Điều đặc biệt khác hơn những bức
tường của đài tưởng niệm cựu chiến Binh Mỹ
chết ở Việt Nam toạ lạc tại Hoa Thịnh Đốn chỉ
ghi tên, các bia đá đen ở đài tưởng niệm này
có đầy đủ hình ảnh và ghi rõ lý lịch cũng như
chiến công của những quân nhân đã tử vong.

Theo một thống kê của The Defense
Casualty Analysis System (DCAS) Extract
Files năm 2008 thì con số quân nhân Mỹ tử
trận ở VN là 58 ngàn 220 người. Tuy nhiên
con số người được ghi tên trên đài tưởng niệm
Vietnam Veterans Memorial Wall ở thủ đô Hoa
Thịnh Đốn là 57 ngàn 939 người. Tôi đã từng
thăm viếng đài tưởng niệm này mười mấy
năm trước.
Có sự khác biệt với đài tưởng niệm Hoa
Thịnh Đốn, đài tưởng niệm Mt. Solidad, ghi
công tất cả các chiến binh hy sinh hay mất
tích trong tất cả các cuộc chiến, kể cả VN.
Đài tưởng niệm Mt. Solidad có 3500
quân nhân được ghi công và bia đá tưởng
niệm được gắn trên 5 bức tường xây vòng

Trong số các bia đá ấy có cả những
Tổng Thống đã là cựu chiến binh, tướng lãnh,
những người có những chiến công bội tinh, và
cả những quân nhân ít người biết đến tên tuổi.
Tuy nhiên tất cả đã hy sinh thân mình
chết trên đất nước người, chết trong không
trung, biển khơi, rừng cao núi thẳm, và chết
cho nền tự do, dân chủ.
Tôi ngậm ngùi nhìn những tấm bia,
những hình ảnh hiên ngang, oai hùng của các
chàng trai trẻ, tươi cười, oai hùng trong các bộ
binh phục Hải Quân, Không Quân, Thủy Quân
Lục Chiến ..v..v.. mà lòng ngậm ngùi thương
tiếc cho họ. Họ hy sinh cuộc đời son trẻ, giã từ
đất nước mình để đi vào cuộc chiến trên xứ
người, rồi bỗng thình lình biến mất vào một
ngày.

TRANG 88

Tôi nhớ đến nghĩa trang Arlington
National ở Hoa Thịnh Đốn, nơi tôi ghé thăm
mười mấy năm trước. Nơi có những hàng bia
trắng mênh mông thẳng tắp và những người
lính thay ca, đổi gác cho những linh hồn của
những người lính có tên trên mộ và cả những
người chiến sĩ vô danh.
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Trước năm 2006, 12,000 trong số hơn
14,000 ngôi mộ bị mất nắp xi măng. Bức
tượng Thương tiếc bị kéo đổ sau 1975. Nghĩa
Dũng đài bị cắt cụt một đoạn.
Tại các đất nước văn minh, khi thay đổi
một chế độ, thì chế độ mới vẫn tôn trọng và
bảo quản nghĩa trang của những người lính
của chế độ cũ vì quân đội không phải bảo vệ
riêng cho ai mà bảo vệ đất nước và nhân dân.
Nhưng với nhà nước CsVN thì khác; họ
xây dựng nghĩa trang cho quân đội xâm lược
của Trung Quốc, khánh thành những nghĩa
trang cho Quân đội Nhân dân của chế độ
CsVN trong khi cho đập phá hay làm ngơ cho
đập phá Nghĩa trang Quân đội VNCH tại Biên
Hòa và cấm thân nhân vào thăm viếng.

Hình 3. Phái đoàn thăm Đền Tử sĩ bị bỏ hoang phế
xuống cấp trầm trọng chụp ngày 29/3/2018. Hình
của Nhật báo Văn Hoá Online.

Thấy họ, tôi lại xót cho người quân
nhân VNCH cũng hy sinh cho cuộc chiến đất
nước mình, cho lý tưởng tự do mà giờ không
có lấy một tấm bia ghi công trạng, một đài
tưởng niệm ngay trên quê hương đất nước
mình.
Đó là số phận của kẻ thua cuộc. Tôi
đau cho miền Nam ngày xưa có một nghĩa
trang Biên Hoà cho người lính Cộng Hoà an
nghỉ. Sau 1975 bị bỏ hoang phế và không
được trùng tu vì là khu vực quân sự "nhạy
cảm".
Trong một bài báo của Nữ Phóng Viên
Ngọc Dung của Nhật Báo Văn Hoá online thì:
Chính quyền CSVN cấm không một ai được
vào thăm mộ. Trong một miêu tả trước
đây, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon cho biết:
"Những tượng đài đổ vỡ, đường đi chỉ là đất
với sỏi... Bên ngoài nghĩa trang cũng không
khá hơn, cửa tiệm và nhà dân lấn đất nghĩa
trang, cột đá và cầu thang trước đây là lối đi
vào nghĩa trang thì nay bị cây cối, dây leo
quấn hoàn toàn".

Gần đây có một hay hai Hiệp Hội cựu
quân nhân Việt Nam đã bỏ công sức quyên
góp và tiến hành việc trùng tu lại nghĩa trang
Biên Hoà. Thật là một tin thật cảm động và
đáng mừng cho các người lính VNCH đã nằm
xuống.
Trong số các người bạn cùng tôi đến
thăm đài tưởng niệm Mt. Solidad hôm nay, tôi
thấy một anh bạn đang xúc động, để rơi hai
dòng nước mắt. Anh nói anh nhớ cha anh,
người bác sĩ quân y đã bị cộng sản ám sát
năm nào. Biến cố thảm sát ấy ám ảnh suốt
thời gian thơ ấu của anh và gia đình cho mãi
tới bây giờ.
Trở lại với đài tưởng niệm Mt. Solidad,
vì vị trí nằm trên đỉnh núi cao, đài tưởng niệm
cho chúng ta cảm giác thanh thoát khi đứng
nhìn chung quanh toàn bộ thành phố San
Diego 360 độ, kề bên biên giới Mexico và biển
khơi xanh thẫm.
Con phố biển sáng nay đang nắng đẹp
tự dưng lác đác mưa như thương khóc người
quá cố. Đang lúi húi chụp hình tôi chợt thấy
cầu vồng bắc ngang chân trời, thế là tôi mau
mắn ghi lại được 7 sắc chân trời tuyệt đẹp.
Sau vài phút phù du, cầu vồng biến mất.
Nếu bạn có thời gian bạn có thể đi một
vòng quanh các bức tường đá đen để xem
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hình ảnh và những ghi chép của các quân
nhân tử trận. Họ là những người khi đọc tên
bạn chưa từng nghe. Họ là những nhân vật
nổi tiếng khiến bạn nhớ lại như Bob Hope,
Audie Murphy, Stansfield Stan Turner và
những vị tổng thống quá cố như Dwight D.
Eisenhower hay Gerald Ford.
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nước Pháp và Đức năm 1944 – 1945 từ mặt
trận phía Tây. Năm 1951, ông trở thành tư
lệnh tối cao đầu tiên của NATO. Eisenhower,
tên khai sinh là Dwight David.

Hình 6. Bia đá của Audie Murphy

Hình 4. Bia đá của TT Gerald Ford

-TT Gerald Ford là vị tổng thống thứ
38th của Hoa Kỳ (1974-1977), và là Phó tổng
thống thứ 40 (1973–1974). Ông đã từng là
một vị chỉ huy trưởng của Hải Quân trong Thế
Chiến thứ 2. Ông là người đầu tiên được chỉ
định vào chức vụ Phó Tổng thống dưới Tu
chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ, sau
khi Richard Nixon từ chức vì vụ Watergate.
Khi trở thành tổng thống, ông là người đầu tiên
(và cho đến nay, là người duy nhất) trong lịch
sử nhậm chức cả hai chức vụ Phó Tổng thống
và Tổng thống Hoa Kỳ mà không phải thông
qua bầu cử.

-Cái tên Audie Murphy có lẽ ít quen
thuộc với người Việt ở Mỹ nhưng nó rất quen
thuộc với dân tộc Hoa Kỳ vì những điều ông
thực hiện được trong đời ông đã khiến ông trở
thành huyền thoại, thành người lính vĩ đại nhất
trong lịch sử 200 năm lập quốc của Hoa Kỳ.
Ông vừa là 1 anh hùng, 1 tài tử nổi danh, một
nhà soạn và viết nhạc đồng quê viễn tây đồng
thời là 1 nhà thơ. Audie Murphy được tuyên
dương là một trong những người lính anh
hùng và vô cùng can đảm trong trận Thế
Chiến thứ 2. Ông không những được nhiều
huân chương chiến trận của Mỹ mà còn của
Pháp và Bỉ nữa. Ông bị tử nạn máy bay và
được chôn ở nghĩa trang Arlington National.
Hàng năm mộ ông là một trong các nơi được
nhiều người thăm viếng nhất trong nghĩa trang
này.

Hình 5. Bia đá của TT Dwight Eisenhower

-TT Dwight D Eisenhower là một
vị tướng 5-sao trong Lục quân Hoa Kỳ và
là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến
1961. Trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai,
ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các
lực lượng đồng minh tại châu Âu, có trách
nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến
công
xâm
chiếm
thành
công
vào

Hình 7. Bia đá của Stansfield Stan Turner

-Stansfield Stan Turner là giám đốc Cơ
Quan Tình Báo CIA năm 1977. Ông là Đề Đốc
Hải Quân Hoa Kỳ và là cấp chỉ huy của chiến
hạm USS Horne trong suốt cuộc chiến VN.
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Khóc Hai Chị
Kính dâng hương hồn Chị Hai và Chị Năm
(hai chị mất trong cùng một tháng)
Hình 8. Bia đá của Bob Hope

-Bob Hope tuy không phải là một cựu
chiến binh nhưng ông được trao bằng danh dự
cựu chiến binh vì ông đã có công đem tiếng
hát cung đàn giúp vui cho 10 triệu quân nhân
Mỹ chiến đấu ở khắp nơi, qua hơn 50 năm.
Ông được xem như một người lính thuộc binh
chủng Không Quân năm 1977 qua sự chuẩn
thuận của 1 đạo luật Quốc Hội Hoa Kỳ.
Bob Hope là một nghệ sĩ hài, diễn viên,
ca sĩ, vũ công, vận động viên, và ông cũng là
một nhà văn. Với một sự nghiệp kéo dài gần
80 năm, ông xuất hiện trong hơn 70 bộ phim
dài và ngắn, Cùng với việc dẫn chương trình
Giải Oscar 19 lần. Ông xuất hiện trong nhiều
tác phẩm sân khấu và phim truyền hình và là
tác giả của mười bốn cuốn sách. Đặc biệt với
Việt Nam từ 1964 đến 1972 ông thường bay
đến Biên Hoà mỗi dịp Giáng Sinh cuối năm để
giúp vui cho binh sĩ xa nhà bất kể cuộc chiến
nguy hiểm đến đâu. Ông là được xem là một
người rất yêu nước.
Ký giả Trịnh Thanh Thủy
Tài liệu tham khảo
Nghĩa trang Biên Hoà
BPT thấy bài này đầy tình ý nghĩa, đầy tấm
lòng, đầy sự tương kính những người chết vì
lý tưởng bảo vệ quyền Tự Do hay cho quê
hương, trong khi CS VN đã chối bỏ cái quyền
đó, đã bỏ và muốn tiêu hủy Nghĩa Trang Biên
Hòa cho những người lính VNCH. Chúng tôi,
xin nghiêng mình trước những anh linh của
người lính VNCH và hy vọng ngày nào đó,
nghĩa trang này sẽ được tu bổ khang trang
như trước. Chúng tôi cũng cám ơn họ đã hy
sinh mạng sống mình để gìn giữ quê hương
một thời gian để chúng tôi an toàn sống và
học hành.

Tin Chị mất, rồi tin Chị mất,
Hai Chị đã về với Mẹ, với Cha.
Nơi quê người lặng nhìn mưa lất phất,
Em ước được về tiễn Chị đi xa…
Những giọt lệ đêm buồn tuôn trên gối,
Thương Chị vô cùng rồi lại thương thân,
Trách Cao xanh đưa Chị về quá vội,
Không đợi chờ Em rũ cát lầm…
Sẽ có một ngày Em về quê cũ,
Trở lại làng xưa viếng mộ Cha,
Còn đâu nữa để Em cùng Chị,
Đốt nén hương và cắm một cành hoa…
Sẽ rất hoang vu quê nhà không còn Chị,
Em trở về xa lạ dưới trời xanh.
Nền nhà cũ, vườn xưa đầy mộ chí;
Ôi kiếp người như gió thoảng nhanh…
Thương hai Chị suốt đời rất cực,
Rất gian truân, vẫn rạng rỡ môi cười,
Em học được: đâu cứ gì Hạnh phúc,
Phải dệt bằng trọn vẹn những niềm vui…
Trong cuộc sống, Chị đã tròn trách nhiệm,
Với chồng, với con, với tất cả mọi người.
Đủ nghĩa, đủ tình, đủ nhân, đủ tín…
Trên cõi trời xa chắc Chị vui…
Người ở lại ngậm ngùi thương tiếc Chị,
Em nghe lòng tê tái đến đau thương….
Có đủ cả:
Tàu lửa, tàu bay;
Giao thông thủy, bộ…
Vẫn cứ thiếu một con đường,
Để Em về gặp Chị phút lâm chung!….
Vĩnh biệt hai Chị
Lê Phương Nguyên, Trại Xuân Lộc
2/8/1996
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Tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh
AH Rừng Tràm sưu tầm
Sự tích Đạt Ma Dịch Cân Kinh

N

ăm 917 (sau Tây lịch), Đạt Ma Tổ Sư từ
Ấn Độ sang Trung Quốc thuyết pháp và
truyền giáo, sau ở lại Trung Sơn, Hà Nam, xây
dựng chùa Thiếu Lâm, đã có nhiều đệ tử nhập
môn học Phật để mai sau đi truyền giáo. Ông
nhận thấy nay đem một tín ngưỡng đi truyền
tụng có khi trái với tín ngưỡng của dân bản xứ,
dễ xảy ra xung đột. Do vậy, các đệ tử của ông
vừa lo học lý thuyết Phật Pháp vừa phải luyện
võ để tự vệ (Môn phái Thiếu Lâm xuất hiện và
tồn tại đến ngày nay).
Nhiều người xin nhập môn nhưng thể
lực kém, không thể luyện võ được, Tổ Sư bèn
truyền đạt một phương pháp luyện tập được
gọi là Đạt Ma Dịch Cân Kinh để chuyển biến
thể lực yếu kém thành mạnh khỏe. Cách tập
đơn giản nhưng hiệu quả to lớn vì tiêu trừ
được các bịnh tật hiểm nghèo.
Ngày nay, người ta nghiên cứu là
phương pháp này chữa được rất nhiều bịnh,
ngay cả bịnh ung thư cũng khỏi và bây giờ
người ta áp dụng lý thuyết khí huyết của Đông
y để chứng minh. Sức khỏe của con người liên
quan chặt chẽ với khí huyết, về điều này thì ta
thấy rõ ràng.
Trong Đông y, cái gọi là huyết thì không
thể hạn chế và tách ra từng mặt như máu
loãng hay đặc, hồng cầu nhiều hay ít, sắc tố
như thế nào… mà nghiên cứu, mà dùng cách
nhìn nhận toàn diện của quá trình sinh lý và
quá trình tuần hoàn của huyết mà xem xét.
Theo Đông y, một khi khí huyết không thông là
tắt kinh lạc, do vậy, các phế vật trong cơ thể
cần thải mà không thải ra được. Vì máu lưu
thông chậm, nên các chất keo, dịch, gân và
các chất khô… không đủ nhiệt năng nên công
năng của máu giảm sút không thể thải được
những chất cần thiết trong cơ thể ra ngoài.
Luyện Dịch Cân Kinh, tay vẫy đúng
phép, miệng, dạ dày mở, máu mới sinh ra
nhiệt năng đầy đủ, làm các vật chèn ép mất

thăng bằng trong cơ thể bị xóa bỏ thì mới khỏi
bịnh.
Vậy theo Dịch Cân Kinh, cơ hoành lên
xuống dễ dàng, ruột, dạ dày, thận tiếp được
khí nên gây được tác dụng hưng phấn. Khi
chức năng của máu tăng, thì giúp được việc
tống cựu nghinh tân tốt, khí huyết thăng bằng
là khỏi bịnh.
Một số người sau đây đã luyện tập Dịch
Cân Kinh có hiệu quả:
Cụ Quách Chu, 78 tuổi, phát hiện u ở
não và ở phổi, luyện tập ngày ba buổi. Mỗi
buổi 1800 lần. Tập đều sau ba tháng thì tan
khối u và khỏi bịnh.
Ông Trương Công Phát, 43 tuổi, phát
giác ung thư máu, luyện tập Dịch Cân Kinh
ngày 3 buổi, mỗi buổi 4800 lần (có dùng
dưỡng tâm can), sau ba tháng khỏi bịnh. Đã
ba năm nay vẫn khỏe mạnh.
Cụ Từ Mạc Đính, 60 tuổi, ung thư phổi,
và bán thân bất toại, luyện tập sau 3 tháng thì
hết bán thân bất toại, kiểm tra khối u cũng tan
mất.
Nguyên nhân bịnh ung thư trên thế giới
đang bàn cãi, ngay thuốc dưỡng tâm can cũng
không phải là thuốc đặc hiệu chữa trị mà là
giúp tim hoạt động tốt để thải chất độc.
Vì quá trình sinh lý cơ thể của con
người là một quá trình phát triển, nó mang một
nội dung đấu tranh rất phức tạp giữa cái sống
và sự chết, giữa lành mạnh và bịnh tật, giữa
già háp và trẻ dai. Nhưng kết quả cuộc đấu
tranh là các nhân tố nội tại quyết định chớ
không phải do hoàn cảnh bên ngoài.
Vậy, cơ thể con người là một chỉnh thể
hoạt động. Trong vận động các lục phủ ngũ
tạng đều dựa vào nhau tức là tương sinh, ức
chế lẫn nhau tức là tương khắc. Nhưng khí
huyết có tác dụng đến khắp tất cả các lục phủ
ngũ tạng, cho nên việc phát sinh bịnh ung thư
cũng do khí huyết lưu thông không chu đáo mà
ra. Đông y đã xác định là cuộc đấu tranh của
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cơ thể với bịnh ung thư là một cuộc đấu tranh
nội bộ ở trong cơ thể con người. Từ đó, mà
xây dựng quan điểm cho rằng bịnh ung thư là
bịnh chữa được.
Đương nhiên, bịnh tật là do sự trì trệ khí
huyết mà nó làm cho hao tổn thêm khí huyết.
Vậy, công việc luyện tập cho khí huyết thay đổi
là tự chữa được bịnh. Từ đó mà tạo được lòng
tin vững chắc của người bịnh đối với việc tự
chữa được bịnh ung thư, để tập trung tinh thần
và ý chí đầy đủ để luyện tập Đạt Ma Dịch Cân
Kinh, vì phương pháp này thay đổi và tăng
cường khí huyết. Nó cũng chữa được bịnh trĩ
nội và trĩ ngoại. Ông Hà Thúc Nguyên bị trĩ nội
và chứng đầy bụng, chỉ tập một tháng là khỏi.
Luyện tập Dịch Cân Kinh thấy ăn tốt ngủ ngon
là việc phổ biến tốt, đã làm tăng sức khỏe các
bịnh nhân nói chung và chữa được nhiều
chứng bịnh như: suy nhược thần kinh, cao
huyết áp, bịnh tim các loại, bán thân bất toại,
bịnh thận, hen suyễn, lao phổi, trúng gió méo
mồm và lệch mắt.
Đông y cho rằng vấn đề cơ bản của
bịnh tật là do khí huyết (âm, dương) mất thăng
bằng mà sanh ra. Luyện Dịch Cân Kinh là giải
quyết vấn đề này. Nên đối với đa số các loại
bịnh, nhất là bịnh mãn tính đều có thể chữa
được cả.
Hướng dẫn luyện tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh
vẫy tay
Trước tiên nói về tinh thần:
Phải có hào khí: nghĩa là có quyết tâm tập
cho đến nơi và đều đặn, kiên nhẫn vững vàng,
tin tưởng, không nghe lời bàn ra tán vào mà
chán nản bỏ đi.
Phải lạc quan: không lo sợ vì bệnh mà mọi
người cho là bệnh hiểm nghèo và tươi tỉnh tin
rằng mình sẽ thắng bệnh do luyện tập.
Tư thế
“Trên không, dưới có, lên ba, xuống bảy”
Trên phải không, dưới có đầu nên lơ
lửng, miệng không hoạt động, bụng phải mềm,
lưng phải thẳng, thắt lưng mềm dẻo, cánh tay
vẫy, cùi trỏ thẳng và mềm, cổ tay trầm, bàn tay
quay lại phía sau, ngón xòe như cái quạt. Khi
vẫy lỗ đít phải thót, gót chân lỏng, hậu môn
phải chắc, bàn chân phải cứng, các ngón chân
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bám chặt như đứng trên đất trơn. Đây là
những quy định cụ thể của các yếu lĩnh khi
luyện “vẫy tay Đạt Ma Dịch Cân Kinh”.

Dựa trên yêu cầu này, khi tập vẫy tay thì
từ cơ hoành trở lên, giữ cho được trống không,
buông lỏng thảnh thơi, đầu không nghĩ ngợi
lung tung, chỉ chú ý vào việc tập, xương cổ cần
buông lỏng để cho có cảm giác như đầu treo
lơ lửng, mồm giữ tự nhiên (không mím môi),
ngực nên buông lỏng để cho phổi thở tự nhiên,
cánh tay buông tự nhiên giống như hai mái
chèo gắn vào vai. Từ cơ hoành trở xuống phải
giữ cho chắc, đủ sức căng, bụng dưới thóp
vào, hậu môn nhích lên, mười ngón chân bán
chặt (bấu) vào đất, giữ cho đùi và bắp chân
trong trạng thái căng thẳng, xương mông
thẳng như cây gỗ.
Khi vẫy tay cần nhớ “lên không, xuống
có” nghĩa là lấy sức vẫy tay về phía sau, khi
tay trở lại phía trước là do quán tính, không
dùng sức đưa ra phía trước. Lúc tập khi ngoắc
hai tay ra sau lưng, hậu môn nhíu lại cảm giác
như có cái gì nhột nhột bò lên từ dưới thận
theo xương sống lên lưng, vai. Hai trái thận
như được xoa bóp, massage cảm giác rất
khoan khoái êm nhẹ dễ chịu. Khi tập có quyết
tâm, nhưng phải từ từ tiến lên mới là đúng
cách, sẽ thu được kết quả mỹ mãn. Nếu tinh
thần không tập trung, tư tưởng phân tán thì khí
huyết loạn xạ và không chú ý đến “trên nhẹ
dưới nặng” là sai và hỏng. Khi vẫy tay tới 600
cái trở lên, thông thường có trung tiện (đánh
rắm hay địt), hắt hơi, hai chân nhức mỏi, toát
mồ hôi, mặt nóng bừng, đây là hiện tượng bình
thường, có phản ứng là tốt, là đã có hiệu quả,
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đừng ngại. Trung tiện và hắt hơi là do nhu
động của đường ruột tăng lên, đẩy mạnh cơ
năng tiêu hóa. Chân mỏi là do khí huyết dồn
xuống cho hợp với “trên nhẹ, dưới nặng”. Đây
là quy luật của sinh lý hợp với vũ trụ “thiên
khinh địa trọng”.
Bệnh gan do khí huyết, tạng gan không
tốt gây nên khí không thoát, tích lũy làm cho
khó bài tiết. Đương nhiên là bệnh nan y ảnh
hưởng tới cả mật và tỳ vị. Luyện “vẫy tay Dịch
Cân Kinh” có thể giải quyết vấn đề này. Nếu
sớm có trung tiện (đánh rắm) là có kết quả
sớm.
Bệnh mắt: luyện “vẫy tay Dịch Cân
Kinh” có thể khỏi đau mắt đỏ, cận thị, thậm chí
chữa cả bệnh đục thủy tinh thể (thông manh).
Trong nội kinh có nói “mắt nhờ huyết mà
nhìn được”, khi khí huyết không dẫn đến bộ
phận của mắt thì đương nhiên sinh ra các
bệnh của mắt. Con mắt nằm trong hệ thống
của thị giác, nhưng cũng là bộ phận của cơ
thể.
Một số điểm cần chú ý:
1. Số lần vẫy tay: không nên ít từ 600 lên dần
tới 1800 cái (30 phút) mới là toại nguyện cho
việc điều trị. Bệnh nhân nặng có thể ngồi mà
vẫy tay, tuy là ngồi nhưng phải nhớ thóp đít và
bấm 10 đầu ngón chân.
2. Số buổi tập
Buổi sáng thanh tâm tập mạnh. Buổi
chiều trước khi ăn tập vừa. Buổi tối trước khi
ngủ tập nhẹ.
3. Có thể tập nhiều nhất là bao nhiêu?
Ngưỡng cửa của sự chuyển biến bệnh
là 1800 lần vẫy tay, có bệnh nhân vẫy tới 3000
đến 6000. Nếu sau khi tập thấy ăn ngon, ngủ
tốt, đại tiểu tiện điều hòa, tinh thần tỉnh táo thì
chứng tỏ con số ta tập là thích hợp.
4. Tốc độ vẫy tay
Theo nguyên tắc thì nên chậm chứ
không nên nhanh, bình thường vẫy chậm thì
1800 cái hết 30 phút. Vẫy tay tới lúc nửa
chừng thường nhanh hơn lúc ban đầu một
chút, đây là động lực của khí. Khi mới vẫy tay
rộng vòng và chậm một chút. Khi đã nhuần thì
hẹp vòng. Người bệnh nhẹ thì nên vẫy nhanh
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và dùng sức nhiều, người bệnh nặng thì nên
vẫy chậm và hẹp vòng. Vẫy tay nhanh quá làm
cho nhịp tim đập nhanh mà vẫy chậm quá thì
không đạt tới mục đích luyện tập là cần cho
mạch máu lưu thông.
5. Vẫy tay nên dùng sức nhiều hay ít, nặng
hay nhẹ?
Vẫy tay là môn thể dục chữa bệnh, chứ
không phải là môn thể thao đặc biệt. Đây là
môn thể dục mềm dẻo, đặc biệt dùng ý mà
không dùng sức; nhưng nếu vẫy tay nhẹ quá
cũng không tốt bởi vì bắp vai không được lắc
mạnh thì lưng và ngực cũng không được
chuyển động được nhiều, tác dụng sẽ giảm.
Vẫy tay không phải chỉ chuyển động
cánh tay mà phần chính là chuyển động bắp
vai. Bệnh phong thấp thì nên dùng mức “nặng”
một chút, bệnh huyết áp cao thì nên vẫy tay
chậm và nhẹ.
Nói tóm lại: phần lớn phải tự mình nắm
vững tình trạng, phân tích những triệu chứng.
Sau khi tập nghe sự nhận xét của mọi người
xung quanh thấy sự chuyển biến nhanh nhẹn
hơn, tươi tỉnh hơn hay là kém trước khi tập, rồi
tự mình suy nghĩ và quyết định cách tập, luôn
luôn tổng kết trên nguyên tắc là tập thế nào
cho người thoải mái và dễ chịu hơn là đúng, là
tốt nhất.
Đông y cho rằng động tác nhẹ là bổ ích
cho cơ thể, động tác mạnh (nặng) là bỏ các
cặn bã (loại bỏ các chất cặn bã có hại cho
người tức là bệnh tật).
6. Mức độ vẫy tay
Chỉ vẫy tay về phía sau dùng sức (7
phần), không vẫy tay về phía trước mà do
phản xạ của cánh tay (cho là 3 phần).
7. Có cần đếm không?
Đếm không phải chỉ để nhớ mà còn có
tác dụng làm cho bộ óc được bình thản, tim
được trầm tĩnh, chính khí được bồi dưỡng, có
tác dụng làm cho bộ não được nghỉ ngơi và
thăng bằng, không nghĩ ngợi lung tung.
8. Nơi tập
Không có gì đặc biệt về chỗ tập, tập ở
đâu cũng được, trong nhà, ngoài trời. Dĩ nhiên
nơi nào có dưỡng khí trong sạch và yên tĩnh
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vẫn tốt hơn. Tránh nơi có gió lùa mùa hè hay
mùa đông đều tránh đứng đầu ngọn gió.

ngoài, thấy phản ứng đã lo sợ, bỏ tập thì làm
gì có kết quả.

