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Thưa Quý Ái Hữu và Thân Hữu, 

 Trước hết, Ban Phụ trách Lá Thư xin chào mừng và thân mến chúc sức khỏe dồi dào và bình an 
đến tất cả Ái hữu, Thân hữu và gia đình, đồng thời nồng nhiệt cám ơn các sự yểm trợ và hưởng ứng 
đóng góp bài vở cho Lá Thư cuả tất cả AH&TH năm châu. 

 Tiếp đến, Ban Phụ trách cùng tất cả AH&TH chân thành cầu chúc AH Nguyễn Đức Chí được 
mau bình phục trong việc chữa trị triệu chứng ung thư phổi mới phát hiện vào cuối tháng Giêng năm 
nay ngay trước khi chuẩn bị in và phát hành LT92. 

 Đó thật là một  biến cố bất ngờ, đầy lo âu không những riêng cho AH Chí và gia đình mà cũng 
còn là một tin gây chấn động cho BPT Lá Thư vì AH Chí là người chủ chốt của BPT trong việc điều 
hợp và phát hành LT từ gần 5 năm nay. Do đó, sau khi được tin và trong một thời gian ngắn, BPT Lá 
Thư phải đi tới quyết định là ai sẽ đứng ra đảm nhận nhiệm vụ  của AH Chí để công việc điều hợp và  
phát hành LT không bị gián đoạn và quan trọng hơn nữa là để AH Chí có thì giờ nghỉ ngơi, yên tâm 
dưỡng trị bịnh.  

 Sau khi tham khảo các thành viên trong BPT ở Miền Bắc California cũng như lấy ý kiến một số 
AHCC ở Nam và Bắc California, AH Nguyễn Đình Duật đã xung phong chấp nhận gánh vác nhiệm 
vụ này trong một thời gian để AH Chí, cũng là một bạn học đồng khóa 59-63 với AH Duật, an tâm trị 
bịnh cho hoàn toàn  bình phục. AH Duật đảm nhận luôn vai trò Thủ quỹ với AH Khưu Tòng Giang. 
Bài vở gởi cho LT vẫn gởi về cho AH Giang để phân phối đi cho BPT duyệt xét và trình bày, lên 
trang. 

 Đây âu cũng một phần nào đáp ứng theo ước nguyện cuả BPT như đã viết trong Lá Thư Mùa 
Xuân 2009 “Như đã quy định, độ hai năm cần thay đổi ngưòi điều hợp ở BPT để có thêm sáng kiến 
mới, cải tiến mới cho LT, nhưng đến nay đã bước vào năm thứ năm mà việc này chưa đạt được……; 
mong rằng sớm có AH xung phong vác ngà voi để mang thêm luồng gió mới, để định lệ này được 
thực thi vào mùa Thu tới đây”. 

 Dầu sao trải qua biến cố này, AH&TH chúng ta cũng rút tỉa ra được một bài học hữu ích. Thứ 
nhất là dù gặp khó khăn to lớn nào, nếu chúng ta quyết tâm và đoàn kết thì cũng sẽ giải quyết được. 
Miễn là chúng ta phải quyết định kịp thời rồi xúc tiến thi hành quyết định đó. Thứ hai là những gì xảy 
đến cho AH Chí thì cũng có thể xảy đến cho bất cứ ai. Chúng ta hãy coi đó như là một báo hiệu, cảnh 
tỉnh chúng ta cần phải tích cực, chủ động hơn nữa trong việc giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ cho mình cũng 
như cho thân nhân, bạn bè. Do đó, BPT đề nghị, ngoài các bài vở thường lệ, LT94 tới sẽ có chủ đề về 
“Gìn giữ và Bảo Vệ Sức Khoẻ Trong Tuổi Già”. Vậy xin quý AH&TH hưởng ứng đóng góp bài vở 
nói về đề tài thiết thực này trong LT94 sắp tới. 

  Từ tháng Tư đau thương 1975, tập thể tỵ nạn AHCC chúng ta đã qua 34 mùa Thu trên xứ sở tạm 
dung này. Phần lớn cũng đã trên sáu mươi, xấp xỉ hay trên bảy mươi, tám mươi cả rồi. Một bạn thân 
AH đã nói nửa đùa nửa thật rằng “Mình sống đến đây, như vầy là lời nhiều rồi”;  một phần như để tự 
nhủ  lòng, một phần là để an ủi các bạn già hay than van đau yếu, bệnh tật. Do đó, điều cốt yếu để 
giữ gìn sức khỏe trong tuổi già là giữ cho tâm hồn bình thản, an nhiên tự tại. Bao nhiêu năm trước, 
học giả Nguyễn Hiến Lê, cũng là một đồng nghiệp CC với chúng ta, đã viết sách “Quẳng Gánh Lo Đi 
và Vui Sống” để khuyên nhủ chúng ta đó sao. Cuối thư, BPT một lần nữa thân mến chúc Quý Ái Hữu 
và Thân Hữu luôn luôn đầy đủ sức khỏe, thân tâm an lạc. 

