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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.
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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.

TRANG 75

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).

TRANG 76

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.
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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!

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

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

SỐ 112 – MÙA THU TEXAS 2019

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
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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