9. Trước và sau khi tập

Tóm lại có mấy điều cần lưu tâm:

Trước khi tập nên đứng bình tĩnh cho
tâm được thoải mái, yên tĩnh để chuyển hóa về
sinh lý và tâm lý. Ta có thể làm những động
tác nhẹ nhàng, thoải mái như trong môn “khí
công”.

a) Khi tập luôn bấm mấy ngón chân, thóp lỗ
đít, để giữ tư thế “thượng-hư – hạ-thực”.

Đến khi tập xong cũng nên bình tĩnh về
10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Những
người không đủ bình tĩnh cần đặc biệt chú ý
đến điều này.
10. Tập Dịch Cân Kinh thế nào cho đúng
Sau khi tập cảm thấy ngực và bụng nhẹ
nhàng dễ chịu, hơi thở điều hòa mắt sáng,
nước miếng ứa ra, đại tiện nhuận, ăn ngon,
tinh thần tỉnh táo, bệnh tật bớt dần thì đấy là
tập đúng, rất ít khi tập sai, tỷ lệ tập sai không
tới 1%. Sau khi tập đại đa số thấy đều có phản
ứng nhưng về hiệu quả thì rất khác nhau,
nguyên nhân chính là tư thế khi tập có thích
hợp với thể chất người tập hay không.

b) Vẫy tay từ ít tới nhiều đạt tới 1800 cái trở
lên mới có hiệu quả.
c) Có phản ứng đừng ngại mà ngừng tập, vì đó
là diễn biến tốt, cứ tập số đếm như cũ qua
phản ứng sẽ tăng số lần vẫy tay lên.
d) Kiên trì quyết tâm luyện tập, tin tưởng “các
bệnh tật sẽ khỏi”.
e) Vững lập trường, không hoang mang vì dư
luận, lạc quan với cuộc sống, chỉ cần niềm tin
bằng hạt cải là có thể dời núi (nghĩa bóng là
vững niềm tin mà tập luyện đến nơi đến chốn
thì bệnh nguy nan như trái núi cũng phải rời
khỏi con người).
f) Có quyết tâm là thực hiện ngay, càng để
chậm và ngần ngại càng khó khăn thêm, càng
lâu khỏi bệnh.

11. Lúc bắt đầu tập nên chú ý đến điểm
nào?
Nửa thân trên buông lỏng: thượng-hư.
Nửa thân dưới giữ chắc: hạ-thực. Tay ra phía
trước không dùng lực (nhẹ). Vẫy tay ra phía
sau có dùng sức (nặng). Tập đếm số lần vẫy
tay ngày một tăng, ngày ba buổi tập, kiên
quyết “tự chữa bệnh cho mình”

Quý vị có thể tham khảo thêm video
hướng dẫn luyện tập của thầy Phêrô Phạm
Công Thuận (gần 1 giờ, hơi lâu, nhưng kỹ
càng).

12. Trạng thái tinh thần lúc tập có liên quan
gì đến hiệu quả không?

Xin các AH xem bài Sống Nhờ Dịch
Cân Kinh của nhà văn Chu Tất Tiến dưới đây,
một kinh nghiệm thật sự đã mới xảy ra.

Có, ảnh hưởng rất lớn! Hết lòng tin
tưởng. Kiên quyết tới cùng. Tập đủ số nhất
định. Lòng còn nghi hoặc, còn bị động dư luận

YouTube Đạt Ma Dịch Cân Kinh do thầy Phêrô
Phạm Công Thuận
YouTube Chi Tiết Vẫy Tay

Xin nhớ YouTube các quí vị chỉ xem bằng
online, click vào chữ gạch dưới.

Sống Nhờ Dịch Cân Kinh
Thực tế, khoảng năm 1983, khi gặp cơn
bệnh bất trị, suýt chết vì một mạch máu bên
phải vào tim bị tắc, (right bundle blocked
completely), tay chân rũ liệt, không cử động
được, 7 bác sĩ đã chê, mới nhớ tới Dịch Cân
Kinh, và cố tập thử để xem có trị được bệnh
không, vì lúc ấy không còn chọn lựa, nghĩ rằng

Chu Tất Tiến
đằng nào cũng chết, để rồi thấy môn võ này,
quả thật có tác dụng kinh người, đã giúp tôi
sống đến ngày hôm nay, cho dù rằng chỗ tắc
của nhánh máu bên phải quả tim vẫn còn đó.
Vừa qua, lại một lần nữa, tôi mới thấy
Dịch Cân Kinh thực sự là môn nội công thượng
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thừa, đã giúp tôi qua khỏi cơn nguy kịch, có thể
dẫn đến tử vong trong nháy mắt.
Tháng 11/2018, vì làm việc quá sức
trong một hoàn cảnh căng thẳng, tôi bị “Stress”
cấp tính. Đột nhiên tôi mệt kinh khủng, không
giơ tay lên được, hơi thở cạn và đau ngực ghê
gớm.
Gia đình vội chở vào phòng cấp cứu, tại đây,
bệnh viện làm đủ mọi phương pháp để cứu
cấp, chích thuốc, truyền nước biển…
Sau mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ phòng cấp cứu
cho biết tôi bị 3 triệu chứng cực kỳ nguy hiểm:
1) “Panic Attack”: khi áp lực tinh thần tấn công
vào hệ thần kinh, trái tim và mạch máu, gây ra
sự rối loạn sinh hoạt trên toàn bộ cơ thể.
2) “Aneurysm”: dãn động mạch chủ. Vì bị áp
lực quá mạnh, một nhánh động mạch chủ
trong phổi tôi bị dãn nở bong bóng một khoảng
hơn 4.1 cm. Trường hợp này nguy hiểm hơn cả
“Heart Attack”, vì một khi động mạch chủ ở
phổi vỡ ra, thì máu phun ra từng đợt đến tất cả
hai lá phổi và người bệnh sẽ chết ngay, không
cách gì cứu kịp.
3) “Blood Clot”: Cục máu đông. Theo kết quả
Scan, một cục máu đông đã bắt đầu hình
thành và đang đi lang thang trong ngực.
Với 3 triệu chứng này, rất tiếc, là các
bác sĩ không có phương pháp nào trị dứt, mà
chỉ có thể giúp cho mạch máu và tim ổn định,
không gây hại thêm, bác sĩ đã cho chích thuốc
an thần để tránh kích xúc thêm.
Thế thôi, không ai có phương thức gì để
làm cho chỗ mạch máu dãn nở phải co lại cũng
như không có cách gì làm cục máu đông tan
đi.
Khi biết mình đang trong tình trạng nguy
hiểm, tôi vội áp dụng Thiền và Khí công, “hít
sâu, thở dài” liên tục để trấn tĩnh mình, vừa
tránh căng thẳng thêm, vừa mong qua khỏi
cơn bệnh ngặt nghèo. Mặc cho bác sĩ, y tá lôi
tôi đi hết phòng nọ đến phòng kia, tôi cứ nằm
nhắm mắt, định thần và hít thở.
Điều lạ lùng là qua ngày hôm sau, tuy
không có thuốc men gì chữa trị, bác sĩ cho biết
là chỗ dãn nở mạch máu đã bình ổn, không
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dãn thêm nữa, và trái tim tôi, hôm qua, đập
hỗn loạn, nay đã đập bình thường! Vì thế bác
sĩ cho về. Đến nhà, tôi tiếp tục tập Khí công, hít
thở gần như suốt ngày, nhưng bất ngờ ngày kế
tiếp, tôi lại bị mất sức và muốn xỉu. Lại phải
chở vào phòng cấp cứu, làm một lô xét nghiệm
khác.
Cuối cùng, bác sĩ cho tôi uống Thuốc
Cao Máu và Cao Mỡ, (dù tôi chưa bao giờ bị
cao huyết áp, cao mỡ hay cao đường) để ngăn
ngừa tôi bị hai thứ này áp lực vào tim và mạch
máu! Gần một ngày ở trong bệnh viện, tôi tập
hít thở liên tục.
Trở về nhà, tôi thấy khỏe hơn, nhưng
tim đập vẫn mạnh, và ngực vẫn đau. Khí công
và Thiền không giúp được nhiều, khi tình trạng
quá nặng. May mắn là tôi bất chợt nhớ đến
Dịch Cân Kinh, và áp dụng liền, buổi sáng 400
lần, buổi chiều 400 lần, và kết quả thật ngạc
nhiên:
Sau hai ngày tập Dịch Cân Kinh, thì
không còn đau ngực nữa! Hơi thở trở lại bình
ổn, sinh hoạt trở gần như bình thường, chỉ yếu
hơn trước một chút. Mừng quá, tôi tập liên tục.
Cho đến sau gần 1 tuần, tôi đã thấy khỏe hẳn.
Điều lạ nữa là liên tiếp nhiều ngày sau,
phải trở lại bệnh viện để làm thêm nhiều xét
nghiệm để tìm cục máu đông ở chân, và ở
ngực thì không thấy nữa! Chỗ mạch máu dãn
nở đã bình ổn, không có triệu chứng gì phát
triển thêm.
Với kinh nghiệm trên, tôi muốn chia xẻ
với đồng hương về 4 phương pháp Dịch Cân
Kinh mà tôi từng áp dụng:
Người mới tập thì vẫy tay 100 lần, sau
từ từ tăng lên 500, 1000 lần. Người tập lâu có
thể vẫy đến vài ngàn lần. Một Cụ năm nay đã
hơn 90 tuổi, mỗi ngày vẫy 5000 lần, vẫn lái xe
đi chơi, và viết sách. Cuốn sách cụ vừa in xong
năm ngoái dầy gần 600 trang.
Điều quan trọng là nên nhớ: Tập luyện
mà không điều tiết việc ăn uống thì cũng khó
đạt kết quả, vì “ĐA SỐ BỆNH TỪ MIỆNG MÀ
VÀO!”
Do đó, phải kiểm soát chế độ ăn uống
của mình, không ăn mỡ heo, không ăn da gà,
da vịt, da heo. Không cà phê, bia rượu. Kiêng
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thịt bò tối đa. Một tháng có thể ăn thịt bò một
lần. Ăn rau, củ, quả, thật nhiều. Nên ăn cá, và
một ít thịt gà. Sáng dậy, nên uống một ly nước
thật to, ban ngày uống ít nhất là 2 lít nước.
Nên cố gắng tập luyện, phương pháp
nào cũng được, tùy theo cơ thể, cho dù bây giờ
đang khỏe mạnh, không bệnh tật gì, vì chỉ khi
bệnh đến, không còn cơ hội tập nữa, lúc ấy
mới hối hận thì không kịp.

Nhớ: Lúc bệnh đến, mới thấy thèm sức
khỏe vô cùng. Đã bệnh rồi thì vàng bạc tiền tài
chức tước tất cả đều vô nghĩa.
Trên hết, nên giữ Tâm Trong Sạch, Yêu
người và kính thờ Thượng Đế.
Nếu không có tín ngưỡng, không tin vào
Thần Linh, để sống với một TÂM HỒN CAO
THƯỢNG thì cho dù tập luyện căng thế nào
chăng nữa, cũng chưa chắc có kết quả tốt.
Chu Tất Tiến
Jan 12, 2019

CÙNG BẠN….
Ta thèm dăm chén bên bằng hữu,
Ngây ngất thềm trăng đêm cố hương;
Cười khóc cho vơi niềm cô lữ.
Lẫn trong địa ngục, bóng thiên đường…
Mười lăm năm đó, Ồ ! nhanh nhỉ,
Ta đã đi xong môt đoạn trường;
Cho dẫu “đầu thai lầm thế kỷ”
Khổ đau nào, rồi như khói sương…
Ta thèm lên núi mơ trời biếc,
Ngắm những dòng sông uốn lượn quanh,
Núi vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Sông dài lấp lánh mộng đời xanh…
Ta thèm gọi bạn đêm thao thức,
Gió bão ngoài song, gió bão hoài.
Những đóa trăng vàng mây chẳng khuất,
Tấc lòng ai đó gửi riêng ai…
Ta thèm cùng bạn đi cho hết,
Sông núi gấm hoa — chớ khước từ!
Hanh phúc, đau buồn… theo mệnh nước,
Trải lòng nhân bản với thiên thu…
Điền trang Lộc xuân, 30/4/1999
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN

SỐ 112 – MÙA THU TEXAS 2019

TRANG 97

Yên Rồi Ngủ Ngon

T

AH Lê Văm Sâm

ôi thích vẽ, bây giò mắt kém không vẽ
được. Tôi thích làm DVD các công trinh
xây cầu đường từ thiện của nhóm Ái Hữu
Công Chánh Sàigòn mà tôi là thành viên và
những hình ảnh video tôi đi phiêu lưu ở VN.
Bây giờ mang bịnh suy thận và cũng vừa mổ
tim nên cũng không làm được gì. Chỉ còn viết
lại vài mẫu chuyện ngắn trong khoảng thời
gian tôi ở VN.

Tôi tưởng chỉ một mình tôi đi Tân Quới,
té ra cũng có nhiều người xuống đây.

Các bạn đọc cho vui nghe, hoặc giả
cùng tôi đi phiêu lưu.

Đến ngã ba Tân Quới tôi hỏi một anh
xe ôm có biết nhà có cái mả đẹp không. Anh ta
nói biết và đòi 30 ngàn tiền xe. Tôi hỏi có xa
lắm không. Anh ta trả lời xe chạy khoảng 30
phút thì tới.

Tôi đã nói tôi đi phiêu lưu thì chắc phải
gặp vài trường hợp đứng tim.
Tôi có một người bạn ở tiểu bang
Arizona cũng trong nhóm mtc (morning tea
club). Cô tên H. Sa Mac (tiểu bằng Arizona sa
mạc rộng lớn nhất nước Mỹ, có lẻ cô lấy tên
Sa Mạc là lý do nầy). Cô khoảng nhỏ hơn tôi
vài tuổi. Cô có chồng Mỹ và có mấy đứa con
gái đều có gia đình. Quê của cô ở xã Tân
Quới, tỉnh Vĩnh Long cách phà Cần Thơ
khoảng vài cây số.
Cô thích thơ văn và vẽ. Cô làm thơ rất
hay. Vào năm 2007, tôi 70 tuổi. Cô HSM (H Sa
Mạc) mời tôi xuống Tân Quới chơi nhân dịp cô
về thăm mẹ cô. Cô bảo tôi đi xe đò SaigonCần Thơ và nói với lơ xe cho tôi xuống ngã ba
Tân Quới, xong gọi xe ôm khoảng 20 ngàn tiền
xe, chạy đến nhà có cái mả đẹp nhất làng Tân
Quới.
Theo như lời căn dặn của HSM, tôi mua
vé xe Saigon - Cần Thơ lúc 5 giờ sáng, xe
chạy đến ngã ba Tân Quới anh lơ xe gọi inh ỏi
"Bà con nào xuống Tân Quới thì chuẩn bị, xe
sắp tới rồi"

Tôi định ghé thăm HSM mà tôi chưa
một lần gặp mặt, tôi có vẽ cho cô vài tấm hình
và chỉ quen biết trên Internet với nhóm mtc của
anh Huỳnh Chiêu Đẳng. Tôi định sau đó tôi đi
Cần Thơ chơi nên tôi đi chuyến xe đò 5 giờ
sáng để đến Cần Thơ cùng ngày.

Tôi lên xe. Con đường làng nhỏ hẹp
tráng nhựa đen. Hai bên nhà thưa thớt. Xe
chạy khoảng 30 phút thì qua một cây cầu xi
măng. Chạy thêm khoảng 100 mét anh lái xe
ôm quẹo qua bên phải chạy ngược lại trên con
đường đất dọc theo bên hông cây cầu. Đến
mé sông anh quẹo qua trái dọc theo mé sông
trên đường xi măng. Chạy khoảng 200 mét
anh dừng lại và nói với tôi tới rồi. Tôi trả cho
anh 50 ngàn vì đường khá xa. Tôi đứng trước
cửa nhà và nhìn chung quanh. Phía trước và
chung quanh nhà bao quanh hàng rào sắt, đầu
nhọn, màu xanh lá cây đậm. Ngõ vào có cánh
cửa sắt đang đóng. Bên trái có cái mả đá mài
xanh lợt rất đẹp. Dọc theo đường vô nhà cũng
có hàng rào sắt ngăn cách riêng biệt khu vực
dành riêng cho mả. Một cánh cửa sắt để ra
vào mả khép lại. Phía bên phải là sân trước
trồng nhiều cây kiểng trong chậu xành trông rất
thẩm mỹ.
Tôi gọi điện thoại, HSM vội vã chạy ra
mở cổng và hỏi "Phải anh Sâm không?".
Tôi cười nói "Còn ai vô đây".
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HSM trông khá xinh đẹp, nhanh lẹ và rất
hồn nhiên vui tánh.
Cô mời tôi vào nhà, giới thiệu tôi với
má của cô. Bà dốc dáng to con, khoảng ngoài
90 nhưng trông rất khỏe mạnh. Bà gặp tôi chỉ
nhìn soi mói, ầm ừ, không nói gì và chậm rải
vào phòng của bà.
HSM nói "Má H. già rồi hơi lẫn một
chút, anh Sâm cứ tự nhiên". Xong cô dẫn tôi
đến một căn phòng chính giữa đối diện với
phòng khách và nói "Phòng này của thằng em
út, nó đi Saigon rồi, cả tuần nó mới về. Bà già
tôi thương nó nhất đó anh. Anh ở đây nha.
Phòng của tôi gần nhà bếp, còn phòng của má
tôi ở gần bàn thờ ".
Cô chỉ tôi phòng tắm, vệ sinh và thúc tôi
đi tắm. Cô nói "Ở nhà quê phải múc nước đổ
vào thau và dùng gáo múc nước tắm. Anh chịu
khó chút nha."
Cô mời tôi ăn cơm tôm càng kho, rau
lang luộc, canh lá mồng tơi.
Xong, cô lái xe honda hai bánh chở tôi
đi xem mả của ông bà ngoại của cô cũng gần
đó cách nhà má của cô khoảng vài trăm
thước.
Khu vườn này rất rộng, trồng nhiều loại
cây ăn trái như chôm chôm, măng cụt, soài,
mít, dừa, đu đủ... nhà của dì, dượng của HSM
nằm giữa vườn. Mả ông bà ngoại HSM nằm ở
góc vườn cách nhà khoảng 20 thước. Mả xây
bằng đá ong đỏ lâu năm đã đỗ màu đỏ đen
đậm. Tôi thấy hơi rợn người khi đứng bên
cạnh hai cái mả nầy.
Tôi nói với HSM, bốn giờ tôi đi Cần
Thơ. HSM thấy còn sớm liền chở tôi về nhà cô,
từ đó cô chạy theo mé sông khoảng hai cây số
ra tận đồng ruộng mênh mông chỉ duy nhất có
một căn nhà xây gạch có sân thượng thống
khoáng. HSM nói đó là nhà anh thứ Tư của
HSM.
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Vợ chồng anh Tư HSM tiếp tôi rất nồng
hậu. Họ làm gà nấu cháo mời tôi ăn, dẫn tôi đi
xem vườn trồng táo tàu khoảng hơn hai mẫu
đất. Trái sum sê. Đứng trên sân thượng nhìn
bốn bề ngoài dẫy nhà dọc theo hai bên bờ
sông, còn lại là cánh đồng lúa mênh mông bát
ngát. Trong bỗng chốc, tôi liên tưởng sống ở
đây thật là tuyệt vời.
Trời dần tối mà tôi không hay. Tôi dục
HSM về. Đến nhà HSM mặt trời đã khuất bóng.
HSM nói với tôi ở chơi vì cô cần tôi chỉ cô xử
dụng photoshop và chỉ cô ấy vẽ hình bằng
photoshop.
Má HSM hỏi tôi chưa về à, HSM nói tôi
ở lại đây qua đêm. Bà làm thinh đi vào phòng.
HSM nói với tôi bà lãng trí và hơi bất thường.
Ở nhà tất cả dao, kéo đều dấu kỹ không cho
bà biết. Ấy vậy, thỉnh thoảng tìm thấy vài cây
dao dấu dưới gối đầu giường của bà. Người
nhà vội lấy đi, cất dấu nơi khác. HSM còn căn
dặn tôi tối đi ngủ nếu má của HSM có gõ cửa
hay vặn khóa cửa thì đừng lên tiếng và đừng
mở, sợ bà cầm dao và có thể giết tôi.
Nghe HSM nói như vậy, tôi rùng mình
liên tưởng phim Psycho do Anthony Perkins
thủ vai chính. Anh ta có mở một nhà nghỉ và ở
trong nhà nghỉ đó với bà mẹ đã chết lâu năm
mà vì quá thương mẹ, anh ta cất giấu trong
một phòng kín trùm phủ đầu bằng cái áo mưa
đen và để ngồi trên chiếc ghế đánh đưa lên
xuống. Mẹ anh lúc sanh thời rất thương anh và
ganh ghét những ai đến gần anh. Cho nên mỗi
khi có khách đến ở nhà nghỉ, giữa đêm khuya,
trời mưa gió anh trùm khăn áo đen hóa trang
là mẹ anh, cầm dao đi giết người ở trong nhà
nghỉ của anh.
Quả thật lúc nầy tôi thấy sợ. Không lẽ
mình chết vô lý như thế nầy sao. Không lẽ
chuyện phim Psycho cách nay hơn 40 năm
bây giờ xảy ra cho mình sao.
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Nếu đối đầu với má của HSM thì chắc
tôi không phải là đối thủ của bà vì bà rất to lớn
và còn rất khỏe mạnh.
Đêm đó tôi không chợp mắt được. Tôi
sợ bà có chìa khóa riêng để mở cửa. Tôi vội
kéo cái bàn viết gần đó chận cánh cửa, và
dường như chưa yên tâm tôi để thêm bên
cạnh chân bàn mấy cái ghế.
Khoảng 12 giờ đêm tôi nghe tiếng má
của HSM gõ cửa và hỏi "Mầy, thằng Bảy về rồi
à, mở cửa mau". Tôi lặng im, tim tôi đập thật
mạnh. Không gian trở lại yên lặng. Tôi không
biết bà đã trở về phòng của bà hay còn đứng
trước cửa. Tôi hình dung mặt bà trầm lạnh, tay
cầm con dao dài, tay mở khóa mà tim đập liên
hồi.
Khoảng hai giờ tôi nghe tiếng khóa cửa
vặn qua lại và tiếng của bà "Bảy, mầy về rồi
hả, mở cửa mau." Tôi đứng lên và im lặng.
Bà gọi vài lần rồi im lặng. Sau đó khoảng 10
phút bà đập cửa rầm rầm la lối lớn tiếng "Mầy,
thằng nào ở trong phòng thằng Bảy, ra đây
mau". Cánh cửa lung lay như sắp bể. Bỗng tôi
nghe có tiếng của HSM nói "Má làm gì vậy,
thằng Bảy đi Saigon chưa về, không có ai ở
trong đó" Tiếp theo là tiếng của má HSM "Hồi
nảy tạo thấy có đèn sáng trong đó mà". HSM
nói "Hồi chiều anh Tư có cho thắng Bảy mấy
trái táo tàu, con vào để trong phòng nó, con có
vặn đèn và khi ra con đã tắt hết rồi, má đi ngủ
đi, làm rầm rầm không để ai ngủ được, má
cầm con dao làm gì ở đây ".
Sau đó không nghe ai nói gì nữa. Tuy
nhiên từ xa vọng lại tiếng của HSM nói khơi
khơi "Yên rồi, ngủ ngon nha, good night."
AH Lê Văn Sâm
BPT cám ơn anh Sâm về câu chuyện thật cảm
động và rùng rợn như phim trinh thám. Chúc
anh luôn an mạnh và viết nhiều hơn nữa để
các AHCC xem có những giây phút hồi hộp.

TA CÙNG CHUNG BƯỚC
Ta còn đây, còn sức đôi chân
Bước đi vẫn vững, vẫn thăng bằng
Đôi vai vươn rộng mang chồng tuổi
Bảy Tám Mươi hay luôn cả Trăm
Mời bạn vào đây ăn bữa cơm
Kể nhau nghe công tác đã làm
Hôm qua, ngày mai, ngày kế tiếp
Ta vào thôn xóm giúp bà con
Gió đồng quê nhẹ thổi bên tai
Cảm khoái đâu đây thật tuyệt vời
Thôn xa khói tỏa bay lờ lửng
Che khuất mây chiều một góc trời
Bữa cơm hôm ấy bạn đãi tôi
Ân tình đôi phút đủ nghẹn lời
Phương trời xa cách tôi vẫn nhớ
Bạn vẫn kiên cường, vẫn tới nơi.