Thân ái, Ban Phu Trách LTAHCC 
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• AH Nguyễn Đức Chí, Maryland 

Lại một lần nữa tôi xin mượn Lá Thư AHCC 
để xin lỗi và trả lời các AHTH gọi điện thoại 
hỏi thăm về bịnh trạng ung thư phổi của tôi, 
nhưng không liên lạc được với tôi, cũng như 
những thư và điện thư AHTH viết cho tôi dưới 
đây. 
Kết quả của PET Scan phổi của tôi ngày 22 
tháng 1, 2009 cho biết 95% (chẩn đoán sai 
5%) là có hoạt động của tế bào ung thư ở cái 
bướu trong phổi. Vì vậy gia đình tôi sắp xếp 
lấy hẹn cho tôi vào Johns Hopkins mổ ngày 19 
tháng 3, 2009. Nhưng trước đó, như các bạn đã 
biết, tôi đã liên lạc với rất nhiều AHTH CC, bà 
con, bạn bè tham khảo ý kiến, và được giúp 
chỉ bảo uống thuốc bắc, ăn hẹ, uống aloe vera. 
Sau khi uống aloe vera 17 ngày, thì tôi đi thử 
nghiệm PET Scan lần thứ nhì vào ngày 10 
tháng 3, 2009, 47 ngày sau PET Scan lần thứ 
nhất ngày 22 tháng 1, 2009. Được thử PET 
Scan phổi lần thứ nhì 47 ngày sau lần thứ nhất 
là một hy hữu có thể nói là hầu như chưa bao 
giờ xẩy ra, vì không bác sĩ nào cho làm như 
vậy. Tôi may mắn được thử nghiệm là vì có 
lộn xộn nhầm lẫn giấy tờ. Cũng may cho tôi là 
PET Scan lần thứ hai cho thấy tế bào ung thư 
không còn hoạt động nữa, tuy nhiên cái bướu 
vẫn còn đó. Khi biết kết quả tốt của PET Scan 
lần thứ hai, tôi gọi Johns Hopkins xin đình 
hoãn mổ phổi, bà y tá hỏi ai cho phép tôi được 
thử nghiệm PET Scan như vậy. Nhờ không bị 
mổ, tôi lại tiếp tục, với một người phụ giúp, đi 
lãnh LT 92 ở nhà in về, cho vào phong bì dán 
địa chỉ và tem, rồi mang ra bưu điện gửi đến 
AHTH CC các nơi. 
Tôi lại được thêm một tin vui nữa là mới đây, 
ngày 29 tháng 6, 2009 kết quả thử lại CT Scan 
phổi của tôi cho biết là cái bướu không thay 
đổi so với CT Scan 12 tháng 1, 2009. Phúc 

