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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Kính Nhớ Ái Hữu Bửu Hiệp
AH Trần Trung Trực

AH Bửu Hiệp và các anh chị AHCC vùng Hoa Thịnh Đốn

Trời hôm nay sương mù giăng bàng bạc
Gió hắt hiu vài cành lá rơi rơi
Lá nào là Anh lá nào là tôi
Là cát bụi Anh lại về cát bụi
AH TonaMai Mai Thanh Toàn

Thầy Bửu Đôn và AH Bửu Hiệp chụp năm 2011

T

in AH Bửu Hiệp vừa mới mất làm mọi
AHCC khắp nơi ngạc nhiên, vì ngài tuy tuổi
hơi cao nhưng vẫn chơi tennis và đi bộ hàng
ngày.
Chúng tôi, Trần Phát Đạt, Trần Văn Út,
Nguyễn Quang Bê và Trần Trung Trực, tốt
nghiệp Khóa 6 KSCC, sau khi ra trường Cao
Đẳng Công Chánh năm 1967, đã làm việc cho
Tòa Đô Chánh Sài Gòn và được làm bốn trưởng
phòng quan trọng trong Khối Chuyên Môn mà
AH Bửu Hiệp làm Trưởng Khối, phụ tá cho Đô
Trưởng Sài Gòn.
Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với AH
Bửu Hiệp. Bạn Bê đã được AH Hiệp coi như
người em thân thiết, làm Trưởng Phòng Công
Chánh Sài Gòn, Sở Công Chánh, được AH dìu
dắt khi làm ở Việt Nam. Sau này, khi ở trại tạm
cư ở Galang, Indonesia, đã được AH Hiệp bảo
trợ ra ở Sacramento, California và sau đó đã
định cư, gia đình phát triển và làm việc cho
Caltrans cho đến ngày về hưu. Bạn Bê thường
tổ chức họp mặt khóa và mời AH Hiệp đến dự
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và kêu AH Hiệp là anh Tư, một biệt danh thân
mật.
Bạn Trần Phát Đạt làm Trưởng Phòng
Biện Thiết, Sở Thiết Kế và bạn Trần Văn Út làm
Trưởng Phòng Công Chánh Chợ Lớn, Sở Công
Chánh. Cả hai đã mất và tôi không biết những
kỷ niệm của hai bạn với AH Bửu Hiệp.
Riêng tôi, được làm Trưởng Phòng Công
Tác, Sở Thiết Kế, trông nom xây cất chợ búa,
chẩn y viện và trường học trong thành phố Sài
Gòn. AH Vĩnh Quý, cháu của AH Hiệp làm trong
phòng này và xây nhà kế cận tôi. Do đó, mỗi lần
AH Hiệp đến thăm Vĩnh Quý, chúng tôi có dịp
tiếp xúc. Ngày chúng tôi sang Mỹ ở thành phố
San Francisco, California, AH Hiệp đã đến thăm
và hỏi chi tiết ở VN và AH Vĩnh Quý vào những
ngày cuối tháng 4 năm 1975. Sau đó, chúng tôi
sang Texas định cư và vì cuộc sống ít liên lạc
với AH.
Khi về hưu, ngoài những cuộc họp mặt
tại nhà bạn Bê, chúng tôi và AH Hiệp thường
liên lạc email với nhau. Chúng tôi được biết AH
Bửu Hiệp có những đặc điểm sau:
1- Ăn nói hoạt bát, giống như nhà chính trị chứ
không phải chuyên gia.
2- Ham học hỏi: Nghe nói AH đã học lại và lấy
bằng cao học kỹ sư. Biết rành computer và
iPad.
3- Giao thiệp với tất cả AHCC thật thân mật, ai
ai cũng mến.
Một trong những kỷ niệm đáng ghi nhớ
nhất là vào tháng 4 năm 2011, AH Bửu Hiệp
cùng vợ chồng bạn Bê và chúng tôi đến
Washington DC thăm hoa anh đào và họp mặt
với hầu hết các anh chị AHCC vùng Hoa Thịnh
Đốn, MD, VA, miền Đông Hoa Kỳ, trong đó có
Thầy Bửu Đôn, AH Nguyễn Văn Bảnh, AH Hà
Ngọc Thạch, AH Hoàng Ngọc Ẩn, AH Nguyễn
Đức Chí, AH Ngô Hoàng Các, nay đã quá cố.
Chúng tôi ở nhà AH Dư Thích và được anh chị
tiếp đãi thật lịch sự và vui vẻ trong thời gian này.
Cuộc đời của chúng tôi giống như một
giấc mộng đep. Mới ngày nào còn thanh xuân
làm dưới quyền AH Bửu Hiệp, sau đó long đong
tìm việc làm trên xứ người, rồi ổn định và con
cháu khá hơn thì tóc đã bạc trắng và đợi ngày
về nơi Vĩnh Cửu.

AH Bửu Hiệp, vợ chồng Trực, chị Bê và vợ chồng Dư
Thích (bạn Bê chụp hình) chụp năm 2011

Kỷ niệm với AH Bửu Hiệp nhiều lắm.
Chúng tôi xin ghi lại đây một số nhỏ hình ảnh và
video cho quý anh chị AHCC xem. Chúng tôi
nguyện chúc Hương Hồn của AH Bửu Hiệp sớm
về Cõi Phật và giúp chúng tôi làm Lá Thư AHCC
được khá hơn và trường tồn.
Trần Trung Trực
1- Xin coi phần video trong đó hàng trăm người
tham dự lễ chôn cất AH Bửu Hiệp, to nhất trong
dịch Covid-19 này, do cháu Huân con trai
trưởng của AH Hiệp gửi cho.
2- Đám tang chôn cất AH Bửu Hiệp do AH Khưu
Tòng Giang gửi cho.
3- Toàn hình ảnh AH Bửu Hiệp cùng vợ chồng
bạn Bê và chúng tôi thăm Washington DC và
họp mặt với các anh chị AHCC vùng Hoa Thịnh
Đốn, MD, VA, miền Đông Hoa Kỳ và thăm các
nơi trong vùng Hoa Thịnh Đốn.

Cơn gió nhẹ từng giọt mưa lả chả
Lá vàng rơi lá xanh lại vấn vương
Bao nhiêu người đến tiễn Anh lên đường
Anh thanh thản bước vào xe tử biệt
Xe lăn lăn trong tiếng còi da diết
Bao bàng hoàng! im lặng phủ nơi này
Tàu tử biệt lại sắp sửa đến đây
Bạn và tôi ai là người kế tiếp?
AH TonaMai Mai Thanh Toàn