Lê Văn Sâm
Oklahoma City, ngày 8-5-2013
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Đà Lạt Thành Phố Mến Yêu
Huỳnh Long Trị

H

Gíáo sư Perreau Saussine và anh Tâm cùng 4 SV CĐCC

è năm 1956 hoà bình đã tạm thời trở lại
với đất nước Việt Nam được 2 năm.
Đường xe Saigon-Đà Lạt đã mở trở lại. Ba má
tôi quyết định đi Đà Lạt bằng xe hơi nhà.
Chúng tôi đi bằng 2 chiếc Peugeot 203, một
chiếc do chú sáu của tôi và một chiếc do anh
tư Chẩn, con người bác, lái. Lúc đó tôi 17 tuổi.
Lần đầu tiên tôi mới đi vùng núi bằng xe hơi.
Trưa đến Định Quán chúng tôi ngưng
lại ăn trưa. Sau khi ăn xong chúng tôi khởi
hành, từ đó xe bắt đầu lên dốc luôn. Trên
đường đi thấy bảng "Thác Pongour 4km".
Chúng tôi vào xem thác. Lần đầu tiên trong
đời tôi mới thấy một thác nước hùng vĩ như
vậy. Xem xong trở ra đường cái. Vài cây số

sau thấy một bảng đề "Thác Gougah 200m".
Chúng tôi đậu xe ở ngoài rồi đi bộ vào. Thác
này nhỏ hơn nhưng cũng đẹp.
Chiều tối mới đến Đà Lạt. Không khí
thật là mát mẻ, dễ chịu, khác hẳn ở Saigon.
Chúng tôi ở một biệt thự của bạn ba tôi. Một
hôm chúng tôi đi xuống Phan Rang bằng đèo
tên là "Ngoạn mục". Người Pháp trước đó đặt
tên là "Belle Vue". Đèo này rất nguy hiểm,
đường thì ngoằn ngoèo, hai bên thì hố sâu
thăm thẳm. Mới đi vài cây số má tôi khóc. Hai
xe phải vào chỗ nghỉ. Má tôi không muốn đi
nữa nên ba tôi quyết định trở về Đà Lạt. Chú
sáu tôi nói "Đèo này là đèo Lưu Bị chứ không
phải đèo Ngoạn mục".
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Năm năm sau, hè 1961, vừa học xong
năm thứ ba, tôi trở lại Đà Lạt. Lần này không
phải đi chơi mà đi thực tập. Tôi đi với 3 người
bạn đồng khoá ban Địa chánh trường Cao
Đằng Công Chánh. Đó là bạn Huỳnh minh
Nguyện, Hà văn Trung và Lý Bình.
Chúng tôi 4 người đi bằng xe lửa từ
Saigon đến Phan Rang, rồi từ đó đi xe lửa đặc
biệt có mốc đi lên Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên
cũng là lần chót tôi đi chuyến xe lửa đặc biệt
này. Sau này tôi đọc trên internet mới biết
tuyến xe lửa đặc biệt và độc nhứt trên thế giới
này do các kỹ sư người Pháp thực hiện thời
Pháp thuộc. Vài năm sau tuyến xe lửa này
được tháo bỏ.
Đến Đà Lạt chúng tôi mướn một phòng
của khách sạn Nha Địa Dư Quốc Gia để tạm
trú trong 2 tuần. Giáo sư Perreau Saussine, kỹ
sư người Pháp hướng dẩn chúng tôi suốt thời
gian thực tập này. Ông là chuyên viên kỹ thuật
của Liên hiệp Quốc đến làm cố vấn kỹ thuật
cho Nha Địa Dư Quốc Gia tại Đà Lạt, và cũng
là giáo sư Trường Cao Đẳng Công Chánh.
Mổi buổi sáng chúng tôi bốn người cùng với
giáo sư và anh Tâm, cán sự địa dư vác máy
đo đạc leo lên mấy cái đồi ở ngoại ô Đà Lạt để
nhắm qua đồi khác ghi, ghi, chép chép. Trưa
về văn phòng thầy trò với các dữ kiện hồi
sáng cùng nhau tính toán. Môn này tên là
Géodésie. Tôi tạm dịch là "Trắc địa cầu". Có
một lần vì ghi chép thế nào mà thầy trò tính
không ra. Ngày hôm sau tụi này phải trở lại
ngọn đồi cũ nhắm và ghi chép trở lại. Ông
thầy không rầy tụi tôi một tiếng nào hết. Tụi
này nói với nhau gọi ổng là "Papa Saussine".
Có một lần tụi tôi ngồi ăn sáng trong tiệm phở
nhìn ra ngoài thấy xe hơi ổng đậu chờ tụi này.
Tui bèn nói lên: "Papa Saussine chờ tụi mình
ngoài kia kìa. Ăn lẹ lên!" Đã gần 58 năm rồi
nhưng chúng tôi không bao giờ quên vị giáo
sư đáng kính này.
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Chúng tôi không những đã học hỏi về
kỹ thuật mà còn học được về tư cách của ông
ta nữa.
Mùa xuân năm 1963, tôi ra trường gần
1 năm, làm việc cho Tổng Nha Điền Địa
Saigon. Tôi được bổ nhiệm làm trưởng đoàn
đo đạc tại Đà Lạt. Đoàn của tôi có 7 toán.
Chúng tôi ăn cơm tháng ở quán phở gần Ty
Điền Địa. Các nhân viên gọi tôi bằng "ông kỹ
sư". Thằng con trai bà chủ quán, khoảng 15
tuổi nói "Kỹ sư mỏ lết hả?". Từ này xuất phát
từ cải lương lúc đó. Nó tưởng anh kia nói giỡn
với tôi. Anh ta mới nói với nó: "Ổng là kỹ sư
thiệt đó mầy". Không biết nó có tin không?.
Rồi mùa thu năm 1969, sau khi đám
cưói, vợ chồng tôi đi Đà Lạt hưởng tuần trăng
mật 10 ngày. Sở dĩ tôi chọn Đà Lạt vì vợ tôi
hồi nào tới giờ chưa biết Đà Lạt và chưa đi
máy bay.
Lúc đó phải đi bằng máy bay vì đường
bộ không còn an toàn như xưa. Chúng tôi ở
khách sạn có cái tên rất dễ thương "Hotel
Mimosa", đi thăm viếng những thắng cảnh
như Hồ xuân Hương, Hồ Than Thở, Thác
Cam ly. Đặc biệt, tôi có gặp lại Ngô trọng Các,
cùng khoá, sau hơn 7 năm tốt nghiệp. Lúc bấy
giờ Các là trưởng ty Công Chánh Tỉnh Tuyên
Đức, một tỉnh bao quanh thành phố Đà Lạt.
Một hôm sẵn đi thăm công trường gần thác
Prenn, Các chở chúng tôi đến đấy. Hai đứa tôi
ở đó chơi chụp hình đến chiều, Các đến đón
về nhà đãi một bửa cơm thịnh soạn rồi mới
đưa chúng tôi về khách sạn. Thật là 10 ngày
thần tiên của chúng tôi. Vợ tôi trong lúc bịnh,
bà viết hồi ký có nhắc về chuyến đi này và còn
viết nguyên lời của bản nhạc "Nhớ về Đà Lạt"
nữa ...
Thật là một thành phố với bao kỷ niệm
khó quên.
Huỳnh Long Trị
Driebergen (HoàLan)
Tết Kỷ Hợi 2019

Kính chúc quí Thầy Cô, quí Ái Hữu Tiền Bối, cùng quí Ái Hữu và Thân Hữu
một mùa Thu Đông nhiều sức khỏe, an khang và đầm ấm.
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Tháng Tư Nhớ Bạn
Phạm Tín An Ninh
đồng nghiệp và học sinh của mình, khi nào xe
bị hư, cứ mang đến để anh sửa miễn phí.

(Đặc biệt tặng các bạn Khóa 18 Thủ Đức)

rước những ngày Tháng Tư buồn, tôi lại
nhận thêm một tin buồn: Đồng môn Võ
Văn Khoa vừa vĩnh viễn ra đi. Với tôi, anh
Khoa không những là bạn cùng Khóa 18 Thủ
Đức mà sau này, vì gốc giáo chức, nên theo
nhu cầu của Bộ Quốc Gia Giáo Dục, anh
được biệt phái về dạy ở trường Võ Tánh Nha
Trang, ngôi trường trung học nổi tiếng ở quê
tôi mà trước kia tôi đã từng theo học. Do đó
chúng tôi nặng thêm mối thâm tình. Ngay từ
những ngày còn trẻ, anh đã nghiên cứu, tu tập
và viết nhiều sách về Thiền Học, cả tiếng Anh
lẫn tiếng Việt. Anh sống thanh đạm, chân
thành, đạo hạnh, luôn hết lòng giúp đỡ tha
nhân. Sau khi sang Mỹ một thời gian, anh trút
bỏ mọi phiền não thế gian, xuất gia đi tu, trở
thành Thiền Sư Di Như nổi tiếng của một
Thiền Viện ở Las Vegas, do chính anh sáng
lập và giảng dạy. Nhờ vào trình độ và đức độ,
anh đã quy tụ đông đảo môn đệ. Vì vậy trên
trang cáo phó được viết: “Sư Thầy Di Như Võ
Văn Khoa viên tịch.”

T

Tuy biệt phái về làm nghề dạy học,
nhưng trong hồ sơ lý lịch, anh vẫn còn mang
cấp bậc đại úy và phục vụ nhiều năm trong
ngành Chiến Tranh Chính Trị, từng đóng góp
cho việc hình thành và giảng dạy cho Trường
Đại Học CTCT Đà Lạt, nên sau khi Cộng Sản
chiếm Nha Trang, đầu tháng 4/75, anh bị tù
đày nhiều năm. Ra tù, anh trở về Nha Trang,
làm nghề sửa xe đạp ở một góc đường, ngay
phía sau ngôi trường cũ mà anh từng dạy học.
Thời buổi ấy gần như gia tài mỗi người chỉ
còn mỗi chiếc xe đạp. Cùng cảnh thất cơ lỡ
vận, nên anh thường nhắn các cựu giáo chức

Tang lễ được tăng đoàn tổ chức rất
trang trọng tại Peek Funeral Home,
Westminster, California. Số người đến viếng
và tiễn đưa anh khá đông. Ngoài một số giáo
chức đồng nghiệp, những cựu đồng môn
Khóa 18 Thủ Đức, số đông đảo còn lại là
những đồng đạo của anh. Chúng tôi được sự
đón tiếp nồng hậu của gia đình và đặc biệt
của tăng đoàn, mà hầu hết là những học trò,
môn đệ của anh. Nhìn cung cách của họ,
chúng tôi hiểu được lòng tôn kính và hết mực
tiếc thương mà họ dành cho vị Sư Thầy của
mình. Cùng với những đồng môn Khóa 18
Thủ Đức, đứng trước linh cữu, đưa tay lên
chào vĩnh biệt anh, bỗng tôi thấy lòng mình
chùng xuống, bâng khuâng. Cả buổi trưa hôm
ấy, tôi mênh mang nhớ tới bạn bè, đồng môn,
đồng đội cũ. Hình dung từng khuôn mặt của
những thằng bạn thân thiết đã hy sinh trên các
chiến trường, hay chết đau đớn tức tưởi trong
các trại tù, và một số đông đã phải bỏ quê ra
đi, đang sống lặng lẽ đâu đó trên xứ người,
mỗi người mỗi cảnh, nhưng có cùng một nỗi
đau chung, khi giấc mơ trở về lại trên quê
hương ngày một héo hắt, mỏi mòn. Có thằng
đã tự vẫn.
Ký ức bắt đầu đưa tôi trở về ngọn đồi
Tăng Nhơn Phú, nơi từng tọa lạc một quân
trường nổi tiếng đã có mặt từ những năm đầu
thập niên 1950, đào tạo hầu hết những sĩ
quan trừ bị, có rất nhiều vị đã trở thành những
tướng lãnh lẫm liệt một thời, có vị đã tuẫn tiết
vào giờ thứ 25 để giữ tròn tiết tháo: Nguyễn
Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ…
Khóa 18 chúng tôi ra trường ngày
18.3.1965 với 1219 tân sĩ quan, vốn xuất thân
từ nhiều thành phần khác nhau, và được phân
phối về đủ các quân, binh chủng, các ngành
chuyên môn, các quân trường, đặc biệt còn
được biệt phái về một số cơ quan hành
chánh, các cấp bộ, nha, sở. Hôm nay, trong
những đồng môn Khóa 18 đến tiễn biệt anh
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Võ Văn Khoa, tôi được gặp lại một số anh em
thân quen, từng phục vụ ở những đơn vị khác
nhau như thế. Anh Nguyễn Văn Lân: trước khi
nhập ngũ là giáo sư của một Collège
Français, ra trường về làm việc ở Bộ Ngoại
Giao; bạn Đào Minh Hùng: Thiếu Tá của Liên
Đoàn 81 BCND, một đơn vị nổi danh ở các
chiến trường đẫm máu nhất; bạn Nguyễn
Nhật Minh: Thiếu Tá Trưởng Ty ANQĐ Lâm
Đồng; bạn Vũ Ngọc Bích: Thiếu Tá của Cục
Mãi Dịch, các anh Nguyễn Ngọc Kỳ, Bùi Trọng
Nghĩa, Nguyễn Thế Hùng: CTCT, bạn Lê
Trường Xuân: Biệt Động Quân, Nguyễn
Thanh Thế, Trần Minh: Bộ Binh, Đỗ Văn Đạt:
HCTC, và đặc biệt có bốn người bạn cùng
Trung đội 14/Đại đội 4 SVSQ với tôi: anh
Nguyễn Xuân Hồng: giảng viên Trường Sinh
Ngữ Quân Đội, về sau trở thành Mục Sư Tin
Lành và phục vụ tại Nha Tuyên Úy; Phạm Duy
Cường: CTCT, Nguyễn Văn Long: Thiết Giáp
và Nguyễn Hồng Tâm: SĐ5BB, người trẻ tuổi
nhất của Đại Đội 4.

Gặp lại nhau, cũng là dịp để điểm danh,
xem ai còn ai mất, cùng ngậm ngùi cho phần
số của mỗi người.
Riêng Đại Đội 4 và Trung Đội 14 SVSQ
của chúng tôi cũng có nhiều điều đặc biệt khó
quên. (Đại Đội 4 là hậu thân của Đại Đội 10
trong giai đoạn 1.) Cán bộ đại đội trưởng là
Trung úy Phan Tấn Mỹ, tốt nghiệp Khóa 13 Võ
Bị Đà Lạt, từ binh chủng TQLC thuyên chuyển
về Trường, sau khi mãn một khóa học ở Hoa
Kỳ. Ông là nhà thơ được nhiều người biết đến
dưới bút hiệu Ý Yên (cũng là tên của quê
hương ông ở miền Bắc). Ông có cung cách và
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tâm hồn của một thi sĩ hơn là một ông quan
nhà binh. Biết SVSQ nào làm thơ, ông thường
gọi lên văn phòng đại đội uống trà bàn chuyện
thơ văn. Đi bộ cùng SVSQ ra bãi tập, thỉnh
thoảng ông hứng chí đọc lên mấy câu thơ ông
vừa nghĩ ra hay sáng tác. Chẳng bao giờ phạt
ai và mỗi khi có SVSQ nào bị Quân Cảnh 301
bắt, ông liền chạy đến nhận về. Trung đội
trưởng Trung đội 14 của bọn tôi là Thiếu úy
Trần Bá Linh, Khóa 12 Thủ Đức. Ông là bào
đệ của Thiếu tướng Trần Bá Di, rất thẳng
thắn, kiệm lời, có thái độ bất cần, chẳng biết
“ngán” ai, nên bọn tôi cũng dễ thở mà cũng có
lắm khi hồi họp, lo âu.
Ba tuần trước ngày mãn khóa, một số
trong đại đội đã biết mình được bổ nhậm hay
biệt phái về đơn vị, cơ quan nào. Đặc biệt có
hai đồng môn đầu tiên nhận lệnh về Trường
Võ Bị Đà Lạt làm giáo sư Văn Hóa Vụ. Hai
anh lại là bạn đồng nghiệp trước khi nhập
ngũ, là giáo sư ở Đại Học Khoa Học. Trong
cuộc thực tập cuối khóa, hành quân cấp đại
đội suốt ba ngày đêm ở một bãi tập bên bờ
sông Đồng Nai, khi diễn tập bài đại đội tấn
công đêm lên đồi, một trong hai anh bị một
quả đạn (chiếu sáng) súng cối 60 ly không nổ
rơi trúng, ghim sâu vào lưng, làm tử thương
tại chỗ. Tôi là một trong số những đồng môn
được chỉ định về Tổng Y Viên Cộng Hòa, luân
phiên đứng gác bên quan tài anh ba ngày
trong “Nhà Vĩnh Biệt”, chứng kiến nỗi đau
buồn, than khóc thống thiết của gia đình, đặc
biệt vị hôn thê của anh, và nghe lời chia buồn,
tiễn biệt của đồng nghiệp bạn bè và những
sinh viên từng học với anh. Trong các bài điếu
văn, ai cũng ca ngợi và thương tiếc anh, một
vị giáo sư tài ba đức độ. Tôi ngậm ngùi, tiếc
cho một người có tài mà yểu mệnh. Và đó là
người bạn đồng môn, cùng khóa của tôi đã hy
sinh đầu tiên, trước ngày tốt nghiệp. Người
còn lại, anh Phùng Văn Bộ, ngay sau khi dự
đám tang đưa tiễn bạn mình và lễ mãn khóa,
đã một mình cô đơn lên trình diện Trường Võ
Bị. (Cũng có thể có vài anh ở đại đội khác
cùng được bổ nhậm về Trường Võ Bị mà tôi
không biết.)
Một đồng môn khác cũng đã âm thầm
chia tay trong trường hợp không vui. Khi cuộc
hành quân thực tập chưa kết thúc, anh được
gọi tên, lên xe về trình diện Trung tá Đào Duy
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Ân, Tham Mưu Trưởng. Ngày mãn khóa, anh
không có mặt. Chúng tôi rất buồn và ngạc
nhiên khi biết người bạn đồng môn hiền lành,
dễ mến này đã bị đưa ra đơn vị với cấp bậc
binh nhì. Năm 1973, trong một lần đến QYV
Nguyễn Huệ, Nha Trang thăm một sĩ quan
cùng đơn vị bị thương nặng đang điều trị ở
đây, bất ngờ tôi gặp lại anh, khi ấy anh là y tá
với cấp bậc Hạ sĩ 1. Hai thằng nhìn nhau, bắt
tay rồi ôm lấy nhau trong sự ngỡ ngàng. Anh
vẫn sống độc thân trong căn phòng nhỏ thuê
ở gần QYV. Buổi chiều, tôi lái xe đưa anh về
căn phòng trọ này để anh thay áo quần dân
sự, sau đó chúng tôi ra một cái quán bên bờ
biển uống rượu tâm tình, nhưng tôi ngại
không dám hỏi lý do vì sao anh bị ra trường
non với cấp bậc binh nhì như thế. Ăn uống
xong, thay vì về nhà, anh nhờ tôi đưa anh đến
một ngôi trường gần đó. Anh dạy Anh văn cho
một lớp đêm ở đây. Lúc còn trong quân
trường, anh nằm giường kế bên tôi, là người
gốc Quảng Bình, một con chiên ngoan đạo,
rất tư cách, vui vẻ hiền lành, mọi người đều
quí mến, nên lúc anh gặp tai ương, dù không
biết lý do gì, ai cũng ngạc nhiên và tội nghiệp
anh.
Người tử trận đầu tiên của Trung Đội
14 chúng tôi là bạn Dương Văn Chánh. Chánh
là một trong số rất ít được chọn về Binh
Chủng Nhảy Dù. Có lẽ vì Chánh là em vợ của
Tướng Trương Quang Ân, lúc ấy đang là
Trung Tá, Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 2
ND. Sau khi tốt nghiệp khóa Căn Bản Nhảy
Dù, Chánh được bổ sung cho Tiểu Đoàn 7
ND, và bị tử thương ngay trong trận đánh đầu
tiên, trận Đồng Xoài, vào cuối tháng 6.1965.
Một trận chiến đẫm máu khi lần đầu tiên Cộng
quân đã sử dụng một lực lượng đến cấp sư
đoàn. Trước khi nhập ngũ, Chánh học ở Luật
Khoa. Da đen, giọng nói khàn khàn, ít nói,
trông tướng tá hơi “ngầu”, nhưng rất hiền hậu,
dễ thương.
Dù là sĩ quan trừ bị, nhưng Khóa 18
của chúng tôi đã đóng góp rất nhiều chiến
công và xương máu cho cuộc chiến bất hạnh
này. Bạn bè tôi không chỉ đã hy sinh trên
chiến trường, mà còn chết oan khiên trong
các trại tù man rợ của Cộng Sản, và có người
đã chết trên xứ người bởi vì hệ lụy từ cuộc
chiến bất hạnh, mà “bên thắng cuộc” lại là bọn
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người gian ác bị mê hoặc bởi một chủ thuyết
man rợ.
Tôi nhớ tới Trần Công Lâm, một thằng
bạn cùng Trung Đội 14, nó nằm giường trên,
tôi giường dưới, nên hai thằng trở thành đôi
bạn thân thiết nhất. Quê ở tận Nha Trang, nên
những ngày cuối tuần về phép, tôi thường
theo về nhà nó ở khu Bình Triệu, cùng đi chơi
với cô vị hôn thê, sau này là vợ của nó. Lâm
có ông anh là thượng sĩ, nhân viên Phòng
Nhất của Bộ Tư Lênh Lực Lượng Đặc Biệt
đồn trú tại Nha Trang, ngay trên quê tôi. Nó
bảo đã nói chuyện với ông anh và ông cam
kết là hai thằng bọn tôi sẽ được chọn về binh
chủng này trước ngày mãn khóa. Thấy tôi có
vẻ hoài nghi, nó bảo, dù chỉ mang cấp bậc
thượng sĩ, nhưng ông anh khá thân thiết và là
cánh tay mặt của ông trưởng phòng, nên
chuyện chọn hai thằng về LLĐB chỉ là chuyện
nhỏ. Thực tình, lúc ấy bọn tôi cũng không am
hiểu mấy về binh chủng này, chỉ thấy bộ đồng
phục rằn ri, cái bê-rê màu xanh và huy hiệu
con cọp nhảy qua cánh dù, trông rất oai
phong, nên thích vậy thôi.
Gần ngày mãn khóa, tôi đã thấy trên tủ
áo của nó có cả bộ quân phục và bê-rê xanh
LLĐB. Nhưng khi ra hội trường để được gọi
về các binh chủng, cả hai thằng đều không có
tên. Giờ chót chỉ còn chỗ ở các Sư Đoàn Bộ
Binh. Tôi bảo nó theo tôi về Sư Đoàn 23, vì
quê tôi nằm trong vùng hoạt động của đại đơn
vị này. Lần này thì Lâm theo tôi, bỏ Sài gòn ra
tận núi rừng miền Trung xa tít. (Sau này nó
cho biết, đúng thời gian chọn tân sĩ quan về
binh chủng thì ông anh của nó chẳng may bị
tai nạn phải vào quân y viện, nên hai thằng
bọn tôi bị lọt sổ.) Ngoài Trần Công Lâm ra tôi
còn rủ thêm Nguyễn Văn Túc. Túc không cùng
Đại Đội nhưng là bạn học cùng lớp Đệ Nhất
C với tôi lúc trước ở trường Võ Tánh, và trước
khi vào lính hai thằng rủ nhau về quê tôi dạy ở
một trường trung học tư thục đệ nhất cấp vừa
mới mở, mà ông hiệu trưởng là bạn của cha
tôi.
Khi ra đơn vị, theo yêu cầu của chúng
tôi, cả ba thằng được bổ nhậm về cùng một
tiểu đoàn. Lâm về Đại Đội 1, Túc về Đại Đội 2,
còn tôi về Đại Đội 3. Khi ấy, tiểu đoàn tôi có lẽ
là một tiểu đoàn đánh đấm có hạng, nên được
chọn làm đơn vị lưu động, có trách nhiệm tiếp
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ứng cho cả Khu 23 Chiến Thuật. Vì vậy có khi
buổi sáng còn ở núi rừng Quảng Đức, Lâm
Đồng, buổi chiều đã có mặt ở vùng biển Tuy
Hòa, Phan Thiết. Về đơn vị đã hơn ba năm
mà bọn tôi chưa hề biết hậu cứ tiểu đoàn nằm
ở đâu trên Ban Mê Thuột. Thời gian ấy chiến
trường chưa sôi động lắm, chúng tôi chỉ
thường đụng độ với các đơn vị địa phương
của địch. Chỉ có ở Quảng Đức và Phú Yên
thỉnh thoảng có sự xuất hiện của lực lượng
chính quy mới xâm nhập từ miền Bắc. Làm
trung đội trưởng hơn hai năm, đánh đấm vài
trận, được mấy cái huy chương, thì cả ba
thằng lần lượt được lên nắm đại đội. Sau đó
tôi được ông tiểu đoàn trưởng kéo về làm Ban
3, còn Lâm về làm Đai Đội Trưởng Đại Đội
Chỉ Huy kiêm Trưởng ban Truyền Tin, thay
cho người tiền nhiệm thuyên chuyển đi nơi
khác. Lúc ấy, Lâm hiền lành như con gái, mấy
lần ông tiểu đoàn trưởng bảo Lâm: “cậu ra
trường hơn hai năm rồi mà trông cứ như một
thư sinh, làm sao lính nó ngán được!” Có lẽ
với lý do này, nên ông gởi Lâm theo học Khóa
Rừng Núi Sình Lầy rồi sau này lại học thêm
khóa Viễn Thám. Riêng Túc, sau khi lên trung
úy một thời gian, đang là một đại đội trưởng
có hạng thì được lệnh giải ngũ vì cận thị quá
nặng. Túc được nhận vào làm tại Nha Bưu
Điện và được sang Singapore học một khóa
khóa chuyên môn để về dạy ở Trường Bưu
Điện Sài gòn.
Cùng lúc tôi được chuyển về Bộ Chỉ
Huy Trung Đoàn thì Trần Công Lâm nhận lệnh
theo học Khóa Căn Bản Truyền Tin tại Vũng
Tàu. Nhưng chưa tới ngày mãn khóa tôi thấy
Lâm đã về lại đơn vị. Trước khi trình diện ông
trung đoàn trưởng, Lâm khoe “thành tích” với
tôi:
- Học và làm cái nghề Truyền Tin này coi bộ
nhức đầu quá, nên tao nản, cứ dù về nhà
thăm vợ và thằng cu mới sinh, nên bị ông chỉ
huy trưởng Trường ký cho mười ngày trọng
cấm và trả về đơn vị. Mày trình với ông trung
đoàn trưởng cho tao ra tiểu đoàn khác, về lại
tiểu đoàn cũ khó làm việc!.
Lâm về Tiểu Đoàn 4 làm đại đội trưởng
một thời gian. Khi anh đại đội trưởng ĐĐ Trinh
Sát có lệnh thuyên chuyển đi đơn vị mới, tôi
tìm gặp Lâm:

TRANG 105

– Mày có muốn về nắm Đại Đội Trinh Sát
không, tao sẽ “nổ” với ông trung đoàn trưởng,
vì mày có bằng RNSL và cả bằng Viễn Thám.
Về Trinh Sát có cơ hội thi thố tài năng, thử lửa
ra sao, để không ai còn dám gọi mầy là “Lâm
Con Gái” nữa!
Lâm vỗ vai tôi cười khoái chí.
Không ngờ, chỉ sau một thời gian, Trần
Công Lâm trở thành một đại đội trưởng Trinh
Sát lừng danh của cả Quân Đoàn. Bây giờ,
chuyện xông pha trận mạc đối với Lâm còn dễ
hơn chuyện dắt đào đi chơi ngoài phố. Nơi
nào không giải quyết được chiến trường, Lâm
tình nguyện nhảy vào, và lúc nào cũng xuống
mục tiêu trước tiên với một toán Viễn Thám.
Một lần, một tiểu đoàn trực thuộc cùng chi
đoàn TQV và pháo đội PB 105 ly tăng phái, di
chuyển đến vùng hành quân, bị một lực lượng
Cộng quân hùng hậu đào giao thông hào,
ngụy trang hai bên đường phục kích. Đơn vị
phản công kịp thời, các sĩ quan Kỵ Binh dạn
dày kinh nghiệm, cho thiết vận xa M 113 vừa
tác xạ vừa cày nát đè bẹp các giao thông hào
của địch, lực lượng Bộ Binh bung ra, vừa bảo
vệ Pháo Binh vừa đánh cận chiến và tung lựu
đạn xuống phòng tuyến địch, Pháo Binh hạ
nòng trực xạ vào các cao điểm nghi ngờ địch
tập trung. Địch chết khá nhiều, một số bị ta bắt
sống, Khai thác cấp thời, biết được vị trí bộ
chỉ huy của địch nằm cách nơi chạm súng
khoảng hơn hai cây số, và chỉ được bảo vệ
bằng một đại đội với quân số chưa tới 50
người. Đại Đội Trinh Sát của Lâm đang ứng
chiến bên cạnh Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn, được
trực thăng Hoa Kỳ bốc thả xuống ngay sát bên
hông địch, sau một tràng TOT của Pháo Binh
cùng với sự yễm trợ của bốn chiếc Cobra,
địch không ngóc đầu lên được. Với hỏa lực
phi pháo và lối đánh thần tốc của Lâm, địch
không kịp trở tay, cả bộ chỉ huy địch đều bị
giết và một số bị bắt sống, trong đó có tên
chính ủy và cả tên trung đoàn trưởng, ta tịch
thu nhiều tài liệu quan trọng cùng mấy triệu
đồng tiền VNCH (toàn giấy 1.000 mới toanh
đựng trong các thùng gỗ), nhưng khi giao cho
Ty Ngân Khố giám định, hóa ra đều là tiền giả
được in từ Trung Cộng.
Một lần khác, được tin tình báo cho
biết, một đơn vị địch vừa mới xâm nhập vào
vùng núi giữa ranh giới ba tỉnh Lâm Đồng –

TRANG 106

Ninh Thuận – Bình Thuận, Lâm tình nguyện
dắt một toán viễn thám, được cải trang thành
những bộ đội mang theo AK-47 và B-40 (chiến
lợi phẩm tịch thu của địch) xâm nhập. Một tiểu
đoàn được lệnh ứng chiến, cùng với Đại Đội
Trinh Sát (-) của Lâm, do anh đại đội phó chỉ
huy, để khi nào nhận hiệu lệnh của Lâm sẽ
nhảy vào tiếp ứng. Nhưng đến khuya, Lâm
cùng toán viễn thám trở ra an toàn, còn bắt
theo ba tên địch, trong đó có môt phụ nữ. Sau
khi khai thác, biết chính xác địa điểm ém quân
của địch, Lâm báo về TTHQ, chúng tôi liên lạc
cố vấn Mỹ xin mấy phi tuần cất cánh từ Căn
cứ Cam Ranh đến đánh bom ngay khuya hôm
ấy. Sau đó cũng chính Lâm, chỉ huy Đại Đội
Trinh Sát nhảy vào kiểm soát chiến trường và
truy kích địch. Đơn vị lại tạo thêm một chiến
thắng lớn, gần cả trăm xác địch bỏ lại, rất
nhiều vũ khí các loại bị ta tịch thu, trên mười
tên bị thương bị ta bắt.
Lâm ngày một đam mê chiến trận.
Chiến trường như là những tảng nam châm
cực mạnh cuốn hút lấy Lâm. Đại đội nghỉ vài
hôm là Lâm xin đi hành quân. Hành quân mà
chưa đụng địch, Lâm không về và đề nghị tái
tiếp tế để bốc đi nơi khác. Thuộc cấp cũng
mệt vì Lâm, nhưng tất cả đều nể phục Lâm.
Chính Lâm đã biến Đại Đội Trinh Sát này trở
thành đơn vị thiện chiến, lừng lẫy một thời.
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Đoàn 3/44, đơn vị đầu đời của Lâm và tôi.
Lâm đã góp rất nhiều chiến công để có được
một “Kontum Kiêu Hùng.” Tháng 6/1973, Lâm
được chọn làm “chiến sĩ xuất sắc của Quân
Đoàn” để về dự tiệc khao quân trong Dinh Độc
Lập nhân ngày Quân Lực 19.6, nhưng chưa
đến ngày đi thì tử trận. Lâm đã hy sinh tại phía
Bắc Kontum, khi cùng toán thám báo đi thám
sát địa thế đóng quân trên một cao điểm. Do
một thằng em vướng phải mìn Claymore của
một đơn vị bạn triệt thoái trước đây, không kịp
thu hồi. Thằng em thì chỉ bị thương mà ông
thầy thì lãnh đủ. Cái chết thật xót xa, đáng tiếc
đối với một người từng tạo nên nhiều chiến
thắng lẫy lừng, và biết bao lần vào sinh ra tử
như Lâm.
Ngày Lâm chết, tôi không có mặt ở đơn
vị, vì đang nghỉ phép đặc biệt ở Nha Trang.
Tôi ghé vào Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, tìm
Nguyễn Tấn Hưng, một người bạn cùng khóa,
cùng Trung Đội 14 SVSQ, rất thân thiết với
Lâm và tôi, được bổ nhậm về quân trường
này, và khi ấy đang là Trưởng Phòng Điều
Hành. Hưng đón tôi vào văn phòng rồi đóng
cửa lại. Hai thằng ôm mặt khóc.