trình thử nghiệm kết luận là bướu có thể thành 
thẹo, tuy nhiên tôi vẫn phải ăn uống giữ gìn và 
tháng 12, 2009 lại làm một CT Scan nữa để 
theo dõi. 
Theo kinh nghiệm cá nhân, thì tôi phải tham 
khảo với nhiều người, tìm hiểu nghiên cứu trên 
mạng, rồi quyết định cho mình từ uống thuốc 
cho đến thử nghiệm vì tôi bị tiểu đường từ 
1994, thông tim tháng 5 năm 2008, và nghi 
ung thư phổi đầu năm 2009. Thật ra công việc 
điều hợp này là nhiệm vụ của bác sĩ gia đình 
nhưng vì thù lao quá ít so với bác sĩ chuyên 
môn, và sợ kiện tụng nên khoán trách nhiệm 
đó cho các bác sĩ chuyên môn; nhưng các bác 
sĩ chuyên môn mạnh ai nấy chữa phần của 
mình không chú tâm đến những gì ra khỏi 
chuyên môn của họ.  
Theo kê toa của các bác sĩ tôi phải uống 8 thứ 
thuốc khác nhau, nhưng từ từ tôi tự bớt dần và 
đã không uống một thứ thuốc nào. Có lẽ vì 
trong một tháng nay, ăn hơi nhiều trái cây và 
cơm gạo đỏ pha đậu đen, đậu đỏ, ho bo, pearl 
barley, với muối mè, cân đã tăng từ 120 lbs lên 
128 lbs nên có ngày tôi phải uống 1mg 
glyburide để hạ đường trong máu. Tôi ăn chay 
gồm nhiều loại rau trộn vào với nhau nấu như 
súp với hỗn hợp bột cà ri (curry mix powder 
gồm 6,7 thứ bột cà ri, gừng, nghệ,..), và mỗi 
ngày vẫn tập Dịch cân kinh vẫy tay 1800 cái 
một lần, đi bộ 3.5 miles một lần, nằm thở 
phình bụng nửa giờ hai lần. Tuy nhiên tôi biết 
là trong người vẫn còn bịnh gì đó vì mỗi lần 
thở khí công là bàn chân vẫn bị co quắp lại, 
đau như bị chuột rút. 
Vấn đề tư tưởng rất quan trọng khi ta phải 
đương đầu với bệnh tật và cái chết. Nếu ta 
nhận thức biết được rằng cái chết chỉ là một 
trạng thái chuyển tiếp từ thế giới hữu hình này 
sang  một thế giới vô hình khác, cũng như 
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đang đi xe hơi đổi sang đi máy bay, thì ta sẽ an 
tâm tự tại sống với thực tại không sợ chết nữa. 
Các bạn ai muốn tìm hiểu thêm về sự Sống, 
xin tìm đọc “Stillness speaks”, tác giả Eckhart 
Tolle, đã được dịch sang gần 50 thứ tiếng, bản 
việt ngữ “Sức Mạnh của Tĩnh Lặng”, dịch giả 
Diện Mục Nguyễn Văn Hạnh. 
Aloe vera hiện nay được phổ biến và đề cập 
đến rất nhiều trong xử dụng chữa trị bệnh tật, 
trong đó có tiểu đường và ung thư phổi. Xin 
vào hai mạng Mayo Clinic và NIH xem công 
dụng cũng như phản ứng phụ của Aloe vera 
http://nccam.nih.gov/health/aloevera/ 
http://www.mayoclinic.com/health/aloe-
vera/NS_patient-aloe/DSECTION=evidence 
Thuốc bắc rất tốt nhưng hiện nay hầu như các 
vị thuốc đều được rửa bằng sulfur dioxide là 
một độc tố có hại, nhất là nguy hiểm cho gan.   
 

• AH Phùng Minh, Georgia 
Kính thưa thầy Chí, Vừa nhận được LT AHCC 
số 92, em rất xúc động khi được hung tin thầy 
bị ung thư phổi. Ở tuổi của thầy mà còn ý chí, 
nghị lực, lòng quả cảm và tâm huyết em tin 
thầy sẽ vượt qua được cơn bịnh quái ác. Thầy 
quả là tấm gương sáng để chúng em noi theo. 
 

• AH Nguyễn Ngọc Tào, Virginia 
Kính gửi anh chị Chí, Thể theo Lá Thư AHCC 
số 92, chúng tôi mới hay rõ anh vừa khám phá 
bị ung thư phổi vào đầu năm nay; chúng tôi 
phân vân nhiều vì anh đã thường xuyên luyện 
tập Dịch Cân Kinh v.v..Trong khi anh đang 
tìm cách ăn uống hay thuốc men cốt tăng 
cường hệ thống miễn nhiễm, chúng tôi lại ăn 
chay trường hơn 7 năm ; và mỗi lúc thử máu 
hàng năm, hồng huyết cầu lúc nào cũng thiếu 
và phải uống bổ túc mỗi ngày 1 viên “iron”. 
Do đó chúng tôi không có ý thức về phương 
thức chữa trị ung thư mới này. Tuy nhiên nhờ 
vào tín tâm niệm Phật và lạy Phật, chúng tôi 
vẫn khoẻ và an lạc trong những năm qua và 
hiện nay ở tuổi 81. Gần đây chúng tôi có 2 
quyển “Lắng nghe tiếng hát Sông Hằng” và 
“Niệm Phật, chuyển hoá tế bào ung thư” của 
Pháp Sư Đạo Chúng, do Thích Minh Quang 
dịch (Nhà xuất bản Bồ Đề Tâm). 
Pháp Sư Đạo Chúng là bác sĩ Quách Huệ Trân, 
người Đài Loan, chuyên khoa ung thư bướu, 

mà lại mắc bịnh ung thư vào thời kỳ cuối và 
quyết tâm niệm Phật, chuẩn bị vãng sinh. 
Trường hợp điển hình của anh Năm chúng tôi, 
cũng tin Phật và sau cùng chết vì ung thư lá 
lách. Được biết, từ vô lượng kiếp đến nay, tội 
lỗi bởi thân, miệng, ý do chúng ta tạo ra vô 
lượng, vô biên. Muốn biết nhân đời trước, hãy 
xem quả đời nay; muốn biết quả về sau, hãy 
xem nhân hiện tại. 
Như trên đã phát biểu, chúng tôi không dám có 
ý kiến phản khoa học trong cuộc sống ở Mỹ 
Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ sau mấy 
mươi năm vật lộn với đời để có hạnh phúc, 
thân xác chúng ta cũng đã già nua, hao mòn; 
và khi chết đi không mang theo tiền tài, danh 
vọng, chỉ mang theo nghiệp xấu hay nghiệp 
tốt. Niệm Phật là giải trừ phần nào nghiệp xấu 
để tâm thức được thanh tịnh. Còn “Lạy Phật là 
vận động tốt nhất, còn tốt hơn khí công và thái 
cực quyền”. 
 

