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này v� Sàigon  	� cho không khí thoát ra h�u tránh b% b� �ng vì búa n��c (water hammer = les à-
coups de bélier).  Ng��i M* không dùng cheminée d'equilibre mà ch� dùng "air release valve" 	� 
cho không khí t# li ch- cao nh�t c�a 	��ng �ng - 	�n m�t áp su�t nào 	ó - 	�
c t) 	�ng thoát 
ra ng� h�u tránh áp su�t t�ng cao làm b� �ng n��c. 

M�c d�u 	ã có h� th�ng n��c ��ng Nai, nhu c�u n��c 	� cung c�p 	�y 	� cho Sàigon, Ch
 L�n, 
và Gia �%nh v$n còn là 	i�u mong ��c.  Các gi�ng sâu (deep wells) lúc b�y gi� ch� còn li m�t 
n"a (1/2), t�c là kho�ng 30 t�i 32 gi�ng có kh� n�ng hot 	�ng và 	�
c Sàigon Th�y C#c cho 
b�o trì 	úng m�c 	� d) phòng (khi 	��ng �ng cái d$n n��c t+ Th� ��c v� b% phá hoi).  ��n 
n�m 1972, m�t hãng C� v�n k*-thu�t Nh)t B.n tên "Nihon Suido Engineers" sau 18 tháng 
nghiên c�u và 	o 	c 	ã hoàn t�t m�t b�n "Nghiên-C�u Kh� Thi" (Feasibility Study) c�a h� 
th�ng m�i cung c�p n��c u�ng cho Sàigon - Gia �%nh cho mãi t�i n�m 2002.  Nhóm chuyên-gia 
Nh)t-B.n sang Vi�t Nam ph�ng 	oán (projecting) r�ng 	�n n�m 2002, dân chúng Sàigon - Gia 
�%nh s  t�ng lên g�n 6 tri�u ng��i, h� th�ng n��c - m�i và hi�n h�u - s  	� dùng cho dân s� 	ô-
thành Sàigin vào n�m 2002.  B�n nghiên c�u kh� thi 	�
c vi�t b�ng Anh-ng� r�t l�u loát. 

D) án này g�m có m�t nhà máy l�c n��c sông th� hai xây c�t cnh nhà máy n��c Th� ��c hi�n 
h�u.  N��c sông s  l�y t+ Th� D�u M�t cách Sàigon 25 miles d$n v� nhà máy Th� ��c 2 	� 
thanh l�c.   ��ng th�i, các gi�ng sâu (deep wells) s  	�
c 	ào t+ Ngã-t� B�y Hi�n d�c theo (hai 
bên 	��ng) Qu�c L� 1 lên t�i H�c Môn.  S� gi�ng d) 	%nh 	ào vào kho�ng 72 gi�ng m�i.  N��c 
gi�ng s  	�
c sát trùng và b�m  th,ng vào "�ng n��c cái" (water main) 	� phân ph�i.  ��u "�ng 
cái" c�a n��c gi�ng s  	�
c n�i vào (connected) 	�u "�ng cái" n��c m�t (surface water) l�y t+ 
Th�-D�u-M�t.  Hai (2) "�ng n��c cái" này s  g�p nhau ti m�t 	%a 	i�m xa nh�t cách 2 ngu�n 
cung c�p n��c.  M#c 	ích c�a vi�c n�i 2 �ng n��c c�a hai ngu�n khác nhau là 	� gi�m b�t s) 
m�t áp su�t (headloss reduction).  

Trong khi Sàigon Th�y C#c còn ch�a vay (borrow) 	�
c ti�n c�a "ngân hàng qu�c t�" 	� th)c 
hi�n "d) án này" thì tình hình Vi�t Nam bi�n 	.i b�t th��ng h�i tháng T� n�m 1975 nh� quý 	�c 
gi� và các ái h�u 	ã bi�t.  L%ch s" Vi�tnam 	ã sang trang.  Do 	ó d) án này không 	�
c th)c 
hi�n d��i th�i-	i Vi�t Nam C�ng Hòa. 

 
 
 
 
Ng! r�ng sông �ã xa ngu�n 
Ng! r�ng núi v"n l#ng bu�n  thiên thu 
Ng! ��i mình v"n  hoang vu 
Nào hay vang v�ng l�i ru ân tình 
 
Ng! r�ng ng��i v"n l#ng thinh 
Ng! r�ng ng��i �ã quên tình ngh�a x�a 
Ng! ng��i quay m#t th� � 
Nào hay tình c
 v"n ch� ��i nhau 
 

 
 
Ng! th� còn khóc tình s$u 
Ng! v$ng tr�ng c
 v� �âu xa r�i 
Ng! �à cách bi�t muôn ��i 
Nào hay duyên m�nh xui ng��i g#p ta 
 
Ng! r�ng chuy�n �y phôi pha 
Ng! r�ng ng��i �ã xa ta thu� nào 
Ng! tình yêu �ã nh�t màu 
Nào hay h�nh ng� d�t dào tình x�a 
 
                                  Nguyên Khoa 

 