Khi một lực lượng chiến xa Hoa Kỳ đến
hoạt động trong Mật Khu Lê Hồng Phong, một
mật khu có địa thế khá rộng lớn và hiểm trở
của Cộng quân tại Bình Thuận, đã xin đích
danh Đại Đội Trinh Sát của Lâm biệt phái để
phối họp, tùng thiết. Vị chỉ huy lực lượng chiến
xa này đã hết lòng ca ngợi Lâm và đề nghị ân
thưởng huy chương Hoa Kỳ cho Lâm.
Trong hơn ba năm làm đại đội trưởng,
Đại Đội Trinh Sát của Lâm đã tạo rất nhiều
chiến thắng, mà tổn thất rất ít. Số vũ khí và tù
binh thu bắt được còn hơn cả số lượng chiến
lợi phẩm và tù binh của các tiểu đoàn trực
thuộc. Lâm trở thành người hùng của Sư
Đoàn, được tưởng thưởng khoảng 3, 4 ADBT
với nhành dương liễu và nhiều ADBT với ngôi
sao vàng, bạc, 1 huy chương của Hoa Kỳ, 1
của Đại Hàn và tất nhiên có cả Chiến Thương
Bội Tinh. Qua bao nhiêu lần thoat chết trong
đường tơ kẻ tóc, Lâm khoe với tôi là nhờ đạn
tránh nó. Mùa Hè 1972, Lâm ra nắm Tiểu

Tôi nhớ tới một người bạn cùng khóa
khác, Phù Văn Vũ, cũng về Sư Đoàn 23, cùng
trung đoàn nhưng ở tiểu đoàn khác. Thỉnh
thoảng, những ngày nghỉ quân, chúng tôi gặp
nhau, rủ đi uống rượu. Sau khi lên trung úy,
và bị thương trong một trận đánh ở Lâm
Đồng, Vũ được theo học một khóa CTCT ở
Sài gòn. Mãn khóa được về Bộ Chỉ Huy Trung
Đoàn làm Sĩ quan Tâm Lý Chiến. Vũ có nét lai
Tây, cao lớn, thuộc hàng “bô” trai, tính tình vui
vẻ dễ thương, nên ai cũng quí. Và cũng là một
cao thủ “nhậu”. Trong những cuộc so tài uống
rượu, Vũ luôn chiếm giải quán quân. Lúc ấy
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trong toán cố vấn Mỹ có Thiếu Tá Davis rất
chịu chơi, cung cấp đủ thứ whisky, nên rượu
không bao giờ cạn. Là dân Sài gòn chính
hiệu, gia đình mấy đời ở gần khu cầu chữ Y,
thỉnh thoảng chị Vũ dắt con ra thăm và làm
nhiều món ngon cho chồng đãi bạn bè. Chị
vừa đẹp vừa hiền lành bặt thiệp, nên ai cũng
quí. Lúc ấy vợ chồng có hai đứa con, một gái
một trai, khoảng 8, 7 tuổi, xinh xắn, lễ phép,
dễ thương. Lên đại úy một thời gian, Vũ xin ra
tiểu đoàn để giữ chức vụ tiểu đoàn phó. Mấy
tháng sau đi học Bô Binh Cao Cấp rồi thuyên
chuyển về Vùng 3. Chúng tôi mất liên lạc nhau
từ đó.
Sau tháng 4/75, khi có thông báo của
Cộng sản (Ủy Ban Quân Quản Sài gòn) kêu
gọi đi “trình diện học tập cải tạo”, tôi đến địa
điểm Trường Đại Học Kiến Trúc. Khi xếp hàng
chờ ghi danh làm thủ tục, thấy phía đằng
trước có một người chống hai cái nạng gỗ.
Khi anh ta quay mặt lại, tôi nhận ra Phù Văn
Vũ. Trong cảnh sa cơ cá chậu chim lồng này
mà gặp được một người bạn thân thì mừng
vui lắm. Hai thằng dặn nhau phải luôn đi
chung. Đặc biệt Vũ rất cần tôi phụ giúp băng
bó, chữa trị vết thương. Bọn tôi bị đưa tới trại
tù An Dưỡng (Biên Hòa), may mắn ở cùng
một nhà, một tổ. Vết thương khá lớn ở chân
phải của Vũ vẫn còn mưng mủ, tôi trở thành “y
tá” riêng cho Vũ, rửa vết thương và băng bó
mỗi ngày. Theo lời Vũ kể, vào cuối tháng 3/75,
lúc ấy đang làm tiểu đoàn trưởng thuộc Sư
Đoàn 25 BB, Vũ bị thương nặng ở đầu gối
chân phải do đạn pháo của địch. Ngày 1 tháng
5, đang điều trị ở TYV Cộng Hòa thì bị VC
đuổi ra. Về nhà may mà bà xã săn sóc thuốc
men chu đáo nên mới khá được như hôm
nay.
Vì phải chống nạng, nên Vũ không phải
đi lao động, (khi ấy bọn tôi phải đi tháo gở
kẽm gai và mìn trong hàng rào phi trường
Biên Hòa), chỉ ở nhà quét dọn nhà ở, nhà bếp
và hội trường. Không đủ thuốc men, nên vết
thương kéo dài, cho mãi đến tháng 6.1976,
khi lên tàu sông Hương ra Bắc, vẫn chưa lành
hẵn.
Khi xuống tàu để lên bến Hải Phòng,
thấy tôi đi chung và xách ba lô cho Vũ, một
tên bộ đội kéo tách chúng tôi ra, giữ Vũ lại và
bảo tôi phải đi xuống trước, mặc dù tôi đã năn
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nỉ xin được đi chung để giúp đỡ Vũ trong tình
trạng vết thương chưa lành và đi đứng khó
khăn, nhưng hắn không cho mà còn nạt nộ.
Tôi bị đưa về Trại 3 (Hang Dơi) nằm
cực bắc Yên Bái thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn
lúc ấy. Sau một thời gian, trong một lần đi
xuống kho tổng trại ở Nghĩa Lộ để vác gạo về
cho trại, thấy một người chống nạng, chăn
bầy bò bên đường, tôi nhận ra Vũ với đôi
chân thấp cao, khập khiễng. Bất ngờ gặp lại
nhau, cả hai thằng đều mừng mà ứa nước
mắt. Vũ cho biết đang ở Trại 8, và vì phải
chống nạng nên được cho chăn bò của trại.
Khi tên vệ binh thúc tôi phải đi, Vũ kịp đưa cho
tôi một gói nhỏ. Tôi bỏ nhanh vào túi áo. Khi
dừng lại nghỉ trưa trên ngọn đèo cao, mở ra
tôi thấy một cái bánh nướng làm bằng bột sắn
(khoai mì), tôi vừa ăn vừa lau nước mắt.
Trại 3 của tôi cách Trại 8 của Vũ
khoảng hơn hai mươi cây số, đặc biệt phải đi
qua một cái đèo rất cao. Mỗi lần đi vác gạo,
bọn tù chúng tôi khốn khổ bởi cái đèo này.
Không biết tên gì, nhưng bọn tôi gọi đó là
“Đèo Bá Thở.” Ba tháng sau, trong chuyến đi
vác gạo kế tiếp, tôi lại được gặp Vũ, lần này
thì cả hai thằng mừng rỡ, nhưng đứng cách
nhau khá xa, chỉ kịp gọi tên và vẫy tay chào.
Rồi ba tháng sau nữa, cũng trong một chuyến
đi lấy gạo, khi gần đến khu Trại 8, thấy bầy bò
từ xa, tôi háo hức để được gặp lại Vũ, nhưng
khi người chăn bò đưa tay chào các bạn tù, tôi
ngạc nhiên vì không phải Vũ, mà lại là một
người khác, khá già, râu tóc bạc phơ. Anh cho
biết là Vũ đã chết trước đó hơn một tháng, do
bệnh kiết lỵ mà không có thuốc chữa. Tôi
bỗng thấy đau nhói trong lòng, và bâng
khuâng nghĩ tới vợ con Vũ, bởi lúc ngồi trên
tàu Sông Hương ra Bắc, Vũ đã buồn bã nói
với tôi, các con còn quá nhỏ, ngày Vũ đi vào
tù, nhà không còn tiền và cũng chẳng có tài
sản gì đáng giá, rồi không biết vợ con sẽ phải
sống ra sao. Khi ấy tôi chỉ còn biết lấy hoàn
cảnh tương tự của chính mình để an ủi Vũ.
Một hôm vào khoảng đầu năm 2007,
trong một dịp sang Cali, tôi bất ngờ gặp lại
một người bạn tù khá thân. Anh đang hợp tác
trong tổ chức nhân đạo của cựu tù Thiếu Tá
Nguyễn Đạc Thành, nhằm tìm kiếm mồ mả,
hài cốt của những anh em chết ở các trại tù
miền Bắc. Tôi hỏi ngay đến Phù Văn Vũ, và
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quá đỗi ngạc nhiên khi anh bạn cho biết đã
tìm ra được mộ của Vũ và cũng đã liên lạc với
vợ con Vũ để về Việt Nam bốc mộ. Anh bạn
còn cho tôi xem tập hồ sơ, có cả hình ảnh của
Vũ lúc còn trong quân ngũ, và hình của ngôi
mộ hoang phế trong núi rừng Việt Bắc với tấm
bia xám xịt còn lờ mờ mấy chữ: Phù Văn Vũ
chết ngày 23.8.1977 (chỉ sau một năm chuyển
ra Bắc). Vợ con Vũ đã may mắn được sang
định cư ở Hoa Kỳ theo diện HO và đang sinh
sống ở Tiểu Bang N. Carolina. Trong hồ sơ có
ghi số điện thoại con trai lớn của Vũ. Tôi liên
lạc hỏi thăm và nói chuyện mấy lần. Sau đó, vì
chị Vũ không được khỏe, nên cháu Nguyễn
Ngọc Thị Hương, cô con dâu trưởng của Vũ
đã theo tổ chức này về VN phối họp cùng cô
con gái lớn của Vũ (còn ở lại VN) bốc mộ Vũ
vào ngày 26.2.2007 và mang tro cốt về cải
táng tại Hoa Kỳ.
Tôi nhớ tới Trần Ngọc Thăng, thằng
bạn cùng Khóa 18 khác và cũng là bạn học
cùng truờng ở Nha Trang lúc trước. Ra
trường, Thăng tình nguyện về Biệt Động
Quân. Khoảng ba năm sau tôi bất ngờ gặp nó
mang ba lô về trình diện trung đoàn tôi tại
Sông Mao. Đúng lúc các đơn vị đang nghỉ
dưỡng quân, tôi gọi tất cả đám bạn cùng Khóa
18 về Câu Lạc Bộ đón mừng nó. Khi ấy cả
bọn tôi đều đã lên trung úy, chỉ duy nhất có
Thăng còn mang thiếu úy. Hỏi ra mới biết
chàng ta từ quân lao mới chuyển ra Đơn Vị 2
Quản Trị và được bổ sung về đơn vị tôi.
Thăng bảo, mới vừa lên làm đại đội trưởng
BĐQ thì đụng độ với ông tiểu đoàn phó khi
ông chửi thề và tát tai một anh chuẩn úy mới
ra trường, trung đội trưởng của Thăng. Đang
cãi nhau thì bất ngờ bị ông đá thúc vào ống
chân thách thức, nên sẵn súng trên tay Thăng
bắn một phát vào bàn chân ông. Bị 30 ngày
trọng cấm và ra Tòa Án Quân Sự lãnh tám
tháng tù. Không biết có phải vì lý do này mà
suốt thời gian ở đơn vị, ngoài những bạn cùng
khóa, Thăng không chơi với ai. Tình nguyện
về làm đại đội phó Trinh Sát. Hơn một năm
sau được thăng cấp trung úy, Thăng xin ra
nắm đại đội ở Tiểu Đoàn 2. Đầu năm 1973,
khi đang làm tiểu đoàn phó TĐ3 cho Trần
Công Lâm, Thăng được bổ nhậm làm tiểu
đoàn trưởng TĐ 2/44 trong một trường hợp
khá đặc biệt. Thời gian còn làm đại đội
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trưởng, hành quân ở khu vực Di Linh – Đức
Trọng, Thăng quen biết một nữ sinh sắc tộc
Thái Trắng, khá xinh, nhưng mãi đến đầu năm
1974 hai người mới làm đám cưới và một đứa
con trai ra đời trong những ngày cuối tháng
Tư buồn. Trong lúc Thăng bị tù ngoài Bắc, ở
nhà vợ Thăng treo cổ tự vẫn, đứa con trai
được giao lại cho bà nội nuôi nấng. Theo
người nhà kể lại, khi chết, vợ Thăng mặc
chiếc áo dài trắng thuở còn đi học và có để lại
một lá thư, nhưng bị công an tịch thu nên
không ai biết vợ Thăng đã viết những gì trong
đó. Ra tù vài năm, Thăng đưa mẹ, hai cô em
gái và đứa con trai vượt biển. Đến Mỹ, định
cư ở San Jose, Thăng nhờ mẹ chăm sóc đứa
con thơ để vừa đi làm vừa đi học. Mỗi lần nói
chuyện trong điện thoại, tôi đều ca ngợi Thăng
có chí, nó cười bảo: “tao vùi đầu vào sách vở
là chỉ để được quên, không muốn có chút thì
giờ nào để phải hồi tưởng hay suy nghĩ điều
gì”. Cuối cùng nó cũng lấy được bằng Cao
Học Tâm Lý (Master of Psychology) và tìm
được việc làm lương cao, ổn định. Bạn bè ai
cũng khen và mừng cho nó. Bao nhiêu tình
thương Thăng dồn hết cho mẹ và đứa con
trai. Nó bảo mẹ nó đã một đời tảo tần nuôi
nấng cưu mang mấy anh em nó từ lúc còn
tấm bé, di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Do
lời khuyên nhủ của mẹ, Thăng tục huyền. Cô
vợ nhỏ hơn nó khá nhiều tuổi, quen nhau lúc
cả hai cùng là sinh viên ở một trường đại học
Mỹ, cũng là ái nữ của một cựu thiếu tá ở Sư
Đoàn 7 BB. Vẫn cái tính như ngày xưa, Thăng
sống khép kín, ít giao tiếp với bạn bè, nhưng
với vợ chồng tôi, Thăng luôn dành một tình
cảm đặc biệt. Mỗi lần sang Mỹ, chúng tôi đều
ghé lại thăm, và vợ chồng Thăng luôn giữ lại
nhà vài hôm. Vợ Thăng cũng rất hiền lành, vui
vẻ và hiếu khách. Đầu năm 2007, mẹ già ngã
bệnh, vợ chồng Thăng đã hết lòng lo chữa
chạy, nhưng vì tuổi già sức yếu, không chống
chọi nổi bệnh tình, bà đã quy tiên. Biết Thăng
rất đau lòng, từ Bắc Âu tôi bay sang với
Thăng, và chạnh lòng khi nhìn thấy Thăng tiều
tụy, chán chường. Trong dịp này, tôi lại biết
thêm một nỗi buồn khác, cũng rất to lớn của
Thăng. Đứa con trai duy nhất mà Thăng hết
mực cưng chiều yêu quý, như muốn làm vui
lòng người vợ bất hạnh ở dưới suối vàng, đã
bỏ học và có con với một cô bạn gái cùng lớp
trong high school, khi cả hai còn ở tuổi vị
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thành niên. Thăng giấu tôi chuyện này. Chỉ
thỉnh thoảng than với tôi là không còn thiết tha
gì nữa và hối tiếc là ngày xưa không được
chết trên chiến trường. Tôi vừa an ủi vừa đùa,
bảo Thăng đã học nhiều năm về Tâm Lý, sao
không “lấy sở tồn ra làm sở dụng.”
Bỗng một hôm được tin Thăng chết.
Chết một cách đau đớn. Thăng dối vợ, bảo đi
thuê hộ khách sạn cho một người bạn từ tiểu
bang khác tới. Nhưng thực ra Thăng đi thuê
phòng trong một khách sạn nhỏ ở gần nhà, rồi
ở đó dùng súng bắn vào đầu mình tự sát, sau
khi viết mấy lá thư để lại trên bàn. Tôi nhận
được lá thư Thăng viết cho tôi, do Cảnh sát
giao lại. Nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ, chứng tỏ
Thăng rất bình tĩnh trước khi tự kết liễu đời
mình:
“Xin lỗi mày, tao đi trước mà không kịp chia
tay với mày. Bọn mình rồi sẽ như những con
chim đã đến lúc phải bay về với núi rừng thuở
trước. Thôi thì tao đi trước để dọn chỗ cho bọn
mày, những thằng bạn thân thiết, đã từng
sống chết với nhau. Chỉ có một điều tao tiếc
và ân hận là đã không đựợc chết một cách oai
hùng ở chiến trường nhưng thằng Lâm, thằng
Bê, anh Tài, anh Đức…”
Đọc xong, thấy đau đớn trong lòng tựa
hồ như đang có nhiều vết chém, vậy mà
không hiểu vì sao tôi không khóc được.
Tháng Tư này, nhân dịp tiễn đưa đồng
môn Võ Văn Khoa về miền miên viễn, nhớ tới
bạn bè, bỗng tôi nghĩ thật nhiều đến ba cái
chết của ba người bạn cùng khóa, cùng một
đơn vị, và một thời rất thân thiết. Ba cái chết
trong ba thời điểm và hoàn cảnh khác nhau.
Một thằng đánh giặc nổi danh rồi chết tại
chiến trường, một thằng luôn yêu đời, vui vẻ
hiền lành bị chết trong tù với đôi chân tàn phế,
và một thằng từng ngang dọc một thời, sống
bất cần, ba chìm bảy nổi, vượt thoát thành
công, đỗ đạt trên xứ người, cuối cùng bắn vào
đầu mình tự vẫn. Ba cái chết khác nhau,
nhưng chỉ có một nguyên nhân duy nhất: hậu
quả của một cuộc chiến bất hạnh, và chúng tôi
lại là những chiến binh bất hạnh nhất.
Trong nỗi xót xa, tôi thầm cầu mong
không còn phải chứng kiến những tranh chấp,
bất đồng, hơn thua giữa những người anh em
từng một thời xuất thân từ một mái quân
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trường hay cùng chiến đấu, sống chết bên
nhau trên các chiến trường lửa đạn. Chẳng lẽ
cả một đời binh nghiệp, cuối cùng chúng ta
chẳng còn giữ lại được điều gì, ngay cả cái
tình đồng môn, huynh đệ? Tôi cũng thật đau
lòng khi biết có những người đã vội quên
mình từng một thời là lính, sống thản nhiên vô
tâm trước nỗi đau của quê hương đất nước,
và quên cả món nợ máu xương mà mình
chưa trả được một chút gì cho đồng đội anh
em.
Tôi bỗng chạnh lòng khi nhớ tới một
đoạn đã đọc được từ khá lâu trong “Mặt Trận
Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh”, tác phẩm viết về
chiến tranh nổi tiếng của nhà văn Erich Maria
Remarque: “… Rồi mọi người sẽ không hiểu
được chúng tôi…Chúng tôi sẽ trở thành một
thứ thừa thãi ngay cả đối với chính mình,
chúng tôi sẽ ngày càng già đi, một số có thể
hội nhập được với cuộc sống mới, một số
khác sẽ nhẫn nhục mà sống, và hầu hết là
sống trong nỗi bàng hoàng đau đớn. Ngày
tháng sẽ trôi đi và cuối cùng chúng tôi sẽ rơi
vào tàn lụi”.
Không! Chúng tôi, dù là những người
lính trừ bị, nhưng đã hiến cả đời mình cho
quân đội, cho Tổ Quốc, luôn ngẩng cao đầu
hãnh diện đã góp phần bảo vệ quê hương và
phát huy giá trị tự do nhân bản. Chúng tôi đã
từng sống chết hết lòng với đồng đội anh em,
và chiến đấu bằng tất cả danh dự cùng cả trái
tim mình.
Cuộc chiến bất hạnh khi người bạn
đồng minh đành đoạn quay lưng, để phải kết
thúc trong đớn đau, tức tưởi: “phía man rợ đã
thắng”, lời của chính bà Dương Thu Hương,
một nhà văn, một cán binh Cộng sản đã từng
xác tín. Và một chế độ được dựng lên bởi một
đảng cướp man rợ, độc tài, sống hèn mạt,
phè phỡn trên nỗi thống khổ oán than của dân
tộc cùng sự điêu linh của đất nước, sẽ không
thể tồn tại lâu dài. Lịch sử dân tộc nhất định
sẽ có ngày viết lại những chiến công vinh
quang hiển hách, và cả những hy sinh, đau
đớn, khổ nhục mà thế hệ chúng tôi đã từng
đạt được, trải qua, trong một giai đoạn bất
hạnh và đau thương nhất của dân tộc.
Phạm Tín An Ninh
(Mùa Quốc Hận 2019)
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Thương Tiếc AH Huỳnh Văn Ẩn
AH Bùi Đức Hợp
hay hội hè ái hữu công chánh. Tính tình anh
vui vẻ, hiếu khách, thường hay giúp đỡ bạn bè.
Năm 1998, tôi về hưu, định cư tại San
Jose, CA, còn anh vẫn sống tại Harvey, LA.
Tuy vậy, khi nào có cơ hội, tôi bay sang
New Orleans thăm anh và ở tại nhà anh. Anh
thường nói:
- Nhà tao rộng 4 phòng ngủ, chỉ có
mình tao. Mày sang đây ở với tao.
- Cảm ơn tấm lòng hiếu khách của anh.
Tôi khước từ vì công việc thiện nguyện bên SJ
còn nhiều.

Ái hữu Huỳnh Văn Ẩn

C

hiều ngày 17/1/2019, mây đen phủ khắp
bầu trời San Jose. Chị Việt Thảo (phu
nhân cố AH Bùi Văn Căn) gọi điện báo tin AH
Huỳnh Văn Ẩn qua đời tại nhà riêng. Ngay lập
tức, tôi gọi điện báo tin buồn cho các AH thân
quen.
Mắt tôi vốn đã mờ vì than khóc cho một
số bạn "đồng môn đồng tuế" bỏ chúng ta mà
đi, nay lại mờ thêm môt lần nữa!
Ẩn là bạn đồng môn, đồng tuế của tôi.
Chúng tôi cùng học trường Cao Đẳng Công
Chánh Phú Thọ, cùng tốt nghiệp năm 1959.
Trong những năm 1959-1975, anh làm việc ở
Khu Nam Công Chánh Nam Phần, tôi ở Khu
Bắc Công Chánh Nam Phần. Tới Mỹ, trong
thời gian 1983-1998, anh làm việc ở Sở Công
Chánh quận Jefferson, LA, tôi làm tại Sở Kiều
Lộ thành phố New Orleans, LA; cả 2 thành phố
tuy hai mà một (môt dòng sông Mississipi).
Chúng tôi thường găp nhau qua các kỳ họp Sở

Nhớ lại năm 2005, khi Căn qua đời, tôi
bay sang New Orleans dự tang lễ. Thêm một
lần nữa, anh mong mỏi tôi sang đây ở. Tôi hỏi
vì sao? Anh đáp: "Tao thấy mày lo tang lễ cho
Căn quá chu đáo, tao muốn mày lo cho tao
như vậy! Tao rất cảm động, khi thấy 8 Ái Hữu
Công Chánh khiêng quan tài Căn từ nhà viếng
đến chỗ hỏa thiêu giữa tiếng khóc nghẹn ngào
của chị Căn và 3 cháu".
Mấy tháng nay, tôi gọi điện thoại, gửi
email, không tháy anh trả lời. Nghi có chuyện
gì không hay xẩy ra, tôi gọi cho AH Lê Thành
Trang, (Trang ở gần nhà Ẩn). Qua thư ngày
8/11/16, AH Trang cho biết:
"Tao mới đi thăm nó về. Nó cho biết
trưa hôm qua, nó đang ở nhà, định đi ngủ. Khi
đi tới giường, nó xỉu tới chiều. Em gái gọi nó
tới nhà ăn cơm, không thấy nó trả lời, lại nhà
tìm nó, thấy nó nằm dưới đất, bên cạnh
giường. Gọi 911, xe cứu cấp chở nó vô nhà
thương. Bác sĩ cho biết nó chỉ bị minor heart
attack. Bây giờ nó tỉnh táo, nói chuyện bình
thường. Chưa biết nhà thương sẽ làm gì tiếp
theo. Tụi mày khoan đóng góp".
Sau đó, tôi viết thư cho Trang: "Cảm ơn
anh đã cho thông tin về Ẩn. Cách đây không
lâu, tôi có nói chuyện điện thoại với Ẩn. Nó nói
sức khỏe ok!. Tôi nghĩ rằng sức khỏe của nó
tốt hơn tụi mình, vì ở tuổi bát thập cổ lai hy, nó
còn chơi tennis. Phần nhiều những người bị
stroke là do máu đặc. Anh khuyên nó dùng
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Baby Aspirin 81 mg, mỗi ngày 1 viên để giúp
máu loãng. Tuổi già chúng mình ở một mình,
rất nguy hiểm. Anh bảo Ẩn đặt 1 chuông điện
(8 unique sounds, wireless), báo động với nhà
hàng xóm, mỗi khi hữu sự, vì nhiều khi người
bệnh không đủ thì giờ hay không đủ sức chạy
tới chỗ để điện thoại bấm 911. Sức khỏe anh
dạo này thế nào? Tôi cũng mới ở nhà thương
về. Đi tiểu ra máu và bí tiểu nhiều giờ, tôi gọi
911.”
Tôi luôn động viên Ẩn: "Ẩn ơi! chúng
mình đều trên "bát thập cổ lai hy", lại sống đơn
độc, trong khi con cái ở xa lắc, xa lơ. Thời kỳ
tự lo cho mình đã chấm dứt. Chúng mình cần
sự trông nom chăm sóc của người khác trong
việc thuốc men, ăn uống, vệ sinh cá nhân."
Bẵng đi một thời gian, tôi không nhận
được thơ hồi âm của Ẩn. Chị Căn cho biết Ẩn
đã theo con gái về Florida ở, nay trở lại nhà cũ,
sống một mình, chỉ có em gái Ẩn chạy sang lo
cơm nước vào cuối mỗi ngày.
Máy thu hình tự động cho thấy: buổi
sáng hôm đó, Ẩn vẫn thong dong đi lại trong
nhà; buổi chiều khi em gái đến, thấy Ẩn nằm
chết bình thản trên giường.
Chương trình tang lễ như sau:
- 20-1-2019: thăm viếng tại nhà quàn
- 21-1-2019: hoả thiêu
- 22-1-2019: tro cốt mang về Florida thờ
phượng
Gió đưa hoa cải về Trời
Hoa sen ở lại chịu nhiều xót xa
Anh ra đi không lời từ biệt!. Tôi rất tiếc
không về New Orleans, LA, tham dự tang lễ
như anh mong muốn trong lúc sinh thời. Chắc
anh đã rõ bệnh tình "bát độc" của tôi không
cho phép tôi dời khỏi San Jose từ năm 2012
đến nay. Thôi thì chúng mình hẹn gặp nhau ở
nước Trời vậy!
AH Bùi Đức Hợp

TRỞ VỀ TRƯỜNG CŨ CỦA EM
Cổng trường vàng nhuộm nắng mai
Đâu đây dáng cũ u hoài ngày xưa
Hoa vàng nhẹ cánh đong đưa
Rêu phong mái ngói đủ vừa nhớ thương
Biết đâu trên những con đường
Hiu hiu còn chút mùi hương gót mình
Đôi bồ câu trắng xinh xinh
Tròn đôi mắt, biết bóng hình nguời quen
Có con bướm lạ màu kem
Khua nhanh nhịp cánh bên thềm tìm hoa
Đám mây nào của ngày xa
Trắng phau nguyên dáng hào hoa gọi mời
Còn trời xanh nữa mây ơi
Dang tay rộng đón mộng đời thanh xuân
Thời gian từng giọt bâng khuâng
Như quên, như nhớ, như gần, như xa
Mùa xuân xanh biếc trôi qua
Thơm màu dĩ vãng lòng pha ngậm ngùi …

Lê Phương Nguyên,
Sài Gòn 1982
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Vĩnh Biệt Thầy Trần Văn Thu
Trần Trung Trực
Tây cho tôi lội rừng núi nhiều, kể cả Guyane,
Thái Bình Dương ..., nhưng chưa bao giờ đưa
tôi tới cảnh thần tiên như thế này.
Thân, Thu
Sau đó, Thầy email thêm:
Đẹp thật, đúng là công trình của Công Chánh
thực hiện.
Thân,
Thu

T

Di ảnh thầy Trần Văn Thu

ôi có một lỗi lớn là tìm một ông Thầy làm
cho BPT Lá Thư AHCC, mà cứ tưởng là
bạn học cũ. Mà Thầy cũng chẳng nói gì hơn,
vẫn email qua lại thật nhẹ nhàng và dễ
thương, nên tôi không suy nghĩ gì nữa và cứ
đinh ninh là đã có bạn bên trời Âu giúp cho.
Đùng một cái, Thầy mất, tôi email cho các bạn
biết đó là bạn tôi, và nhờ AH Ái Văn tôi mới
biết mình nhầm với bạn Nguyễn Văn Thu,
cũng đang ở Pháp.

Sau đó, có lần tôi đề cập với các bạn
Khóa 7 KSCC, về bạn Đỗ Văn Sến (James) có
bà vợ sau làm bác sĩ, Thầy cho biết cô mất và
Thầy vẫn ở độc thân, làm tôi không mảy may
ngờ vực và cứ yên chí Thầy là bạn học cũ của
mình.
Bây giờ Thầy mất, tôi mới vỡ lẽ ra.
Thành thật xin lỗi Thầy. Xin Thầy giúp cho tôi
làm Lá Thư mỗi ngày đẹp hơn, súc tích hơn,
tâm tình hơn và đa dạng hơn. Thầy vẫn âm
thầm giúp tôi thêm nghị lực làm cho LT, mỗi
LT sau khá hơn LT trước.
Anh Lê Nguyên Thông, học trò cũ của
Thầy, khi nhận được tin này đã bàng hoàng
thốt ra:

Sau đây, là những email qua lại. Tôi
làm tờ bìa cho LT lấy cảnh Haminton Pool
Reserve, Austin, Texas làm nền, và Thầy
email lại:

Thầy Thu dạy tụi em về địa hình rất là vui và
dễ chịu, Thầy mất đi là sự mất mát của toàn
thể gia đình Công chánh chúng ta.

Anh Chị Em,

Anh KTS Hoàng Đình Tuyên cũng viết
lời phân ưu với gia đình của Thầy và gia đình
AHCC thật tâm tình:

Tôi thích bản thứ nhứt, vì rõ ràng cái thác
nước và cây cỏ.

Thông Lê

Cùng gia đình anh Trân văn Thu và gia đình
AHCC khắp nơi,
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Anh Thu là một người hăng say sinh hoạt mọi
việc trong cộng đồng VN tại Âu Châu và riêng
tại Pháp quốc.
Với những lời lẽ khiêm tốn nhưng rất dân tộc
tính, Anh khi nào cũng vui vẻ, hiền hòa với
mọi người. Anh Thu nhìn rất xa cho xứ sở …
nhưng không may đã ra đi bất ngờ và quá
sớm.
Chúng tôi, toàn thể gia đình KTS Pháp quốc
xin thành thật chia buồn cùng gia quyến và
anh chi em trong gia đình AHCC khắp nơi.

Bảng chia buồn của KTS tại Pháp

Xin nguyện cầu cho linh hồn Anh Thu sớm
siêu thoát trên cỏi Vỉnh Hằng.
Kính bái,
HDTuyen
Thầy về Việt Nam, sau khi đỗ Tiến Sĩ
Kỹ Sư Địa Dư, dậy trường Cao Đẳng Công
Chánh từ năm 1968 đến 1975, sau khi tôi ra
trường Cao Đẳng Công Chánh năm 1967, một
năm, nên không biết Thầy. Nhưng theo các
học trò và những người xung quanh Thầy nói:
Thầy rất khiêm tốn, vui vẻ, hiền hòa, dễ chịu,
và đặc biệt có dân tộc tính. BPT Lá Thư cũng
thấy như vậy, vì chỉ làm việc với Thầy gần 2
năm. Sự ra đi của Thầy là một sự mất mát lớn
lao cho Lá Thư AHCC và dân tộc Việt. Nhưng,
chúng tôi nghĩ hơi khác, Thầy về cõi Vĩnh
Hằng có nhiều quyền uy hơn cõi Trần này, sẽ
giúp cho dân tộc Việt sớm có Tự Do và Độc
Lập, thoát khỏi gông cùm Cộng Sản.

Năm Năm Dòng Sông Thơ (*)
Tặng Anh Trần Huiền Ân

Năm năm một giấc mơ dài,
Dòng xuân thu đã sương cài tóc ta;
Sông xanh với núi là nhà,
Thơ là bằng hữu, rượu là tri âm….

Kính vĩnh biệt Thầy.
Một lần nữa, xin Thầy giúp tôi luôn
khỏe mạnh và hoàn thành Lá Thư AHCC mỗi
ngày một đẹp hơn, làm một sợi dây vững
chắc nối các AHCC với nhau để “Giữ Cho
Còn Có Nhau”.
Trần Trung Trực

Lê Phương Nguyên
(*) Năm Năm Dòng Sông Thơ là tên một tác
phẩm của Trần Huiền Ân
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Điếu Văn Tiễn Đưa AH Trần Văn Thu
Đỗ Hữu Hứa
danh giá. Thân phụ Anh là cụ Trần Văn
Ngọc, kỹ sư Tổng Giám đốc Tổng Nha
Địa Chánh và là giáo sư dạy môn Địa
Chánh tụi tôi tại Trường Cao Đẳng
Công Chánh năm 1953. Anh đã tốt
nghiệp viện Quốc Gia Địa Dư học
Paris, Tiến sĩ Viện Đại học Pháp. Sau
khi về nước, từ 1963 đến 1975, Anh
làm Giám đốc Nha Thủy Vận Saigon,
Giáo sư các Trường Cao Đẳng Công
Chánh Saigon và trường Cao Đẳng
Nông Nghiệp Cần Thơ.
Kính thưa quý Thượng Tọa, thưa
quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị,
tôi xin quý vị cho tôi có vài lời chia tay
với anh Trần Văn Thu.

Sau 30-4-1975 Anh cũng bị đi học
tập cải tạo mà Anh gọi là "tù cải tạo"
như hàng vạn người khác trong đó có
tôi.

Anh Thu ơi,

Sau khi được trả tự do, Gia đình
anh định cư tại Paris. Từ 1978 đến
2001 anh tòng sự tại Viện Quốc gia Địa
Dư Pháp. Anh cho biết đã đi làm việc
rất nhiều nơi nên quen biết nhiều nhân
vật cao cấp ở Pháp cũng như ngoại
quốc. Có lần họp bạn tại nhà anh chị
Tôn Thất Thiện - Hồng Cúc, anh có cho
xem cuốn an bum có nhiều ảnh anh
chụp với các vị cao cấp Pháp và ngoại
quốc làm tôi ngạc nhiên không ít.

Được tin Anh ra đi tôi bàng hoàng
sửng sốt kinh ngạc ... không dè Anh đi
lẹ thế!
Trước đây khoảng hai tháng thì
anh cho biết là mổ cườm (cataracte)
mắt phải rồi tháng sau mổ mắt trái, có
đau ốm hay việc gì anh đều cho tôi
biết. Chuyện anh đi Toulouse thăm con
gái cưng của Anh thì tôi không được
hay; Cháu Trần Lệ Trang có cho tôi
biết là Anh bị té và vô bệnh viện vì bị
chấn thương não sọ (traumatisme
crânien). Đang khỏe mạnh đó mà hai
tháng sau đã thành người thiên cổ!! Âu
là số mệnh: Anh sinh ngày 5-1-1936
nhằm ngày 11-12 năm Ất Hợi, mất ngày
18-2-2019 nhằm ngày 14-1 năm Kỷ
Hợi; sinh và chết cùng năm tuổi Hợi,
thọ 85 tuổi.
Anh Thu ơi, khi còn ở Việt Nam
tôi đã được biết anh thuộc gia đình

Từ năm 1982, cách đây 36 năm,
tôi hân hạnh được làm việc chung với
anh trong nhóm Ái hữu Công Chánh
mà bác Khúc Đản làm trưởng đoàn. Khi
bác Khúc Đản mất vào năm 1999 thì
anh cùng tôi làm thành viên trong Ban
Đại Diện Ái hữu Công Chánh Pháp.
Hàng năm có tổ chức những cuộc họp
mặt Công Chánh - Công Nghệ và tiếp
đón bạn bè từ phương xa đến ... Trong
mọi cuộc hội họp quan hôn tang tế, anh
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là người tích cực phụ giúp anh trưởng
ban đại diện, trước đây là anh Trương
Như Bích bây giờ là anh Hoa Trường
Xuân. Anh là người thường xuyên đóng
góp bài vở xuất sắc cho Lá Thư Công
Chánh.

Pháp cũng như tại các nước khác.
Riêng đối với tôi thì còn đâu những
đêm dài hai đứa mình tâm tình trong
đêm vắng quạnh hiu ... Buồn, buồn
lắm anh ơi!

Về sinh hoạt cộng đồng, là một
người có tinh thần quốc gia chân chính,
anh luôn luôn có mặt trong các buổi
biểu tình, buổi hội họp, hăng say phát
biểu ý kiến và tranh đấu cho quyền lợi
đất nước, ước mong nước Việt Nam
được độc lập tự do, dân Việt được ấm
no hạnh phúc.

Ai trong chúng ta cũng biết rằng
đời là vô thường, sắc sắc, không không;
có đó, mất đó, có tụ, có tan, có đến, có
đi, có sinh, có tử ... nhưng không ai
tránh khỏi ngậm ngùi buồn đau khi có
thân nhân bạn bè vĩnh viễn ra đi.

Anh là người trọng nghĩa khinh
tài, thường xuyên đóng góp giúp đỡ
Anh Em Thương Phế Binh Việt Nam
Cộng Hòa.
Anh rất thương yêu vợ con,
thường tỏ ra vui vẻ hãnh diện về 2 gái,
1 trai thành đạt rực rỡ, tốt nghiệp nhiều
trường Đai Học cao cấp và rất hiếu
thảo; đó là các cháu Trần Lệ Trang,
Trần Lệ Tâm, Trần Duy Thông. Ngoài
ra còn có cháu ngoại tên Thibault tốt
nghiệp kỹ sư được mấy năm nay .... Từ
khi Chị mất, anh thường xuyên bị mất
ngủ có lẽ vì nhớ thương Chị nhiều nên
đâm ra trầm cảm mất ngủ ... Anh còn
nhớ chăng hai đứa mình cùng cảnh ngộ
(sống đơn côi vì vợ mất), nên thường
thăm hỏi nhau và tâm sự vào ban đêm
khuya khoắt và tôi thường khuyên Anh
nên đi ngủ sớm và tránh dầm sương
giãi nắng .....
Anh khi nào cũng vui vẻ, lời lẽ
khiêm tốn, anh hòa đồng với mọi người,
trân trọng tình bằng hữu nên ai cũng
mến phục thương yêu Anh.
Sự ra đi đột ngột của anh là một
mất mát lớn lao cho gia đình, cho bạn
bè và cho hội Ái Hữu Công Chánh tại

Anh Thu ơi,

Anh đã làm xong bổn phận với tổ
quốc, với gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ
con ... anh dứt bỏ cõi đời ô trọc, đầy
nhiễu nhương, vui ít buồn nhiều này,
anh đi về cõi Vĩnh Hằng, nơi đó anh
gặp lại những người thân thương và
nhất là Chị, anh sẽ sống trong một thế
giới AN LẠC, VÔ ƯU …
Vĩnh biệt anh.
Đỗ Hữu Hứa
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Nấm
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Vì có rất ít chất béo lại cung cấp rất ít
năng lượng (nửa ly chỉ có 10 calori) cho nên
nấm rất tốt cho người thích ăn mà không muốn
bị béo phì. Đặc biệt nấm có nhiều glutamic
acid, một loại bột ngọt monosodium glutamate,
vì vậy nấm thường được nấu chung với nhiều
món ăn như một gia vị để tăng hương vị đậm
đà.
Nấm là những thực vật bực thấp không có hoa, lá.

V

ì không có diệp lục tố, nấm không lấy năng
lượng qua ánh sáng mặt trời được nên
phải sống ký sinh trên các cây khác hoặc trên
chất mục nát. Có loại nấm sống cộng sinh lấy
chất dinh dưỡng của cây và cung cấp cho cây
khoáng chất như phospho.
Có rất nhiều loại nấm, nhưng chỉ có một
số loại ăn được, gọi chung là nấm ăn. Một số
nấm có độc tố ăn vào chết người.
Nấm là một thực phẩm ngon, được
nhiều người sành ăn ưa thích.
Các vị vua chúa Ai Cập ngày xưa coi
nấm như món ăn quý hiếm, ra lệnh cho thần
dân khi kiếm được nấm phải dâng lên để ngài
ngự và hoàng gia dùng.
Dân chúng Trung Hoa, Nhật xưa coi
nấm như một thứ thuốc đại bổ, mang đến cho
người ăn sức khỏe vô địch, sống lâu và khi tới
khi tử thì nhẹ nhàng ra đi vào cõi Vĩnh Hằng.
Nấm cũng được dùng trong y học, làm chất
kích thích hoặc gây ảo giác trong các lễ nghi
tôn giáo từ nhiều ngàn năm trước.
Giá trị dinh dưỡng
Athenaeus, người sành ăn nổi tiếng của
La Mã thời cổ đại đã viết là nấm có nhiều chất
dinh dưỡng, lại dễ tiêu cho nên rất tốt cho bộ
máy tiêu hóa.
Nấm có kali, calci, selen, sắt, đồng, sinh
tố C, vài loại sinh tố B như B2 (riboflavin), B3
(niacin). chất xơ hòa tan pectin ở phần mềm
(thịt) của nấm, và một ít chất dẻo cellulose ở
màng bọc nấm.

Nấm tốt tươi chắc mịn như thịt nên có
thể ăn nướng, bỏ lò hoặc thay cho thịt khi nấu
canh, làm súp.
Nấm tươi trộn với các loại rau cũng là
món ăn ưa thích.
Khi thái nhỏ, nấm thường mau bị đen vì
oxy hóa, đồng thời cũng mất tới 60%-vitamin
B2. Để làm chậm sự oxy hóa này, có thể ngâm
nấm trong nước chua như chanh, giấm.
Khi nấu chín, riboflavin không bị tiêu hao mấy
vì sẽ hòa tan trong nước, làm ngọt món ăn,
nhưng tai nấm mất bớt nước, teo lại, còn
cuống nấm thì cứng hơn và ròn sựt.
Nấm với Sức Khỏe
Thủy tổ nền y học phương Tây là
Hippocrates (460-377 trước Công nguyên) đã
dùng nấm trong việc ăn uống và trị bệnh.
Cách đây trên 3000 năm, người Trung Hoa đã
coi nấm như là một loại thuốc bổ tổng quát, có
khả năng tăng tính miễn dịch của cơ thể chống
lại nhiều bệnh nhiễm trùng.
Các khoa học gia Nhật Bản đã nghiên
cứu công dụng trị bệnh của nấm. Theo họ,
nấm có vài hóa chất có thể làm tăng tính miễn
dịch chống lại vi khuẩn, ung thư và chữa các
bệnh phong khớp xương. Họ tìm ra chất
lentinan, một loại beta glucan tự nhiên trong
nấm shiitake có đặc tính bảo vệ cơ thể, kéo dài
tuổi thọ và tránh các tác dụng phụ của hóa và
xạ trị liệu.
Các nghiên cứu khác ở Mỹ cho là nấm
có nhiều phytochemical, có thể là chất chống
ung thư rất tốt cũng như làm giảm cholesterol,
làm cơ thể bớt mệt mỏi.
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Viện Ung Thư Hoa kỳ đang nghiên cứu
công dụng của nấm trong việc chữa trị các
bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS, cũng như tăng
cường sức khỏe cho các bệnh nhân này.
Năm 1960, Tiến sĩ Kenneth Cochran, thuộc
Đại học Michigan, có nghiên cứu nhiều về loại
nấm Đông cô (Shiitake) và thấy rằng nấm này
làm tăng tính miễn dịch mạnh hơn chất
interferon, một loại thuốc thường dùng trong
việc chữa bệnh do virus và ung thư.
Nhiều người còn cho là ăn nấm shiitake sẽ làm
giảm cholesterol và làm máu dễ lưu thông nên
có tác dụng tốt với tim.
Nghiên cứu ở Bắc Kinh cho hay trà nấm
Zhu Ling đuợc dùng để trị ung thư bao tử,
cuống họng, ruột…
Nấm thường dùng
Có nhiều loại nấm khác nhau. Xin cùng tìm
hiểu một số nấm thường dùng.
a- Nấm hương (Lentinus edodes)
Đây là một loại lâm sản rất quý, thường
mọc dại trong các rừng ẩm mát ở miền núi
cao. Nấm có mùi thơm, mọc trên các cây côm,
cây giẻ trong rừng.
Nấm hương hiện nay được nuôi trồng
tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Hoa,
Đại Hàn.
Ngoài giá trị thực phẩm, người Việt ta
còn dùng nấm hương dễ chữa bệnh kiết lỵ.
b- Nấm linh chi (Ganoderma lucidum)
Nấm này còn được gọi là nấm trường
thọ, cỏ linh chi, thuốc thần tiên.
Nấm linh chi đã được dùng nhiều ở
Trung Hoa từ nhiều ngàn năm về trước như
một loại thuốc quý hiếm mà chỉ vua chúa,
người giầu mới có khả năng sử dụng.
Nấm thường thấy mọc hoang dại ở các vùng
núi cao lạnh tại một vài tỉnh Trung Hoa như Tứ
Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây.
Nấm hiện đang được trồng thử ở Việt
Nam, Nhật Bản nhưng kết quả không khả quan
vì khí hậu không phù hợp như ở Trung Hoa.
Theo các nhà khoa học Trung Hoa, nấm linh
chi làm khí huyết lưu thông, làm tăng tính miễn
dịch, bổ gan, diệt tế bào ung thư, chống dị ứng
và chống viêm. Cũng ở Trung Hoa, nấm linh
chi được dùng trong việc trị các bệnh đau thắt
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cơ tim, ổn định huyết áp, thấp khớp, hen
suyễn, viêm gan, bệnh đường tiêu hóa cũng
như tăng cường trí nhớ.
Trong ăn uống, nấm linh chi thường
được nấu canh với thịt.
c- Nấm tai mèo (Auricularia polytricha)
Còn được gọi là mộc nhĩ, nấm này
thường mọc hoang trên cây cành gỗ mục của
các cây sung, cây duối, cây sắn, trong rừng
hay ở dưới đồng bằng.
Nấm trông giống tai mèo, mặt ngoài
mầu nâu sẫm, có lông nhỏ, mặt trong mầu nâu
nhạt. Hiện nay nấm cũng được nuôi trồng
nấm tai mèo dùng để ăn như nấu canh miến
gà, thái nhỏ trộn với trứng làm món mộc.
Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, Đông y dùng nấm để
chữa bệnh kiết lỵ, táo bón, giải độc…
Bác sĩ Dale Hammerschmidt, giáo sư y khoa
Đại học Minneasota, cho rằng nấm tai mèo có
tính chất chống lại sự đông máu, công hiệu
như aspirin trong việc phòng ngừa bệnh tim và
tai biến động mạch não.
d- Nấm cúc (Truffle)
Bên Pháp và Ý, có loại nấm mọc dưới
đất, trong đám rễ cây sồi, cây phỉ (hazel).
Nấm này rất thơm vì có chất pheromone giống
như kích thích tố sinh dục trong nước miếng
con heo.
Nấm rất ngon, hương vị thơm, nhưng
hiện nay rất hiếm nên đắt giá, vì nấm mọc tự
nhiên nên bị săn lùng gần hết.
Nhiều người đã thử trồng loại này
nhưng chưa thành công.
e- Nấm Đông Trùng Hạ Thảo
Có ở vùng Tây Nam Trung Hoa. Nấm ký
sinh trên loại sâu giống như con bướm. Khi
sâu chết thì nấm phát triển trên đất, mọc qua
mình sâu. Nấm được đào lên, phơi khô để sử
dụng.
Nấm được dùng để trị bệnh thần kinh
suy nhược, liệt dương, tăng cường sinh lực.
f- Nấm Phục Linh
Nấm mọc ký sinh trên rễ cây thông,
nặng có thể tới cả vài kg, có nhiều ở Trung
Hoa. Nấm được dùng làm thuốc bổ, trị mất
ngủ, di tinh.
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g- Nấm Vân Chi
Nấm thường mọc ký sinh trên thân cây
sồi, liễu, mận, táo và có nhiều ở những vùng
có khí hậu ôn đới tại Á châu, Bắc Mỹ. Nấm ít
được phương Tây biết tới nhưng lại được
Đông y sử dụng rất nhiều trong trị bệnh và
tăng cường sức khỏe.
Kết quả nhiều nghiên cứu tại Trung
Hoa, Nhật Bản cho thấy nấm Vân Chi có khả
năng chống ung thư, bao tử, ruột già, thực
quản, tăng khả năng miễn dịch của cơ thể và
chống oxy hóa.
Nấm dại
Trong thiên nhiên có cả vài chục ngàn
loại nấm dại khác nhau nhưng chỉ có hai ba
trăm loại là ăn được. Đa số nấm độc thuộc hai
nhóm nấm Amanita muscaria và A. phalloides.
Nấm A muscaria có chất muscarine, một độc
chất với hệ thần kinh phó giao cảm, khiến
người ăn vào bị ói mửa, chẩy nước mắt, đổ mồ
hôi, tiêu chẩy, đau bụng, chóng mặt, lên kinh
phong, bất tỉnh nhân sự… đôi khi chết người.
Chất độc phalloidine trong nấm A. phalloides
làm gan hư và có đến khoảng 50% người
trúng độc bị tử vong.
Nhiều loại nấm dại ăn vào có thể nguy
hại đến tính mạng, cho nên tốt nhất là không
ăn bất cứ loại nấm nào mà ta không biết rõ.
Nấm mọc hoang nhiều khi ăn lại ngon hơn
nấm trồng nên nhiều người ưa thích nhưng có
nhiều nguy cơ ăn phải nấm độc nên phải hết
sức cẩn thận.
Mua nấm và cất giữ nấm
Khi mua nên chọn nấm còn tươi, lành
lặn, hình dáng đầy đặn, bụ bẫm, thịt chắc, mũ
nấm khép kín bao che những phiến mỏng dưới
mũ.
Khi hư hỏng, nấm đổi sang mầu đen
sậm, mũ mở rộng để lộ lá mỏng, nấm khô hơn
và mất bớt vị ngọt.
Để dành lâu, nấm ăn giòn vì màng bọc
nấm trở thành cứng. Nấm tươi cất giữ cẩn
thận có thể ăn trong khoảng 4-5 ngày sau khi
hái.
Nấm cũng được sấy hoặc phơi khô để
dành quanh năm. Nấm khô cần được bọc kín
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để tránh ẩm, giữ nơi mát và không có ánh
sáng vì sinh tố B2 bị ánh mặt trời phân hủy.
Nấm khô bảo quản tốt có thể để dành được tới
sáu tháng ăn vẫn ngon.
Trước khi nấu, rửa qua cho sạch bụi đất
rồi ngâm nấm khô trong nước nóng độ 15
phút. Đừng loại bỏ nước ngâm này vì nước có
hương vị thơm như nấm.
Nấm hộp có rất nhiều muối natri nhưng
riboflavin còn nguyên vẹn.
Nấm tươi nên được cất trong tủ lạnh,
trong hộp thoáng khí, tránh hơi ẩm làm nấm
mau hư. Không bao giờ giữ nấm trong túi
nylon bịt kín vì hơi ẩm đọng lại làm nấm mau
hư.
Nấm trồng thường được xịt nhiều phân
bón hóa học nên cần được rửa sạch trước khi
ăn. Cách tốt hơn cả là dùng giấy mềm mà lau
hoặc chải bằng loại bàn chải dành riêng cho
nấm. Tránh rửa nấm trong nước quá lâu vì
nấm hút rất nhiều nước.
Vài điều cần lưu ý
Những người cai rượu thường được
bác sĩ chỉ định dùng một loại dược phẩm là
disulfiram (antabuse).
Khi đang dùng chất này mà uống rượu
vào thuốc sẽ tương tác với rượu gây ra những
triệu chứng rất khó chịu như khó thở, nặng
ngực, buồn ói, mặt nóng bừng, tim đập nhanh.
Một vài loại nấm cũng có chất disulfiram này
nên có khả năng gây ra các triệu chứng tương
tự khi ăn nấm và uống rượu.
Mặt khác, trong thời gian ba ngày trước
khi tiến hành xét nghiệm phân để coi có máu
không, phải tránh ăn nấm. Vì trong nấm có một
hóa chất làm cho thử nghiệm này cho kết quả
dương tính ngay cả khi phân không có máu!
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Dallas – Texas
BPT: Nấm tuy là món ăn ngon, nhưng nó cũng
chữa nhiều bệnh, đặc biết bệnh ung thư. BPT
yêu cầu quí AH xem kỹ và dùng. Cám ơn BS
Nguyễn Ý Đức về bài viết công phu và nhiều ý
nghĩa.
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Món Ăn Ngon Mỗi Ngày
Bích Thuận sưu tập
đập dập hoặc cắt lát, đặt vài hoa hồi lên trên
và cho vào hấp, nếu chân gà công nghiệp thì
hấp trong vòng 30 phút, còn chân gà ta lâu
hơn chút (nếu luộc thì sẽ nhanh hơn, nên mọi
người tự lựa chọn nhé).
Chân gà chín cũng làm theo các bước,
vớt ra thả vào bát nước có đá, đợi chân gà
nguội lạnh vớt ra để ráo rồi cho vào ngăn mát
tủ lạnh, để chân gà được dai, giòn, săn hơn.
Xoài lần trước mình có xắt miếng quân
cờ, nhưng lần này sẽ thái mỏng, thái xong thả
xoài vào âu nước đá để xoài giữ được độ giòn.
Rau thơm nhặt sạch, thái nhỏ.

Món chân gà trộn xoài

1- Chân Gà Trộn Xoài
Nguyên Liệu:
a) Chân gà trộn xoài, 10 cái chân gà (rút
xương hoặc không rút xương tuỳ ý mỗi người,
nhưng nếu biết rút xương sẽ ngon hơn, mình
thì lười nên chỉ chặt nhỏ),
b) 2 quả xoài: chọn quả ương, nhưng vẫn còn
cứng để bớt được độ chua,
c) Rau thơm: rau húng hoặc rau mùi ta,
d) Gia vị: tỏi, ớt bột, ớt quả, gừng, nước mắm,
lá chanh, sả, hoa hồi (nếu có),
d) Muối.
Cách làm:
Chân gà chặt móng, xát muối, rửa sạch
(mọi người tự lựa chọn nguồn thực phẩm cho
đảm bảo, không bàn luận chân gà tàu nhé)
Lần này mình không luộc chân gà nữa mà
mình sẽ hấp, xếp chân gà vào nồi hấp, lần lượt
cho vài lát gừng thái mỏng, vài lá chanh, sả

Làm nước trộn chân gà: 4 thìa canh
nước mắm ngon + 3 thìa canh đường (tuỳ
khẩu vị thích ngọt và ngọt vừa), hoà tan đường
với nước mắm + 1 thìa canh nước cốt chanh
(tuỳ vào độ chua của xoài hoặc sở thích có thể
thêm hoặc bớt lượng cốt chanh) + ớt băm + tỏi
băm + 1 thìa cà phê ớt bột, trộn đều các
nguyên liệu.
Chân gà bỏ từ tủ lạnh ra, mọi người có
thể chặt nhỏ hoặc rút xương tùy ý, sau khi chế
biến xong thì trộn một nửa phần nước trộn
chân gà vừa pha ở trên, trộn thật đều và để
ngấm trong 15 phút.
Xoài vớt ra để ráo nước. Sau 15 phút
chân gà ngấm gia vị, đổ tiếp xoài vào trộn đều,
còn lại một nửa nước trộn chân gà ở trên thì
vừa trộn vừa đổ từ từ vào để tránh quá, nếu
chân gà vừa miệng thì dừng lại (vì khẩu vị mỗi
người khác nhau nên vừa trộn chúng ta vừa
nếm để đạt được khẩu vị như mong muốn)
nhạt cho thêm, tiếp gia vị khi dùng. Trộn đều,
cuối cùng rắc rau thơm vào và thưởng thức.
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- Lạc rang chín, tách vỏ đập dập.

2- Nộm Rau Muống

- Rau thơm rửa sạch thái nhỏ
- Cách pha nước chấm trộn gỏi:
Tỏi đập dập băm nhỏ, ớt bỏ hạt băm nhỏ,
chanh vắt lấy nước cốt.
Cho 3 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh nước
và 1 thìa canh đường, hoà tan nguyên liệu rồi
cho nước cốt chanh vào khuấy đều (các bạn
lưu ý muốn cho bát nước chấm của mình nổi
tỏi ớt lên các bạn cho chanh vào trước,hoà tan
rồi cho tỏi ớt sau cùng nhé), cuối cùng cho tỏi
ớt vào.
- Cho rau muống luộc vào bát to, thêm rau
thơm, lạc và rưới hỗn hợp nước mắm trộn đều
lên và thưởng thức.
3- Bàn Luận

Món nộm rau muống

Tất cả có rất nhiều món gỏi ngon mà
các bạn có thể theo dõi trên Google mà làm,
như các bạn click vào hàng chữ sau:

Nguyên liệu:
- 1 mớ rau muống
- Lạc rang

Các Món Nộm Ngon Chống Ngán

- Chanh, tỏi, ớt, nước mắm, đường (nước
mắm mọi người dùng nươc mắm ngon như
nước mắm hạnh phúc nhé)

Khi các bạn tự làm ở nhà, có thể các
bạn hơi khó chịu một chút, vì mất thời giờ, phải
mua nhiều đồ. Nhưng theo Bích Thuận nghĩ,
nó cũng giúp ích cho các bạn biết thêm rất
nhiều món ăn ngon, giết chết thời gian trống
trải trong tuổi già, đặc biệt làm cho tình nghĩa
vợ chồng khắng khít hơn, đỡ tốn tiền đi tiệm và
đỡ tốn thời giờ thay đổi quần áo và đi tiệm. Hy
vọng các bạn sẽ là người nội trợ tốt và gia đình
các bạn sẽ nhiều hạnh phúc.

- Rau thơm: húng chó, kinh giới và mùi tàu.
Cách làm:
- Rau muống vặt lá rửa sạch để ráo.
- Đun sôi một nồi nước, thả rau muống vào
luộc chín vớt ra rổ để ráo hoặc muốn rau giòn
hơn thì các bạn vớt rau ra một bát nước đá
nhé.

SƠN CÙNG THỦY TẬN
Tận cùng sông núi về đâu?
Còn hàng liễu rũ? Còn màu hoa tươi?
Còn thương đau với cuộc đời,
Đâu làng quê cũ, đâu trời riêng ta!...
Lê Phương Nguyên

Bích Thuận
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Tất Niên Ái Hữu Công Chánh Nam Cali
đón mừng Xuân Kỷ Hợi

Ái Hữu Công Chánh và nhóm hát Quỳnh Hoa với bài Ly Rượu Mừng

AH Nguyễn Văn Thái
hủ nhật 27 tháng 1 năm 2019 có
hơn một trăm ái hữu, thân hữu và
gia đình đến dự buổi họp mặt Tất Niên
cuối năm để đón mừng Xuân Kỷ Hợi
2019 tại nhà hàng Golden Sea thành
phố Anaheim. Chương trình của buổi
họp mặt từ 11 giờ sáng đến 2 giờ 30
chiều. Trong niềm hân hoan rộn ràng
cùng với những người Việt Nam khắp
nơi đón Xuân về, gia đình các ái hữu,
thân hữu đến tham dự tiệc vui, gặp
nhau để tay bắt mặt mừng, trao đổi
những tâm tình và cầu chúc cho nhau
năm mới được nhiều sức khỏe và hạnh
phúc gia đình. Nơi gặp gỡ gần trung

C

tâm Little Sài Gòn vào những ngày cận
Tết có một không khí vui tươi đi mua
sắm nhôn nhịp tại các khu chợ Việt
Nam để chuẩn bị cho ba ngày Tết như
bánh mứt, hoa quả, bánh chưng, bánh
tét v.. v.. và nhất là khu chợ hoa Phước
Lộc Thọ với rừng hoa muôn màu sắc
rực rỡ và đông đảo người Việt đến đây
để mua những chậu hoa mai, đào, cúc,
lan v..v.. trong các gian hàng chợ Tết.
Chương trình của tiệc vui Tất
Niên bắt đầu là 11 giờ sáng, đa số mọi
người đã vào ngồi bên trong nhà hàng
với áo quần thật gọn gàng, đẹp đẽ của
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ngày hội và các chị trong các tà áo dài
thướt tha óng ánh sắc hồng và rực rỡ.
Nụ cười thật tươi vui của mọi người
gặp nhau trao đổi và thăm hỏi thật ấm
áp tình gia đình Công Chánh. Ái hữu
Nguyễn Minh Trì khai mạc chương trình
lúc 12 giờ trưa trong chiếc áo dài màu
vàng và khăn đóng nổi bật trên sân
khấu với lời chào mừng và chúc sức
khỏe gửi đến mọi người Một Năm Mới
Kỷ Hợi An Khang và Hạnh Phúc được
sự vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt.
Sau đó là lễ chào quốc kỳ Việt Nam,
Hoa Kỳ và một phút mặc niệm để
tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, các
chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh
cho quốc gia dân tộc và những người
Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả rừng
sâu vì lý tưởng tự do.

Ái hữu Trì và chị Quỳnh Hoa

Ái hữu Nguyễn quang Cách cám
ơn quý ái hữu đã đóng góp vào quỹ
phân ưu của ái hữu Công Chánh và ái
hữu Nguyễn văn Thái cám ơn tất cả
quý ái hữu đã ủng hộ rất nhiều vào quỹ
Lá Thư Ái Hữu Công Chánh và quỹ
Thương Thọ trong kỳ Đại Hội Ái Hữu
Công Chánh lần 2 vừa qua. Cả hai ái
hữu Cách và Thái đều kính chúc tất cả
quý ái hữu, thân hữu và gia đình có một
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mùa Xuân Kỷ Hợi vui tươi, khỏe mạnh
và hạnh phúc gia đình. Sau đó là một
chương trình ca nhạc vui xuân rất hấp
dẫn và hào hứng đem đến cho mọi
người với những bản tình ca quê
hương du dương ngọt ngào và sưởi ầm
lòng người do chị Quỳnh Hoa giới thiệu
và điều khiển.

Ái hữu Lê khắc Thí và ái hữu Trì

Mở đầu là bài hợp ca Ly Rượu
Mừng của nhóm hát Quỳnh Hoa và các
chị phu nhân ái hữu công chánh cùng
với các anh mang lại một không khí vui
tươi hào hứng Tết cho mọi người. Trên
sân khấu với trang phục áo quần đủ
màu sắc rực rỡ của ban hợp ca, được
tô điểm thêm lời Chúc Mừng Năm Mới
làm cho hình ảnh buổi Tất Niên Ái Hữu
Công Chánh thêm được trân trọng vui
như Tết. Trong tinh thần văn nghệ đón
Xuân Kỷ Hợi, Chị Quỳnh Hoa và nhóm
hát Quỳnh Hoa đóng góp vào chương
trình bằng các bản nhạc Xuân đơn ca
hay hợp ca đầy tình tự quê hương và
vui tươi. Chị Quỳnh Hoa hát bài Xuân
Tha Hương, chị Ngọc Diệp và anh
Mạnh Hùng hợp ca bài Chúc Xuân.
Nhóm hát Quỳnh Hoa phuc vụ Viện
Dưỡng Lão hợp ca bài Cô Gái Việt.
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Xen kẽ là vũ đoàn Dân Tộc Việt Cầm
của các cháu nhỏ múa Nón Lá rất hay
và hấp dẫn. Ngoài ra có các thân hữu
góp vui với các bản nhạc Xuân đầy tình
cảm như bác sĩ Bùi Cao Đệ hát bài Đồn
Vắng Chiều Xuân và chị Kiều Loan với
bài Chờ Đông. Buổi họp mặt Tất Niên
có sự tham dự của ái hữu Lê Khắc Thí
đem lại một không khí vui tươi với sự
chào đón và vui mừng thăm hỏi của các
ái hữu Nguyễn Minh Trì và Trịnh Hảo
Tâm tại bàn ngồi nơi cửa vào nhà
hàng. Ái hữu Thí cho biết năm nay ông
thêm một tuổi nữa là 97 và không chắc
sang năm ông đi dự tiệc được. Ông có
lời chúc mừng năm mới đến các ái
hữu, thân hữu có một năm Kỷ Hợi đầy
sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Gần
đến cuối chương trình của buổi tiệc là
các bản nhạc thích hợp rộn ràng cho
các bước nhảy múa tình tứ của đôi lứa,
các ái hữu công chánh nhà ta được dịp
trỗ tài những bước chân nhảy mau và
xoay vòng của mình. Đồng thời hai
người đã tạo ra một hình ảnh thật tình
tứ của mình trên sàn nhảy được các
phó nhòm ghi lại và có một ái hữu được
anh Phạm Ngọc Lân chấm điểm là một
cặp tình nhất trong buổi tiệc Tất Niên
hôm nay. Trên sàn nhảy được nhìn
thấy có nhiều cặp tham dự như các ái
hữu Ái Văn, Đào Hữu Dinh, Nguyễn
Thúc Minh, Phún Tắc Ón và v..v.. Xin
các ái hữu xem lại mình có phải là cặp
tình tứ nhất hôm nay không?
Bước sang năm Kỷ Hợi, các ái
hữu thêm một tuổi nhưng nhìn thấy các
anh như trẻ lại vì các ái hữu mỗi khi có
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tiệc vui họp mặt lại ra sàn nhảy càng
đông hơn, càng vui hơn, càng thao diễn
bước chân hay hơn và nhất là rất tình
tứ như những ngày còn tuổi đôi mươi
năm xưa. Kính chúc tất cả các quý ái
hữu, thân hữu một Năm Mới Kỷ Hợi dồi
dào sức khỏe và hạnh phúc gia đình.
AH Nguyễn Văn Thái

Các chị phu nhân ái hữu công chánh

Nhóm hát Quỳnh Hoa

Ngọc Diệp và Quỳnh Hoa và Bác sĩ Đệ
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Chị Kiều Loan hát bài Chờ Đông
Ái hữu được chọn là căp tình tứ nhất trong
tiệc Tất Niên

Các quí AH đã chọn được cặp nào chưa?

Vũ đoàn Dân Tộc Việt Cầm

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối, cùng quí Ái Hữu và Thân Hữu một
mùa Thu Đông mạnh khỏe, may mắn và đầm ấm.

Kể từ bài này, BPT sẽ dùng kiểu chữ Arial và cỡ chữ 14 cho các AHCC già dễ xem.
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HỘI NGỘ ĐÓN MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

Từ trái sang phải AH Nguyễn Thanh Liêm, Lê Trung Thu, Trần Văn Lộc, Dương Bá Thế, Trần An Nhàn, Nguyễn Văn Đề,
Nguyễn Hứa Kiễu, Lê Văn Ba, Nguyễn Công Miêng, Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Sang, Huỳnh Tâm, Trần Công Tâm,
Võ Quang Lý, Mai Thanh Toàn

C

ũng như mọi năm, ngày 21 tháng
chạp ta, năm nay nhằm ngày 26
tháng 1 năm 2019, anh em Ái Hữu Công
Chánh và Thân Hữu đã cùng nhau hội ngộ
tại nhà hàng Đông Hồ Sài Gòn, để đón
mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
Theo truyền thống ngành Công
chánh, mỗi lần Tết đến, tất cả các bạn
không kể già trẻ, xa gần đều mong hội ngộ
để cùng nhau tâm sự, đón mừng năm mới.
Từ nước ngoài về lần này có thêm
nhiều bạn mới về chung vui: từ Pháp có
T/S Trần An Nhàn, AH Nguyễn Cửu
Tuyên, từ Mỹ có vợ chồng AH Huỳnh
Mộng Tuyên, từ Canada có AH Nguyễn
Văn Đề, từ Úc có vợ chồng AH Lê Trung
Thu. Từ các tỉnh xa có AH Dương Bá Thế
từ Bến Tre.

AH Nguyễn Thanh Liêm
Đáng hoan nghênh hơn nữa là các
AH tuy đã già yếu nhưng vẫn nhớ ngày
theo truyền thống đến họp mặt cùng các
bạn trong đó có AH Nguyễn Hứa Kiểu, AH
Mai Thanh Toàn, AH Lê Ngọc Thanh
Châu, AH Huỳnh Tâm, AH Trần Công
Tâm, AH Nguyễn Công Miêng, AH Lê Văn
Ba.
Giống như năm rồi (2018), AH Hiệp
đã lo tổ chức buổi họp mặt năm nay của
gia đình Công Chánh.
Tham dự buổi họp mặt năm nay
không phải đóng tiền, mỗi người còn được
tặng 1 bình đựng nước sôi.
AH Hiệp đã vận động các AH đàn
em đóng góp cho chi phí buổi họp.

TRANG 126

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Công tác từ thiện được sự tài trợ
quý báu của các vị Mạnh Thường Quân ở
các nơi trên thế giới) trong năm qua kể từ
Tết Mậu Tuất (02/2018), nhóm AHCC
Saigon đã thực hiện được các công trình
sau:
1) Cầu Tổ NDTQ số 14-16 tại ấp Bình
Trung, xã Định Trung, huyện Bình Đại,
tỉnh Bến Tre.
2) Cầu Rạch Triền tại xã An Qui, huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
3) Cầu Hai Chùa tại xã Vĩnh Thắng, huyện
Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Bà Huỳnh Mộng Tuyên, Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Thôn,
Nguyễn Thanh Liêm, Huỳnh Mộng Tuyên, Võ Văn Sáu,
Trần Thúc Đào, (?), Bùi Ngọc Huỳnh, Lê Ngọc Thanh
Châu, Nguyễn Ô Anh, Lê Văn Thiệt, Vĩnh Quý,
Huỳnh Minh Nguyện

4) Cầu Đường Đào tại xã Vĩnh Thắng,
huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
5) Cầu Vĩnh Lộc A xã Vĩnh Lộc A, huyện
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
6) Đường Đan Vĩnh Lộc A tại xã Vĩnh Lộc
A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
7) Cầu Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Thắng,
huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
8) Cầu Tổ Nhân Dân Tự Quản số 15 tại ấp
Bình Tiên, xã Bình Thành, huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tre.
9) Cầu Bà Đức tại xã Vĩnh Lộc, huyện
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
10) Cầu Bà Đẹt tại xã Vĩnh Lộc, huyện
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Vợ Hà Văn Khánh, Con anh An, Đoàn Văn Thân, Nguyễn
Đình Bốn, (?), Lê Văn Thiệt, Lưu Kim Loan, Nguyễn Cữu
Tuyên, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Xuân, Đặng Huấn,
Vĩnh Quý, Nguyễn Đắc Hiếu, Ngô Đình Tụy, Phùng Đạt,
Trương Quan Hoài Anh, Nguyễn Văn Nhàn, Ngyễn Đàn,
Nguyễn Chí Hùng, Hà Phước Trường,
Huỳnh Thị Duy Oanh, (?)

Tất cả quý bà con AH và TH CC
tham dự đã được mời lên sân khấu để
chụp hình lưu niệm.
Cuộc họp mặt, dưới sự hướng dẫn
của MC Lưu Kim Loan đã kết thúc tốt đẹp.
Thật vui vẻ và thân tình, quý bà con
chào tạm biệt nhau với những lời chúc sức
khoẻ, an lành. Hẹn gặp lại nhau vào mùa
xuân tới!
AH Nguyễn Thanh Liêm
Video: https://youtu.be/LTFQWPu7k6E

Từ Đình Lu, Nguyễn Văn Bảo, Phan Văn Nho, Nguyễn
Đức Quảng, Lưu Kim Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn
Vĩnh Long, Trần Thị Lộc (vợ Vĩnh Thuấn), Lê Anh
Hoàng,Tạ Vĩnh Ảnh, Nguyễn Thanh Sơn, Hồ Kim Lân,
Phạm Ngọc Nam, (?), (?), Hồ Phước Hồng,Trần Minh
Quang, Đỗ Như Đào, Mai Tùng, Trần Văn Tư
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Phúc Trình Buổi Họp Hôm 15-12-2018
của AHCC Houston Texas

Hình Ái Hữu Công Chánh Houson, Texas chụp nhân dịp họp mặt cuối năm 2018,
gồm 33 AH/TH, có cả AH Phí Ngọc Huyến.

Vũ Quý Hảo

N

ăm nay, AHCC Houston, TX đã
họp tất niên vào buổi trưa (thay vì
buổi tối) vì đa số các AH đều đã xấp xỉ
bát tuần nên không tiện lái xe vào ban
đêm. Hơn thế nữa, nơi hội họp lại là
một vùng quê xa xôi thiếu vắng đèn
đường. Tuy nhiên mặc dù; người thì
cao tuổi, chỗ thì xa xôi, nơi họp thì hẻo
lánh, nhưng TÌNH ÁI HỮU còn cao hơn
cả 3 thứ trở ngại kia, cộng lại: Buổi họp
mặt đã quy tụ 33 người, gồm cả Ái Hữu
(AH) và Thân Hữu (TH).

Trước khi buổi họp bắt đầu, chị
Thủ Quỹ Nguyễn Quý Hội đã mau mắn
rỉ tai từng AH để thu niên liễm và tiền
ủng hộ LTCC.
AH Đoàn Kỳ Tường đã đi quanh
vườn và nhà để định vị trí chụp hình
lưu niệm (Xin xem hình đính kèm),
trước khi chúng tôi được “Thưởng thức
tài Nữ Công Gia Chánh của quý Ái nữ
và Dâu hiền Công Chánh”.
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Sau một tràng pháo tay dài như
bất tận, để hoan hô quý chị đã bỏ công
và trổ tài nấu nướng, là Lời Chào Mừng
và giới thiệu quan khách, của gia chủ
(AH Vũ Quý Hảo). Các AH và TH
Houston đều nức lòng mừng rỡ vì có
anh chị Nguyễn Quốc Đống từ Austin
đã lặn lội về Houston để cùng chung vui
với chúng tôi! Hoan hô A/C Nguyễn
Quốc Đống!
AH Hội Trưởng Phí Ngọc Huyến,
đã đáp từ và chúc mừng toàn thể hội
viên và thân hữu một năm mới 2019 an
khang và thịnh vượng.
Chị Thủ Quỹ Nguyễn Quý Hội đã
tường trình chi thu của năm 2018. Vì
thu nhiều, mà chi ít, nên chi hội AHCC
Houston năm 2018 hãy còn có dư tiền
để chuyển giao cho quỹ năm 2019! Cử
tọa vỗ tay như pháo rang khi nghe tin
vui này! Hoan hô chị Thủ Quỹ vì khéo
chi tiêu!
Thay cho bản Quốc Ca, phần Văn
nghệ đã được bắt đầu bằng một lời
nhắc nhở “Việt Nam không đòi xương
máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau”!
Bản đồng ca Việt Nam Việt Nam với
phần hòa âm của Ban Nhạc sống Khải
Hoàn, đã làm rung chuyển căn nhà và
rung động lòng người! 21 tiếng “Việt
Nam” đã nổ vang như 21 phát đại bác
nổ mừng quê mẹ!
Chị Kim Khánh, một y khoa bác
sỹ kiêm Ca sỹ (Bạn của chị Thủ Quỹ)
đã chuyển không khí hùng ca sảng
khoái, thành tình ca, ấm áp lòng người,
khi ru lòng khán thính giả, với bản Suối
Tóc của Văn Phụng.
Bản Sáng Rừng của Phạm Đình
Chương do ban Tứ Ca (Chị Tường
Lan, chị Lệ Thanh, chị Hội và cô Kiều
Tiên) đã làm cho chúng tôi cảm thấy
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bừng bừng sức sống trong tiếng chim
reo vui, vào một buổi sáng ven rừng
Thân Hữu, Tiến Sỹ Trương Ngọc
Quý đã say xưa với bản Ngậm Ngùi,
nhạc của Phạm Duy, lời của Huy Cận.
Một thân hữu khác: Chị Quý Trần, đã
nhẹ nhàng nhắc lại sự nuối tiếc của
nhạc sỹ Trần Thiện Thanh, vì quá rụt rè
nên sau này, khi gặp lại người xưa
cũng đành “Gặp Nhau Làm Ngơ”. Bản
hợp ca “Lối Về Trường Lớn” nhạc của
Trịnh Hưng, nhưng lời đã được sửa đổi
chút ít để gợi lại những kỷ niềm hồi
chúng ta còn “Giờ topo mang máy vác
trên vai” tại trường Công Chánh. Anh
Linh Ngô, một thân hữu mới, đã nhắc
chúng tôi rằng “Gần tới Noel rồi” bằng
cách đóng góp bài Tà Áo Đêm Noel
của Tuấn Lê. Chị Thanh Vân, cũng là
một thân hữu mới, đã trình bày rất
thành công bài: Bản Tình Cuối của
Ngô Thụy Miên.
Một nhu cầu thiết thực của các
bạn già là giữ cho còn có nhau, do đó
phần nghỉ giải lao, tưởng như là phần
phụ của chương trình, nhưng, thực ra,
đó là phần quan trọng nhất! Mọi chuyện
vui, buồn đều được quý chị “Xả sú bắp”
vào dịp này; Cũng nhờ thế mà các chị
em thông cảm với nhau hơn.
Sau phần giải lao, chị Kim Khánh
đã trình bày bản Paris Có Gì Lạ
Không Em của Ngô Thụy Miên.
Thật là có duyên, thì, không hẹn,
mà nên, trong số 33 quan khách, chúng
tôi đã may mắn được đón mừng 4 vị
Thân Hữu rất đặc biệt: 3 vị Tỳ Kheo và
1 vị Ni Sư! Cho nên, bài trình bày của
AH Hội Trưởng “Đời Không còn khổ”
(Buông xả để tâm an) là rất thích hợp
với những yếu tố Địa Lợi và Nhân Hòa.
Ngoài những tiết mục mua vui, giải trí
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và thư giãn, Các Ái Hữu và Thân Hữu
đã rất cảm kích và hứng thú khi được
nghe một đề tài nghiêm túc, cần thiết và
hữu ích cho bản thân lúc tuổi xế chiều
và còn hữu ích cho cuộc sống đời sau:
Hãy buông bỏ tất cả, cả yêu lẫn ghét,
để có một cõi lòng an tịnh ung dung!
Khán thính giả đã giật mình, trở
lại thực tế của cuối tháng 12: Noel! Bài
Đêm Thánh Vô Cùng. Nhạc của Franz
Gruber, lời của Hùng Lân do các bạn
Văn Nông, Quý Hảo, Thanh Vân, và Lệ
Thanh cùng trình bày. Sau 43 năm xa
quê; thì Cổ Nhạc Nam Phần là một món
ăn tinh thần quý hiếm nơi hải ngoại!
Chúng tôi đã may mắn được AH Bùi
Hồng kể cho nghe tấm chân tình của
một anh chàng bán chiếu miền Nam:
Bài Tình Anh Bán Chiếu đã được
khán giả nhiệt liệt hoan nghênh.
Ban tứ ca lại tái xuất khán đài với
bản Khúc Hát Mùa Chiêm, Nhạc:
Hoàng Trọng; Lời: Hồ Đình Phương.
AH Nguyễn Đôn Xuân đã kể chuyện vui
trước khi AH Hôị Trưởng tặng quà gia
chủ. Sau đó là AH Đoàn Kỳ Tường,
Nguyên Hội Trưởng chi hội AHCC
Houston đã được mời lên để trao quà
cho Ban Nhạc Khải Hoàn. Tuy nhiên,
AH Đoàn Kỳ Tường đã nhờ phu nhân
lên thay vì chàng đang bận việc thu
video để làm tài liệu cho AHCC sau
này.
“Ngày nay, anh em chúng ta nổi trôi xứ
người mà lòng vẫn nhớ”
“Nhớ quê hương ta đẹp tươi, ngàn năm
kết thành một trời mộng mơ”
đã vang lên như một lời TẠM BIÊT lúc
5:03 PM cùng ngày.
Vũ Quý Hảo

Cám ơn AHCC Houston, Texas rất
nhiều. Bài phúc trình vừa hay, vừa dí
dỏm, vừa thâm mật. Sau đây, còn tặng
các AHCC bài hát Lối Về Trường Lớn
(CĐCC).

Lối Về Trường Lớn
Nhạc: Trịnh Hưng; Lời: AHCC
1- Về đây ta vui hát khúc hoan ca (2)
2- Tình Công Chánh trường xưa thêm đậm
đà (2)
3- Thời sinh viên hiện ra vui thú quá (4)
4- Giờ Topo mang máy vác trên vai (2)
5- Cầu đa giác vòng sao cho thật liền (2)
6- Tận cùng sao cho đúng chỗ đầu tiên (4)
7- Có (2) rất nhiều môn (2)
8- Dùng phương thức toán thật xôm (3)
9- Cũng (2) có nhiều phen (2)
10- Làm projet xuốt ba đêm liền (3)
11- Lúc (2) tính Bê tông (2)
12- Sắt vừa chêm đúng chỗ bị căng (3)
13- Vẽ rồi ta ký xuống là xong (3)
14- Trông ngày xây cất vui thành công (3)
15- Chiều hôm nay, tuy sống rất xa quê (2)
16- Từ muôn hướng đoàn ta vui tìm về (2)
17- Họp nhau đây tình thân thêm thắm thiá
(4)
18- Cầm tay nhau ta chúc chữ “An Khang”
(2)
19- Hề khanh tướng bọn ta không còn
màng (2)
20- Gặp nhau đây niềm vui như loé sáng
(4)
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Họp Mặt AH&THCC Melbourne Mùa Thu Năm 2019
Đoàn Đình Mạnh

Từ trái qua phải: Hàng ngồi: Chị Thủy, Chị Tuyết, Chị Hoa, Chị Lựu, Chị Nga, Cô Thi, GS Thịnh
Hàng đứng: AH Quan, AH Đán, AH Lương, AH Anh, AH Mạnh, AH Quý, AH Thủy, AH Thông.

N

hân dịp quý anh chị Trương Công
Đán và Châu Phong Quan, Khóa
14 KSCC, du lịch Úc có ghé Melbourne
từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3 năm
2019, AH & THCC Melbourne đã tổ
chức Họp Mặt Mùa Thu Năm 2019 để
chào mừng quý anh chị.
Buổi Họp Mặt được tổ chức vào
buổi tối Thứ Bẩy ngày 16 tháng 3 năm
2019 tại Nhà Hàng Hạ Long Bay,
Richmond - Melbourne.
Trước khi Họp Mặt anh Mạnh,
Khóa 14 KSCC, đến khách sạn đón anh
Đán chị Thủy và anh Quan chị Tuyết
đến nhà chơi để cho chị Hoa, bà xã
anh Mạnh, có dịp hàn huyên tâm sự với
hai chị Tuyết và Thủy vì cả ba đã từng

đi du lịch chung và rất hợp tính tình với
nhau. Sau đó chị Hoa chở hai chị Tuyết
và Thủy đến nhà hàng còn anh Mạnh
chở hai anh Quan và Đán.
Tham dự buổi Họp Mặt này gồm
có 15 người:
1. AH Trương Công Đán và chị Thủy
2. AH Châu Phong Quan và chị
Tuyết
3. GS Nguyễn Ngọc Thịnh và Cô Thi
4. AH Lê Nguyên Thông và chị Nga
5. AH Lưu Trọng Thủy và chị Lựu
6. AH Đoàn Đình Mạnh và chị Hoa
7. AH Lê Quý
8. AH Trần Văn Anh
9. AH Hoàng Như Lương
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Đây là lần đầu tiên AH Lê Quý
tham dự Họp Mặt AH & THCC
Melbourne. Vào cuối thập niên 70 và
đầu thập niên 80 khi làn sóng người tỵ
nạn Việt Nam được chính quyền của
Thủ Tướng Úc Malcolm Fraser mở
rộng vòng tay đón nhận thì AH Quý
đang dạy Structural tại Department of
Civil Engineering, Caulfield Institute of
Technology.
Hầu như tất cả AHCC hoặc tốt
nghiệp hoặc dạy học tại Trường Cao
Đẳng Công Chánh Phú Thọ đều nhận
được những sự hướng dẫn rất quý báu
của AH Quý trong những ngày đầu tiên
định cư tại Melbourne. Riêng người viết
không những nhận được những hướng
dẫn rất hữu ích mà còn được AH thu
xếp cho gặp trực tiếp Ông Trưởng
Khoa Công Chánh để được phỏng vấn
cho học năm Thứ Tư.
Với tư cách là Đại Diện AH &
THCC Melbourne, thay mặt cho tất cả
AHCC đã nhận được sự hướng dẫn và
giúp đỡ của AH Quý người viết xin
được gởi lời trân trọng cảm ơn đến AH.

Từ trái qua phải: chị Tuyết, chị Hoa, chị Thủy

TRANG 131

Rất mong sự hiện diện thường xuyên
của AH trong các lần Họp Mặt kế tiếp.
Buổi Họp Mặt rất thân mật và vui
vẻ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được
đón tiếp hai cặp đến từ hai quốc gia
khác nhau anh Đán chị Thủy từ Pháp và
anh Quan chị Tuyết từ Mỹ. Đây cũng là
lần đầu tiên mà Khóa 14 có ba bạn đồng
Khóa tham dự Họp Măt tại Melbourne từ
ba lục địa khác nhau Âu Châu, Mỹ Châu
và Úc Châu. Cả ba đều tiếp tục hành
nghề KSCC nơi được tái định cư. Điều
này chứng tỏ Khóa 14 KSCC mặc dầu là
Khóa cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa
nhưng cũng có đầy đủ kiến thức kỹ
thuật như các Khóa đàn anh.
Buổi Họp Mặt kết thúc vào lúc 9
giờ 30 tối. Sau đó anh Mạnh đã đưa anh
Đán chị Thủy và anh Quan chị Tuyết về
khách sạn để ngày hôm sau quý anh chị
phải thức dậy sớm để tham dự tour
Great Ocean Road do công ty AAT
Kings tổ chức.
Đoàn Đình Mạnh
Melbourne, tháng 3 năm 2019

Từ trái qua phải: anh Quan, anh Mạnh, anh Đán

Xin quí AHCC các địa phương nên mỗi năm họp mặt gặp gỡ nhau hai lần như
AHCC Mebourne, Úc Châu để các AHCC biết tin tức và nhìn hình ảnh các bạn bè

TRANG 132
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Tiếp Đón Bạn Khóa 14 KSCC &
Sinh Hoạt Của Người Việt Tại Melbourne
Đoàn Đình Mạnh

S

au buổi Họp Mặt AH & THCC
Melbourne Mùa Thu Năm 2019,
bài tường thuật được đăng trong Lá
Thư AHCC số 112 này, anh Mạnh chị
Hoa mời anh Quan chị Tuyết và anh
Đán chị Thủy đến nhà ăn bữa cơm gia
đình vào tối Thứ Ba 19 tháng 3 trước
khi quý anh chị đi du lịch Sydney.
Theo yêu cầu của anh Đán chị
Thủy, lúc 3 giờ chiều anh Mạnh đến
khách sạn để đón anh chị và đưa đến
khu Thương Mãi Springvale xem sinh
hoạt của người Việt tại vùng này.
Trong khi đó thì anh Quan chị Tuyết
đã được một người bạn học chung
Tiểu Học với anh Quan là anh Long
đến đón đi ăn trưa và xem sinh hoạt
của người Việt tại khu Thương Mãi
Footscray.
Trên đường đi, anh Đán khen
dân Úc rất thân thiện, hiếu khách và
cởi mở. Melbourne lại là thủ đô văn
hóa và thể thao của Úc xứng đáng với
danh hiệu “Thành Phố Đáng Sống
Nhất Trên Thế Giới” trong nhiều năm
liên tiếp.

Street Art – Hosier Lane Melbourne

Sau đó anh muốn biết vào đầu
thập niên 80 ở Úc đi học lại lấy bằng
KSCC dễ hay khó. Anh Mạnh cho biết

chính phủ Úc tạo điều kiện để người
dân có thể đi học Đại Học dễ dàng.
Thứ nhất vào đầu thập niên 80
giáo dục Đại Học hoàn toàn miễn phí.
Thứ hai đi học mà độc thân thì được
lãnh $40 một tuần dưới chương trình
TEAS viết tắt của Tertiary Education
Assistance Scheme tức Chương Trình
Hỗ Trợ Giáo Dục Đại Học. Đi học
được lãnh cả năm 12 tháng. Trong 3
tháng hè nếu đi làm vẫn được lãnh
tiền này. Tính ra cũng tương đương
với tiền thất nghiệp $50 một tuần.
Trường hợp có gia đình mà người
hôn phối đi làm lương thấp thì vẫn
được lãnh $40 một tuần như người
độc thân. Ngoài ra mỗi đứa con còn
nhỏ cũng được lãnh thêm $10 một
tuần. Như vậy về phương diện tài
chánh học lại để lấy bằng KSCC
tương đối dễ. Còn có thể học lại hay
không thì tùy thuộc hoàn cảnh của
mỗi người, tùy thuộc Tiểu Bang mình
tái định cư vì ở Úc Đại Học tự trị.
Kế tiếp anh Đán muốn biết tiền
lương tối thiểu ở Úc hiện nay là bao
nhiêu. Anh Mạnh cho biết là $20 một
giờ. Anh Đán nói rằng như vậy là khá
cao so với Pháp.
Lái xe khoảng 1 giờ đồng hồ thì
đến nơi. Sau khi xe đậu ở bãi đậu xe
và được anh Mạnh đưa ra đường
Springvale Road anh Đán nói ngay “Ê
Mạnh, chỗ này tao thấy lớn và sầm
uất hơn hẳn Khu Thương Mãi Quận
13 Paris”. Anh còn cho biết thêm
Quận 13 Paris càng ngày càng bị Tàu
hoá và không còn nhiều tiệm ăn thuần
Việt ngon nữa. Sau đó anh Mạnh đưa
anh chị Đán đi vào trong Mall thứ nhất
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bên phía Đông của đường Buckingham Avenue để xem sinh hoạt, mua
bán và giá cả. Chị Thủy vào tiệm thịt,
tiệm hải sản coi giá và cho biết nghe
nói là thịt, cá ở Úc giá cao nhưng hôm
nay đến tận nơi thì thấy giá cả rẻ hơn
Pháp nơi chị cư ngụ nhiều.
Anh Đán nói thêm ở Úc lương
tối thiểu khá cao mà vật giá kể cả giá
xăng lại rẻ hơn Pháp nhiều thì đời
sống của người Việt ở Úc thoải mái
hơn người Việt ở Pháp.

TRANG 133

Về đến nhà thì anh Long đã chở
anh Quan chị Tuyết đến nhà trước
chúng tôi. Ngoài ra anh chị Mạnh còn
mời thêm anh Hiệp chị Vinh Thân Hữu
Công Chánh đến tham dự buổi ăn tối.
Anh Hiệp du học học bổng Colombo
Úc và tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí vào
năm 1967, còn chị Vinh là chị bạn dì
của bà xã bạn Huỳnh Ngọc Sĩ cũng
học chung Khóa 14 KSCC và là đồng
hương Quảng Nam với anh Đán.

Khi anh Mạnh đưa anh chị Đán
đến cổng chào của Khu Thương Mãi
Springvale thì anh chị đề nghị được
chụp hình kỷ niệm.

Từ trái qua phải: chị Thủy, chị Hoa, chị Tuyết, chị
Vinh, anh Đán, anh Hiệp, anh Mạnh, anh Quan

Buổi ăn tối rất thân mật và vui
vẻ. Thức ăn chỉ gồm ba món: phở
Bắc, thịt cừu và bánh Pháp. Thức ăn
đơn giản nhưng lại bao gồm ba lục địa
Á Châu, Úc Châu và Âu Châu. Khách
tham dự cũng chỉ có ba cặp nhưng
cũng đại diện cho ba lục địa anh Hiệp
chị Vinh Úc Châu, anh Quan chị Tuyết
Mỹ Châu và anh Đán chị Thủy Âu
Châu.
Chị Thủy anh Đán

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi đến
Mall thứ hai bên phía Tây của đường
Buckingham Avenue. Vừa bước vào
chị Thủy đã khen ngay Khu này cũng
lớn và sầm uất hơn hẳn Khu Thương
Mãi Quận 13 Paris.
Sau đó 3 chúng tôi vào tiệm giải
khát và gọi 3 ly sinh tố sầu riêng. Vừa
uống vừa chuyện trò thì đã đến giờ
phải về nhà anh Mạnh để ăn tối.

Món phở được chiếu cố tận tình,
chủ khách đều ăn hết nước lèo. Ai
cũng khen ngon. Chị Mạnh khiêm
nhường nói ngon hay dở là tùy theo
khẩu vị của mỗi người, nhưng chắc
chắn là lành. Vì nước lèo được nấu từ
xương bò, hồi, hành tây, củ cải trắng,
rượu Mai Quế Lộ, tiêu hột trắng và táo
Fuji. Loại táo shop Tàu bán không kịp
hơi héo giá chỉ $2 một ký bằng một
phần ba giá bình thường nhưng lại
làm ngọt nước lèo một cách tự nhiên.

TRANG 134

Kế tiếp là món thịt cừu gồm
lamb cutlet, smashed potato và rau
củ. Cũng như món phở ai ăn xong
cũng khen ngon ngoại trừ chị Tuyết
không ăn được cừu.
Khách tham dự đều nói anh
Mạnh có phước. Chị Hoa nói không
phải vậy đâu, vì anh Mạnh không biết
ăn uống chẳng bao giờ nghe anh ấy
khen nấu ăn ngon cả. Anh Mạnh cho
biết ở nhà ăn uống chỉ có hai vợ
chồng mà khen “em nấu phở hôm nay
ăn ngon quá” thì nghe có vẻ cải
lương, giống như diễn viên phim tập
nên không nói được. Tuy nhiên hôm
nay có khách thì phải khoe tài nấu
nướng của vợ mình. Anh cho biết chị
Hoa là đầu bếp chánh của gia đình từ
năm 1965, đến nay là 54 năm thì nấu
ăn ngon là lẽ dĩ nhiên.
Chị Hoa nói chị là con thứ hai
trong gia đình, có người chị lớn hơn 3
tuổi và 2 người em trai. Cha mất sớm,
mẹ bán quần áo ở chợ Nguyễn Tri
Phương. Sáng sớm đã đi bán hàng,
chiều tối mới về. Năm 1965 khi chị 12
tuổi thì mẹ giao việc nấu nướng cho 2
chị em. Đôi khi người chị bận rộn vì
bài vở nhiều, chị Hoa nấu cả 2 bữa
cơm. Nấu ăn riết tự nhiên thành nấu
ăn ngon.
Anh Mạnh nói thêm đã vậy
trước khi lập gia đình chị còn học
thêm một khóa Nữ Công Gia Chánh
do một Giáo Sư Nữ Công Gia Chánh
dạy tư thêm. Ngoài ra biết mẹ thích
nấu ăn, nên 10 năm nay Giáng Sinh
năm nào con gái út cũng mua Cook
Book tặng mẹ. Chị có cả chục Cook
Book của các đầu bếp danh tiếng của
Úc, Anh, Pháp, Ý và Nhật. Anh cho
biết phở Bắc, bún bò Huế, hủ tiếu
Nam Vang, beef steak, lamb shanks
chị đều nấu được và nấu ăn ngon.
Khách nói nấu ăn ngon như vậy
tại sao không mở nhà hàng. Anh
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Mạnh nói mở nhà hàng thì chỉ lỗ vốn.
Thí dụ một cây giò thủ 1 ký ở shop
Tàu bán $20 như vậy người bỏ mối
nhiều nhất chỉ nhận được $18. Trong
khi đó chị Hoa làm giò thủ ăn ngon và
lành hơn nhiều nhưng tiền vật liệu đã
lên đến $18 chưa kể tiền xăng, điện
và gas.
Món tráng miệng là món bánh
chocolate mousse của tiệm bánh
Pháp Laurent. Ở Melbourne chỉ có 2
tiệm, một ở Camberwell gần nhà anh
chị Mạnh và một ở Toorak. Đây là
tiệm bánh Pháp nổi tiếng nhất
Melbourne.
Ngoài ra trong lúc ăn chúng tôi
có nói về người Việt tỵ nạn ở
Melbourne vào thập niên 80 rất quan
tâm đến vấn đề giáo dục của con cái.
Cái hay: trên 80% gia đình tỵ
nạn có con cái tốt nghiệp Đại Học. Có
gia đình cha mẹ chỉ học xong Tiểu
Học, đi làm hãng xưởng mà lại có cô
con gái lớn là Tiến Sĩ, Giáo Sư Đại
Học ANU – Australian National
University nổi tiếng.
Cái dở: chỉ có khoảng 70% các
cháu tốt nghiệp có việc làm chuyên
môn, 30% còn lại làm hãng xuởng
hoặc ngành nghề không cần bằng Đại
Học.
Nếu các cháu này chỉ học TAFE
– Technical And Further Education thì
rất có thể đã trở thành những chuyên
viên trung cấp hay thợ chuyên môn
giỏi.
Trong lúc trò chuyện anh Mạnh
có đố như sau. Có một vị Tiến Sĩ
Toán học nhưng không dạy Đại Học
mà lại dạy Toán ở một Trường Trung
Học Tư danh tiếng ở Melbourne. Vị
Tiến Sĩ này muốn khen một người học
trò của mình vừa học xong Lớp 11 thì
khen thế nào là tột bậc. Khen là an
excellent Mathematics student tức là
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một học sinh Toán xuất sắc thì vẫn
còn dưới an outstanding Mathematics
student tức là một học sinh Toán xuất
chúng. Còn có lời khen nào hơn nữa
hay không. Bàn tiệc không ai trả lời.
Anh Mạnh nói vị Tiến Sĩ Toán
học này đã khen an excellent
Mathematician tức là một Toán học
gia xuất sắc. Khen như vậy là vô hình
trung vị Tiến Sĩ Toán học này đã cho
phép người học trò Lớp 11 của mình
được ngồi chung chiếu với mình. Quả
đúng như lời dự đoán, người học trò
này sau này trở thành một Fellow

Actuary của The Institute and Faculty
of Actuaries United Kingdom khi vừa
tròn 30 tuổi.
Tiệc vui thế nào thì cũng đến lúc
tàn. Buổi tiệc chấm dứt vào lúc 11 giờ
đêm. Anh Mạnh đã chở anh Quan chị
Tuyết và anh Đán chị Thủy về khách
sạn để ngày hôm sau quý anh chị đi
du lịch Sydney là chặng chót của
chuyến Úc du này.
Melbourne, tháng 3 năm 2019

Hội ngộ AHCC 16-3-2019 Melbourne
Anh Quan anh Đán ghé Úc chơi,
Ái Hữu Melbourne mừng đón mời,
Cùng nhau trò chuyện vui khôn kể,
Kỷ niệm trường xưa nói lên lời.
Mạnh, Đán, Quan cùng chung một khóa,
Mới đấy mà nay quá nửa đời.
Tang bồng hồ thỉ đều qua đủ,
Mong gặp lại nhau nhớ một thời.

Melbourne 16-3-2019.
Lê Quý
(Cựu sinh viên năm Thứ Nhứt ban KSCC Phú Thọ, 1958)
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Họp Mặt AHCC Tại Austin, Texas Ngày 24 tháng 3 Năm 2018

K

ỳ họp mặt này thật đông đủ các
AHCC ở Austin. Cuộc họp được tổ
chức lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 24
tháng 3 năm 2019 tại nhà AH Oánh.
Ngoài ra, còn có cả AH Nguyễn Văn
Hoa tham dự. Được biết AH Nguyễn
Văn Hoa, KS Điện, ra trường năm 1969
cùng với AH Oánh, và ở lại Trung Tâm
QGKT Phú Thọ dậy trường CĐ Điện.
Tham dư có:

Trần Trung Trực
vậy, Lá Thư sẽ trường tồn và sống mãi
dài dài.
Buổi tiệc kết thúc lúc 2 giờ 30
chiều và ai nấy đều có quà cây cối do
chị Oánh gây giống, trồng và đồ ăn
mang về nữa.
Sau đây là hình ảnh buổi họp
mặt:

1. AH Nguyễn Thanh Toàn và chị Toàn
2. AH Nguyễn Văn Mơ và chị Mơ
3. AH Nguyễn Văn Liêm
4. AH Nguyễn Quốc Đống và chị Đống
5. AH Đặng Quang Oánh và chị Oánh
6. AH Nguyễn Văn Hoa và chị Hoa
7. AH Trần Trung Trực và chị Trực
Thật vui vẻ được ngồi lại nói
chuyện cũ. AH Hoa đã mang 4 quyển
sách mà AH viết, tặng cho các AH tham
dự. Chị Hoa, Minh Ngọc, đã tặng các
chị tham dự DVD mà chị làm trong
những dịp về VN trong những công tác
thiện nguyện. Ngồi cạnh AH Toàn và
Oánh, AH Hoa đã kể lại những năm
tháng học ở trường và sau đó ở lại
Trung Tâm QGKT Phú Thọ dậy lại với
Thầy Toàn.
Bữa tiệc cũng như lần trước thật
nhiều món. Ăn no nê và mỗi người còn
mang đồ về nhà nữa. Mong rằng mỗi
năm có dịp 2 lần, AHCC Austin ngồi lại
nói chuyện xưa cũ.

AH Liêm, Oánh, Hoa, chị Đống, anh chị Trực, anh
chị Mơ, chị Hoa, Oánh và anh chị Toàn

AH Oánh, Hoa, Toàn, Mơ, Đống, Trực và Liêm

Đặc biệt, AH Đống đã nhắc nhở
các AHCC Austin đóng tiền giúp đỡ Lá
Thư AHCC. Số tiền quyên góp được là
$140 USD giao cho AH Trực. Cứ như
Các chị Đống, Oánh, Mơ, Hoa, Trực và Toàn
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AHCC Miền Bắc Cali Mừng Tất Niên
Mậu Tuất 2018 và đón Xuân Kỷ Hợi 2019

Hình các AH Miền Bắc Cali mừng Tất Niên Mậu Tuất

N

hân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ
Hợi,
anh chị em AHCC
miền Bắc Cali đã tổ chức Buổi họp mặt
đề mừng Tất Niên Mậu Tuất 2018 và
đón Năm Mới Kỷ Hợi vào ngày 19
tháng 1 năm 2019 tại nhà hàng
Flourishing Garden.
Thế là ngày vui 19 tháng 1 đã tới.
Trời thật thương tình anh em Công
Chánh lâu lâu mới có dịp gặp nhau nên
hôm nay nắng thật đẹp, trời trong xanh,
hơi se lạnh khác hẳn thời gian trước
đây, vùng Bay Area bị ảnh hưởng mưa
bão, đường sá ngập lụt, California sau
nhiều năm bị hạn hán, cháy rừng,
những cơn mưa bão kéo dài trong năm
nay đã gây ra nhiều vùng đất bị sạt lở
và làm cho lụt lội nhiều nơi.
Tổng số người ghi tên tham dự
là 87, người tham dự là 85, CON SỐ
KỶ LỤC AHCC HỌP MẶT TẠI SAN
JOSE, AH Trần Bá Quyên vì lý do sức

Nguyễn Như Bá
khoẻ và AH Nguyễn Sĩ Tuất vì bận việc
đột xuất nên không đến đươc với Anh
Em...
Kỳ họp mặt này có những điều khá đặc
biệt:
1. AH Bửu Hiệp, KSCC khoá 19491954, năm nay đã 93 tuổi, người cao
tuổi nhất đã đến tham dự...
Xin cám ơn AH Bửu Hiệp đã
không ngại đường xá xa xôi, tới tham
dự cùng với AHMB.
Sự hiện diện của AH, cũng là một
Niên Trưởng trong ngành Công Chánh
là một điều rất đáng trân quý và khích
lệ cho anh em trong ban tổ chức.
2. Nhóm Anh em ở xa nhất, không
quản ngại đường xá xa xôi, tuổi đời đã
lớn, từ Sacramento, đã vượt đoạn
đường hơn 120 miles đến cùng anh em
là các AH: Bửu Hiệp, Trình Hửu Dục,
Hà Nhụ Tưởng.
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AH Bửu Hiệp & AH Nguyễn Khắc Bình
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là lớp hậu duệ, đã đến chung vui gồm
12 người, trong số này có KS N.Đ.
Doanh, hiện là Acting Chief Deputy, là
con của AH Nguyễn Đình Duật. Chúc
mừng AH NĐ Duật đã có người con
làm vinh danh người Việt ở xứ người,
và cũng nhờ nhóm trẻ tham gia nên tuổi
trung bình của buổi tiệc được trẻ hoá
trên 70 một chút, nếu không, tuổi trung
bình cuả Anh Em cũng đã trên 75...

3. Nhóm anh em cùng Khoá đông nhất,
Khoá 10 KSCC gồm 5 anh: Vũ Đình
Quý, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Đức
Khoá, Nguyễn Ngọc Thụ, và Lê Đắc
Ngà

AH K.T. Giang và KS N.Đ. Doanh, Acting Chief
Deputy District Director của Caltrans, District 4

AH Khóa 10KSCC: từ trái qua phải: AH Ngà, Thụ,
Quý, Khóa, Hùng

4. Nhóm Anh Em cùng Khoá có phu
nhân đầy đủ nhất, Khóa KSCC 19541958, gồm các AH Nguyễn Đăng Thịnh,
Lê Mộng Hùng, Trần Hữu Tất, Lê Ngọc
Diêp, riêng AH Diệp, tuy sức khỏe
không được tốt, ngồi xe lăn, cũng đã cố
gắng đến với anh em, thật là cảm động.

Lớp Hậu duệ Caltrans,Dictrict 4

5. Nhóm Anh Chị Em K.S. trẻ làm việc
tại Caltrans, District 4 Oakland CA, đây

AH Nguyển Khắc Bình

6. AH Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình
cùng phu nhân. Thiếu Tướng Bình đã
học Cao Đẳng Công Chánh 1949, từng
tập sự tại Thừa Thiên Huế và Nha
Trang với AH Lê Khắc Thí, sau đó vì thi
hành Lệnh Động Viên nên đã vào Quân
Đội và lên tới chức Thiếu Tướng. AH
Bình đã và đang hoạt động tích cực cho
cộng đồng người Việt vùng Santa Clara
County, và đã có công trong việc xin
được chính quyền Quận Hạt Santa
Clara kinh phí 53 triệu US dollars cho
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Service và Tượng Đài “Thank you
America” tại Việt Heritage Cultural
Garden.
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Học Sinh Petrus Ký Miền Bắc Cali 19
năm liên tục và họat động rất hăng say.

7. Năm nay, chúng ta có thêm 2 thành
viên mới là Anh Vũ Đình Quý, và Anh
Lê Đắc Ngà, hai Anh cùng Khoá 10
KSCC. Sau khi về hưu, cả hai Anh đã
dời gia đình về vùng Cali nắng ấm, xin
chúc mừng.
8. Ngoài ra có sự xuất hiện của Chị
Hoàng Dạ Thảo, sau thời gian dài vắng
bóng...; Chị là hiền thê của Anh KS Hồ
Đăng Lễ đã rời bỏ Anh em ra đi cách
đây 5 năm. Với màu tóc bạch kim; Chị
vẫn còn vẻ đẹp quý phái cuả “Tà áo
tím” năm nào...! chắc rằng trong Chị
“...Con tim đã vui trở lại...”

Từ trái qua phải: AH phu nhân N. N. Bá, Chị Hoàng
Dạ Thảo, AH phu nhân N. Đ. Duật, AH phu nhân L.M.
Hùng

9. Vợ Chồng Aí hữu Công Chánh Dược
Sĩ Phạm Hiền. Chị Hiền trước là phu
nhân của KS Vương Nam Dzương
khoá 3 KSCC, nhưng anh Dzương đã
thiệt mạng trong lúc vượt biên. Nay chị
tục huyền với Bác Sĩ Nam và sống tại
San Jose. BS Nam đã làm việc với
County Santa Clara CA có tiếng tăm
trong ngành y tế cộng đồng hơn nữa
BS Nam còn là Hội Trưởng Hội Cựu

BS Trần Văn Nam

Khoảng 12 giờ trưa sau khi
AHCC tới đủ (85 người), AH K.T.
Giang, đại diện ban tổ chức, đứng lên
khai mạc buổi hội ngộ, nói lời cám ơn
đến với tất cả AHCC đã tới chung vui
nhất là các bạn ở xa. AH Giang đã rất
vui khi thông báo số Anh Em tham dự
là 85 người, đông nhất từ trước tới
nay, mặc dầu trong năm vừa qua, Anh
Em Công Chánh Miền Bắc CA, cũng
đã đau buồn đưa tiễn 4 anh em đã ra đi
vĩnh viễn: Anh Võ Hùng, Tôn Thất
Cảnh, Nguyễn văn Thành, Tôn Thất
Thiều.
Tiếp theo, AH M.Đ. Phượng đứng
lên chúc Tết tất cả Ái Hữu và gia quyến
được AN KHANG, THỊNH VƯỢNG
SỨC KHOẺ DỒI DÀO. Cầu chúc cho
tất cả Anh em đựơc mọi sự tốt đẹp
trong năm mới, hy vọng sẽ gặp lại
đựơc tất cả trong lần họp mặt năm tới.
Kế đó AH Duật trình bày về Lá
Thư Ái Hữu Công Chánh, thay mặt Ban
Phụ Trách tờ báo, đã cám ơn tất cả
các AH đã mở rộng cánh tay giúp bài
vở, ngân khoản, để giúp Lá Thư Công
Chánh được phong phú, lâu dài, là nhịp
cầu Giữ Cho Còn Có Nhau.
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Ngoài ra, AH Duật cũng trình bày
Kết quả của Đại Hôi Công Chánh Toàn
Cầu năm 2018 đã thành công vô cùng
tốt đẹp vừa được tổ chức tại miền Nam
CA, đây là lần thứ hai Đại Hội Công
Chánh Toàn Cầu được tổ chức.

chấp thuận điạ điểm và đài thọ kinh phí
53 triệu USD.
Buổi tiệc đã bắt đầu, tất cả AHCC
cùng cụng ly chúc mừng năm mới và
mong cho nhau được sức khỏe tốt đẹp
để được gặp nhau thường xuyên hơn.
Thực đơn thật dồi dào và ngon
miệng, làm tất cả AHCC có đươc
những giây phút thật thoải mái, ấm
cúng.
Khoảng 2 giờ chiều sau khi ăn
uống, tất cả AH chụp chung một số
hình lưu niệm... tiếp tục những cái bắt
tay mặn nồng, những lời chúc mừng
thân thiết trước khi từ giả nhau...

Hàng ngồi: L.M Hùng, N.H. Nghi, N.Đ.Thịnh. Hàng
đứng: AH N.D. Duật, M.Đ. Phượng, B. Hiệp, T.H.
Dục, T.B. Nhựng, N.V. Tấn

Sau đó, AH Nguyễn Khắc Bình có
trình bày, báo một tin vui cho cộng
đồng Việt Nam vùng San Jose là việc
xây cất Vietnamese Service Center. Đồ
án này được KTS Đỗ Thắng thiết kế, sẽ
được xây dựng trong một tương lai rất
gần, vì đã được Quận Hạt Santa Clara

Tiền thâu được cho Lá Thư Công
Chánh là $830 đã được Ban Tổ chức
giao cho anh Duật.
Buổi hội ngộ đã chấm dứt trong
niềm vui, ấm cúng, cầu mong sẽ có
được những lần gặp mặt thân thiện
trong tương lai.
Nguyễn Như Bá

NGHĨ VỀ THỜI GIAN (ÔNG THỜI GIAN)
Thời gian trẻ mãi không già
Không sinh, không diệt, Ông là tối cao,
Không hình tướng, không sắc màu;
Từ đâu Ông đến, về đâu ai ngờ,
Trôi đi trong nỗi tình cờ,
Ông đưa vũ trụ qua bờ tử sinh.
E rằng Thượng đế cũng kinh.
Lê Phương Nguyên
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Đường vô La Mã

Đường vô La Mã

Bùi Đức Hợp
LNV: Ban Phụ Trách LT AHCC
yêu cầu mỗi AH viết 1 bài về Tin Tức
của mình, 1 bài về kinh nghiệm nghề
nghiệp. Về khoản I, tôi đã viết bài "Tự
tạo hạnh phúc ở tuổi già", còn về khoản
II, tôi xin gửi bài dưới đây: Đường vô La
Mã.
Trước năm 2008, đường từ Sơn
Dốc đến xóm đạo Bầu Giơi (nay đổi tên
là xóm đạo La Mã) thuộc huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tre chỉ là đường mòn
dài 2 km, rộng 1.5 m kể cả lề, chỉ đủ
cho 2 người đi bộ tránh nhau. Phương
tiện giao thông chính là đường thuỷ.
Nhưng kể từ khi phép lạ "Ảnh Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp tìm thấy" (a), số người
hành hương gia tăng, dân sô xóm đạo
nhảy vọt từ 50 lên 500. Vì vậy đường
mòn cần được nâng cấp để cho xe ô tô

qua lại, nhất là xe cứu thương chở
bệnh nhân từ Xóm lên bệnh viện
Huyện.
Sáng sớm ngày 20/12/2007, tôi
đáp xe đò từ Chợ Lớn tới bến xe thị xã
Bến Tre, từ đó đi xe ôm tới nhà thờ Ba
Châu (gần ngã ba Lương Qưới), cha
Chánh xứ Trần Quốc Hùng chở Honda
tôi tới Bầu Giơi. Với tư cách là Kỹ Sư
Cố Vấn của hội thiện nguyện VNSSA,
tôi được chỉ định đến tận nơi khảo sát
giữa cái nóng gay gắt của miền Nam.
Ban ngày đo đạc, ban đêm tính toán.
Tôi hoàn thành bản thuyết minh kinh tế
kỹ thuật, thiết kế, dự toán trong vòng 1
tuần.
Cùng một lúc, 2 phương án được
đệ trình:
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I) Phương án I do khu Cầu
Đường Bến Tre: Đắp đât 2 bên đường
cho mặt đường rộng đủ 3m, lề mỗi bên
0.5m, taluy 1/1 theo tiêu chuẩn đường
nông thôn của bộ GTVT. Nền hạ là đá
dăm 5/9 dầy 20 cm. Lớp mặt là đan bê
tông xi măng dầy 10 cm. Dự án cũng
bao gồm 2 chỗ tránh xe ô tô dọc theo
đường và 1 bãi đậu xe tại Bâu Giơi.
Kinh phí xây dựng là 3 tỷ VNĐ.
II) Phương án II do tôi đề nghị:
Tương tự như trên, ngoại trừ 2 điểm:
- Đắp đất xong, chờ 6 tháng cho
đất lún rồi mới cán đá tráng nhựa (b).
- Tráng nhựa 2 lớp (22 lít sỏi
nghiền 8 lít sỏi mắn, 3 kg nhựa đặc AC
85/100) thay vì đổ đan bê tông.
Kinh phí xây dựng là 1.920 tỷ
VNĐ.
Kinh nghiệm cho hay nếu áp
dụng phương án I, mặt đường bê tông
sẽ lún, nứt sau 1 năm sử dụng. Khi đó,
sửa chữa bằng cách cầy lát mặt đan cũ
và đỏ đan mới. Việc thuyết phục khu
Cầu ĐưỜng chấp thuận phương án II
cũng không mấy khó khăn, nhờ ở sách
"Ứng dụng vải và lưới kỹ thuật trong
xây dựng công trình" do tôi viết, nhà
sách bộ GTVT phát hành năm 2000. Ở
trong nươc thời bấy giờ, ai viết sách kỹ
thuât được kể như Công Trình Sư (c).
Ngày 15/2/2012, khởi hành từ
dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đoàn
Thanh Tra chúng tôi đến Bầu Giơi bằng
xe ô tô. Tôi chứng kiến một sự thay đổi
thần kỳ! Đường mòn năm xưa nay đã
trở thành đường ô tô, mặt đường tráng
nhựa phẳng phiu. Hai bên đường là
nhà ở, quán nước, trường học chen
chúc giữa đồng lúa xanh. Xe ra vào
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thường xuyên. Cuối dự án là ngôi
Thánh Đường nguy nga, đồ sộ (d).
Tổng số tiền tài trợ là 2 tỷ VNĐ do
dân chúng địa phương, chính quyền, và
các Ân Nhân của hội VNSSA đóng góp.
Dự án "Làm đường vô La Mã"
hoàn thành tốt đẹp. Tôi vui lây, khi nghe
bọn trẻ tụ tập bên tháp chuông hát
đồng dao:
Thiên đường, địa ngục hai quê
Ai khéo thời về, ai vụng thì sa
Đêm nằm tưởng nhớ Chúa Cha
Đoc kinh lần hạt, kèo xa linh hồn
Bùi Đức Hợp
(a) Trong nước có 3 linh địa
được Giáo Hội VN công nhận: La
Vang thuộc tỉnh Quảng Trị, Trà Kiệu
thuộc tỉnh Quảng Nam, và La Mã
thuộc tỉnh Bến Tre.
(b) Đối với những dự án tân tạo
đường trong đồng bằng sông
Mississipi, LA, để rút ngăn thời gian
đất lún, chúng tôi cho phép nhà thầu
đạt gia trọng (surload) bằng cát lên
trên thân đường mới đắp; sau 3 - 6
tháng, cát được dời đến đoạn
đường kế tiếp. Cứ như thế cho đến
cuối dự án.
(c) Năm 2000, tôi viết sách
"Ứng dụng vải và lưới kỹ thuật trong
xây dưng công trình". Các tiệm sách
Hà Nội, Sái Gòn khồng còn sách để
bán, sinh viên khoa Cầu Đường
(trường Cao Đẳng Công Chánh cũ)
phải quay roneo để bán cho sinh
viên với giá vốn.
(d) nhà thờ rộng 16m, dài 35m,
tháp chuông cao 19m.
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Tình Quê Hương, Nghĩa Xóm Làng
Nhóm AHCC Sài Gòn Xây Cầu BTCT Trong Thời Gian Qua
AH Trần Trung Trực và Nguyễn Thanh Liêm
hững xóm làng ở miền Tây Nam
Bộ thường có hệ thống sông rạch
chằng chịt, đời sống dân h
chủ
yếu là nông nghiệp, nên gặp nhiều khó
khă tro vấ đề giao thông, nếu vẫn
dùng những chiếc cầu khỉ hay ván gỗ.
Để giải quyết khó khă
ày, hóm
AHCC Sài Gòn với cộng tác của các
nhà hảo tâm và dân trong xã, đã thay
thế những cầu khỉ bằng cầu BTCT.
Ngoài ra, những em nhỏ đi trê hững
cầu khỉ không an toàn, và nguy hiểm
vào nhữ
ày mưa ió.

N

(Hoa Kỳ) tài trợ 3,570 USD (chi phí vật
tư và điều hành công tác). Khởi Công
ngày 5 tháng 7 năm 2018. Ngày 15
tháng 1 năm 2019 khánh thành cầu
Hai Chùa
2- Cầu Đường Đào tại xã Vĩnh
Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên
Giang dài 18m, rộng 2.2m, bằng bê
tông cốt thép, do AH Lê Văn Trương
(Canada tài trợ 2500 CAD) và Thân
Hữu Công Chánh tài trợ. Khởi Công
ngày 5 tháng 7 năm 2018. Ngày 15
tháng 1 năm 2019, khánh thành cầu
Đường Đào.
3- Cầu Vĩnh Lộc A xã Vĩnh Lộc A,
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu dài
20m, rộng 2.2m, bằng bê tông cốt
thép, do Hội Từ Thiện VESAF, NFP
(Hoa Kỳ) tài trợ. Khởi Công ngày 5
tháng 7 năm 2018. Ngày 15 tháng 1
năm 2019, khánh thành Cầu Vĩnh Lộc
A.

Đây là chiếc cầu khỉ và các em dùng nó đến trường

Trong thời gian qua, nhóm AHCC
Sài Gò đã hoà tất được 7 cầu BTCT
thay thế cầu khỉ và làm đường bê tông
cho những xóm làng nghèo ở Việt
Nam. Sau đây là da h sá h hững dự
á đã thực hiện trong thời gian qua:
1- Cầu Hai Chùa tại xã Vĩnh Thắng,
huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang dài
18m, rộng 2.2m, bằng bê tông cốt
thép, do Hội Từ Thiện VESAF, NFP

4- Đường đan Vĩnh Lộc A tại xã
Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh
Bạc Liêu dài 1,300m, rộng 0.8 m, bằng
bê tông, do Hội Từ Thiện VESAF, NFP
(Hoa Kỳ) tài trợ 4,250 USD. Khởi
Công ngày 7 tháng 10 năm 2018. Ngày
15 tháng 1 năm 2019, khánh thành
Đường đan Vĩnh Lộc A.
5- Cầu Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh
Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên
Giang dài 25m, rộng 2.2m, bằng bê
tông cốt thép, do Hội Từ Thiện VESAF,
NFP (Hoa Kỳ) và Ô. B. Đặng Trần
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Cung tài trợ 4,935 USD (chi phí vật tư
và điều hành công tác). Khởi
Công ngày 7 tháng 10 năm 2018.
Ngày 15 tháng 1 năm 2019, khánh
thành cầu Vĩnh Thạnh.
6- Cầu Bà Đức tại xã Vĩnh Lộc,
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu dài
20m, rộng 2.2m, bằng bê tông cốt
thép, do AH Nguyễn Văn Hiệp vận
động CÔNG TY TNHH MAY THÊU
THUẬN PHƯƠNG (anh Thuận, chị
Phương và gia đình, số 267 Nguyễn
Văn Luông, P.12, Q.6, Tp HCM) tài trợ
78 triệu VN$. Khởi Công ngày 15 tháng
10 năm 2018. Ngày 29 tháng 1 năm
2019, khánh thành cầu Bà Đức.
7- Cầu Bà Đẹt tại xã Vĩnh Lộc, huyện
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu dài 19m,
rộng 2.2m, bằng bê tông cốt thép, do
BS Chi (Bình Dương), Nguyễn Văn Bé
(USA), Phạm Thị Bạch Tuyết (HCM),
Trần Quyết Tâm (HCM), AH Nguyễn
Văn Hiệp tài trợ 80 triệu VN$. Khởi
Công ngày 15 tháng 10 năm 2018.
Ngày 29 tháng 1 năm 2019, khánh
Thành cầu Bà Đẹt.
Để thự hiệ
hữ
dự án này,
hầ vật liệu do các nhà hảo tâm tài
trợ, dân ư trong khu vực tiếp tay bằng
sức lực hay trả tiền thuê nhân công, và
hóm
Sài Gò lo lập dự án và
giám sát kỹ thuật. Đây là một cách làm
phối hợp của hiều ười để giải quyết
nhữ khó khă , làm ho đời sống dân
h
tro
xã mỗi
ày khá hơ , an
toà hơ , đ
hư ý hĩa “Tình Quê
Hương, Nghĩa Xóm Làng”.
Trong các nhà hảo tâm trên toàn
thế giới, hội VESAF Hoa Kỳ là một tổ
chức tình nguyện ở Mỹ đã tài trợ phần
lớn. Chúng tôi có một lần tiếp xúc với
ông Lâm Nghị và ngỏ lời khen tặ
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ông ta. Ông ấy ói: “Ông làm một việc
mà một người Việt nào cũng muốn làm
và với khả năng của ông ta, đâu đáng
kể gì!”. h
tôi hy vọng các nhà hảo
tâm trên toàn thế giới, đặc biệt các
AH/TH CC tiế tay, đó
ó thêm để
ho đời sống nông thôn miền Nam khá
hơ , a toà hơ .
Trong những dự án mà nhóm
AHCC Sài Gòn thự hiệ kỳ này gồm
có vài dự án do các AHCC bảo trợ. Đó
là dự án do AH Nguyễ
ư, Úc Châu,
bảo trợ; dự án do cố kỹ sư Lê N ọc
Phượng, Khóa 6 KSCC, bảo trợ; AH
Nguyễ Vă Liêm, Austin, Texas tài trợ
một phần vài dự án.
Bùi Đức Hợp
và hóm Sơ Nam và hiều AHCC
khá đã bảo trợ rất nhiều dự án trước
đây.
Dù nhóm AHCC Sài Gòn cố gắng
làm, hư
ần nhất có những nhà
hảo tâm bảo trợ. Khô
ó xi mă ,
đá, át, khô
ó ốt sắt thì muốn xây
cầu ũ khô làm được. Trong mấy
ăm ay, hóm đã thực hiệ được
khoảng 60 dự án, so với hàng chục
ngàn chiếc cầu khỉ hay ván cầ được
thay thế. Hiện nay nhóm AHCC Sài
Gòn chỉ có 4
ười hoạt động mạnh.
Đó là a h N uyễ Vă Liêm, hị Lưu
Kim Loan, a h Pha Vă Nho và anh
Nguyễ Vă N ôi.
â
h
trong các xóm làng
nghèo, và đặc biệt các em nhỏ, rất vui
mừ
ó được chiếc cầu BT T đi lại.
Dù không thể nói hết lời ám ơ
á
nhà tài trợ đã khô
ại tốn kém giúp
cho họ một chiếc cầu khang trang và
an toàn, họ luôn nhớ ơ á hà tài trợ
và rá tu trì để chiếc cầu vĩ h viễn là
của họ và “Tình Quê Hương, Nghĩa
Xóm Làng” luô sống mãi.
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Sau đây là hững hình ảnh của
các công tác:
1- Cầu Hai Chùa

Lễ khánh thành

Cầu cũ

Khách qua cầu và bảng tên cầu

3- Cầu Vĩnh Lộc A
Cầu khánh thành

Cầu cũ
Bảng tên cầu

2- Cầu Đường Đào

Cầu khánh thành

Cầu khỉ cũ
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Bảng tên cầu

Lễ khởi công

4- Đường đan Vĩnh Lộc A

Cầu hoàn thành
Đường đan đang thực hiện

Bảng tên cầu
Đường đan hoàn thành

Bảng tên đường đan

5- Cầu Vĩnh Thạnh

6- Cầu Bà Đức

Cầu cũ
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Cầu hoàn thành

Bảng tên cầu

7- Cầu Bà Đẹt

Khởi công
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Bảng tên cầu

AH Lê Văn Sâm ở Oklahoma City là
người hăng say trong công việc làm từ
thiện xây cầu BTCT. Anh trước đây đã
về VN nhiều năm làm việc xây cầu
BTCT với nhóm AHCC Sài Gòn, đặc
biệt làm YouTube cho những công tác
xây cầu BTCT. Nay, anh bị nhiều bệnh
như thận và tim, v.v. nên đã về lại
Oklahoma City chữa trị.
Xin quí AH/TH cầu nguyện cho AH
Sâm sớm khỏe mạnh và tiếp tục làm
công việc thiện nguyện. Một ngày sống
của AH Sâm đều có ý nghĩa: Giúp đồng
bào quê hương nghèo khó được khá hơn
một chút và đồng bào và các em nhỏ có
phương tiện an toàn di chuyển đi làm
hoặc đi học.
Muốn xem YouTube mà anh Sâm làm,
xin quí vị kiếm “YouTube xây cầu
BTCT thiện nguyện”.

Cầu hoàn thành
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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:
 Cụ Bà Dương Xuân Đào, tự Hông Hoa, pháp danh Diệu Bích, chủ nhân hãng Bic
Việt Nam, sáng lập chùa Quan Âm Montreal, thân mẫu KS Huỳnh Phước Bàng,
cựu Phó Giám Đốc trường Kỹ Sư Công Nghệ, Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú
Thọ, mệnh chung ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại Montreal, Quebec, Canada, hưởng
đại thọ 100 tuổi. Xin chia buồn cùng KS Bàng và gia đình. Nguyện cầu Hương Linh
của Cụ sớm về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Joseph Tôn Thất Đổng, Kỹ Sư, nguyên giáo sư trường Cao Đẳng Công
Chánh, Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, nguyên Tổng Giám Đốc Tổng Nha
Kiến Thiết, nguyên Tổng Giám Đốc Tổng Cục Gia Cư, Việt Nam, vừa mệnh chung
ngày 6 tháng 1 năm 2019 tại Montreal, Quebec, Canada, hưởng thọ 89 tuổi. Xin
chia buồn cùng gia đình Thầy và nguyện cầu linh hồn Thầy sớm về nước Chúa.
 Bà Dương Hải Đường, nguyên giáo sư Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ,
sinh năm 1920 tại Sóc Trăng, từ trần lúc 17 giờ 35 phút ngày 15 tháng 1 năm 2019,
thượng thọ 99 tuổi. Linh cửu sẽ an táng tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Xin
chia buồn cùng gia đình của bà. Nguyện cầu Hương Linh của giáo sư sớm về cõi
Vĩnh Hằng.
 AH Phi Ngọc Huyến, pháp danh Nguyên Phi, kỹ sư Công Chánh Khóa 1957, đã từ
trần ngày 15 tháng 1 năm 2019 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi, tang
lễ cử hành tại Houston, Texas, Hoa Kỳ ngày 19 tháng 1 năm 2019. Xin chia buồn
cùng gia đình của Ái Hữu. Nguyện cầu Hương Linh của AH Huyến sớm về cõi Vĩnh
Lạc.
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 AH Huỳnh Văn Ẩn, kỹ sư Công Chánh Khóa 1958, sinh năm 1935 tại Sài Gòn, mất
ngày 16 tháng 1 năm 2019 tại Harvey, Louisiana, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Tang
lễ cử hành tại Harvey, Louisiana, Hoa Kỳ ngày 22 tháng 1 năm 2019 và hỏa thiêu.
Xin chia buồn cùng gia đình của Ái Hữu. Nguyện cầu Hương Linh của AH Ẩn sớm
về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Nguyễn Niệm Châu, Công Chánh Khóa 1958, vừa qua đời ngày 13 tháng 2
năm 2019 tại tư gia đường Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt, hưởng thọ 84 tuổi. Xin
chia buồn cùng gia đình của AH Châu. Nguyện cầu Hương Linh của AH Châu
được an nghỉ chốn Vĩnh Hằng.
 AH Trần Văn Thu, Tiến sĩ Kỹ Sư Địa Dư, nguyên Giáo Sư trường Cao Đẳng Công
Chánh, Cựu Giám Đốc Nha Thủy Vận Bộ Công Chánh Saigon, sinh năm 1934, mất
ngày 18 tháng 2 năm 2019 tại bệnh viện ở Toulouse, Pháp, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ
an táng AH Trần văn Thu vào ngày Chủ Nhât 24 tháng 2 năm 2019 theo nghi thức
Phật giáo tại chùa Khánh Anh (Evry), Pháp lúc 10 giờ. Xin chia buồn cùng gia đình
của AH Thu. Nguyện cầu Hương Linh của AH Thu sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
 Bà quả phụ Tạ Huyến, nhủ danh Nguyễn Thị Huệ, pháp danh Ngọc Thuấn, đã từ
trần ngày 15 tháng 2 năm 2019 tại Fremont, California, Mỹ, hưởng thọ 95 tuổi. Xin
chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc Hương Linh của cụ bà Nguyễn Thị Huệ
được sớm an lạc miền Vĩnh Hằng.
 Ông Nguyễn Đình Đào, pháp danh Tâm Trí, bào đệ của AH Nguyễn Đình Duật,
bào huynh của AH Nguyễn Đình Tuân, Caltrans, qua đời ngày 18 tháng 2 năm 2019
tại San Jose, California, hưởng thọ 70 tuổi. Xin chia buồn cùng đại gia đình Nguyễn
Đình. Nguyện cầu Hương Linh của ông Đào sớm về nơi Vĩnh Cửu.
 AH Bùi Nhữ Tiếp, pháp danh Trực Tâm, nguyên Tổng Thư Ký bộ Công Chánh, đã
qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Hoag Hospital, Newport Beach, CA, USA,
hưởng thọ 88 tuổi. Xin chia buồn cùng gia đình AH Tiếp. Nguyện cầu Hương Linh
của AH Tiếp sớm về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Phan Văn Phong, Công Chánh 1958, vừa qua đời ngày 5 tháng 3 năm 2019 tại
Hoa Kỳ, thọ 84 tuổi. Xin chia buồn cùng gia đình AH Phong. Nguyện cầu Hương
Linh của AH Phong sớm về cõi Vĩnh Cửu.
 AH Vĩnh Thuấn, Công Chánh, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1952 tại Thừa Thiên
Huế, đã qua đời ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại cư xá Lữ Gia, Sài Gòn, hưởng thọ 68
tuổi. Xin chia buồn cùng gia đình AH Thuấn. Nguyện cầu Hương Linh của AH
Thuấn sớm về cõi Vĩnh Hằng.

TRANG 150

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

 AH Ngô Văn Phú, Kỹ Sư Công Chánh, K6KSCC, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1943,
đã qua đời hồi 12 giờ 25 trưa ngày 2 tháng 5 năm 2019 tại Nha Trang, Việt Nam,
hưởng thọ 75 tuổi. Lễ hỏa táng sẽ cử hành vào trưa thứ Bẩy, ngày 4 tháng 5 năm
2019. Xin chia buồn cùng gia đình AH Phú. Nguyện cầu Hương Linh của AH Phú
sớm về cõi Vĩnh Cửu.
 AH Trần Mộng Châu, Hòa Thượng Thích Chân Văn, Kỹ Sư Công Chánh, nguyên
Giáo Sư trường Cao Đẳng Công Chánh, sinh năm 1924, đã qua đời ngày 6 tháng 5
năm 2019 tại Florida, Hoa Kỳ, hưởng thọ 96 tuổi. Xin chia buồn cùng gia đình thầy
Châu. Nguyện cầu Hương Linh của thầy Châu sớm về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Nguyễn Hứa Phu, Công Chánh tốt nghiệp năm 1955, đã ra đi về cõi Vĩnh
Hằng ngày 2 tháng 5 năm 2019, hưởng thọ 89 tuổi. Lễ an táng và hỏa thiêu đã cử
hành vào ngày 6 tháng 5 năm 2019. Xin chia buồn cùng gia đình của AH Phu và
cầu chúc Hương Linh AH Phu sớm về cõi Vĩnh Cửu.
 AH Lê Khắc Thí, pháp danh Chơn Thành, Kỹ sư Công Chánh, nguyên Giám Đốc
Nha Nhân Viên, Bộ Công Chánh và Giao Thông, VNCH, là người đầu tiên lập Lá
Thư AHCC, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1923 tại Phong Điền, Thừa Thiên, Việt Nam,
đã mãn phần hồi 8 giờ tối thứ Ba ngày 11 tháng 6 năm 2019 tại Orange County,
CA, hưởng thọ 97 tuổi. Xin chia buồn cùng gia đình AH Thí. Nguyện Hương Linh
AH Thí sớm về nơi Vĩnh Hằng.

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

AH Thái bị bệnh nặng. Do vậy, bảng báo cáo Tài Chánh kỳ này không có.
BPT trách sẽ làm báo cáo Tài Chánh cho 2 Lá Thư AHCC vào Lá Thư AHCC
số 113. Cám ơn quí vị.
Xin Ơn Trên phù hộ AH Thái sớm lành bệnh.
Hiện nay, anh Nguyễn Văn Luân cố gắng làm thủ quỹ tạm thời. BPT yêu cầu
một AHCC nào ở vùng Los Angeles có khả năng làm thủ quỹ, xin liên lạc với
chúng tôi gấp để LT được trôi chảy. Quí AH/TH nếu gửi tiền về cho LT, xin
đề tên thủ quỹ hiện thời, thay vì Ái Hữu Công Chánh hay Lá Thư Ái Hữu
Công Chánh, để chúng tôi có thể deposit được.