• AH Lê Đắc Ngà, Kansas 
Thầy Chí thân mến, Đọc Lá Thư được biết 
thầy mang bệnh khó trị nhưng không phải nan 
y. Xin chuyển đến thầy tài liệu, trong đó thuốc 
thiên nhiên có thể giúp cơ thể chống bệnh. 
 

• AH Đồng Sĩ Khiêm, Florida 
Anh Chí, Mừng anh thoát nạn nghĩa đen và 
bóng. 
 

• AH Bùi Mạnh Cần, California 
Thân gửi anh Chí, Tôi bàng hoàng nghe tin 
anh bị trọng bịnh phải giải phẫu phổi. Thời 
buổi hiện nay, phẫu thuật này rất thông 
thường, không có nhiều nguy hiểm. Tôi mong 
anh bình phục mau chóng và hoạt động trở lại 
bình thường.  Tôi rất phục sự hy sinh của anh 
đã kiên trì gánh vác Lá Thư mặc dầu đã lâm 
bịnh. Mọi người trong gia đình Công Chánh 
không bao giờ quên ơn anh. Sẵn đây tôi cũng 
xin ca ngợi một lần nữa quý anh trong BPT đã 
bỏ ra rất nhiều công và thì giờ để in ấn và gởi 
các Lá Thư đi một cách toàn vẹn, mỹ mãn. Tôi 
cũng xin ca ngợi các AHTH đã đóng góp bài 
vở cho Lá Thư. Các bài thật là đa dạng và rất 
có giá trị, hạp với nhu cầu hiểu biết của “giới” 
mình. 

http://nccam.nih.gov/health/aloevera/
http://www.mayoclinic.com/health/aloe-vera/NS_patient-aloe/DSECTION=evidence
http://www.mayoclinic.com/health/aloe-vera/NS_patient-aloe/DSECTION=evidence
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Tôi đã nhận được LT92. Nói chung bài nào 
cũng hay như thường lệ. 
Riêng bài tìm hiểu về thơ TTKH của Thụy 
Khê ở trang 28 đã đem lại cho tôi những phút 
sảng khoái, mông lung của thời đi học mới biết 
yêu người và yêu thơ. Cái hình cô áo dài bước 
xuống xe thổ mộ thật là “hợp tình hợp cảnh”. 
Sự sưu tầm thật giá trị về phương diện văn thơ, 
có những chi tiết mà tôi chưa thấy sách báo 
nào đăng.  
Bài “Bèo dạt mây trôi” của U Tà cũng hay 
quá! Kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp và 
du lịch rất hấp dẫn. Chỉ tiếc là tác giả không kể 
kinh nghiệm và hoạt động khi làm AID ở VN 
để biết thái độ của chánh phủ XHCN bên đó 
đối đãi với chuyên viên Việt kiều ra sao. Bài 
“Lãng du ta bà” của Tràm Cà Mau tả đi cruise 
như vậy là đúng “hết mức” rồi! Đâu có “múa 
rìu qua mắt thợ” chút nào. Thợ rồi đó! Bài 
“Viếng Florence…” của AH Trịnh Hảo Tâm 
cũng như các bài trước đây của anh thật đặc 
sắc với sự nhận xét tình tiết và sưu tầm công 
phu. Đọc rất thích.  Cũng như bài “Từ hồ 
Louise đến đồng bằng Columbia” của AH Từ 
Minh Tâm. Tôi có dịp đi rồi nhưng đọc vẫn 
thấy hấp dẫn và biết thêm một số chi tiết mà 
tôi thiếu sót. Tôi không nêu những bài khác 
không phải vì những bài này kém đặc sắc 
nhưng vì sợ thơ dài quá chiếm nhiều chỗ trong 
mục Thư Tín. 
Tôi xin gởi kèm chi phiếu ủng hộ “Lá Thư” 
với lời tái cám ơn quý anh. 
 

• AH Nguyễn Tư Thị Điềm, California 
Kính thưa Cô, Chú. Qua “Lá Thư Ái Hữu 
Công Chánh” số 92, cháu được biết Chú bị 
bướu ở phổi. Mặc dù cháu chưa được hân hạnh 
diện kiến Cô, Chú nhưng qua công việc Chú 
đã làm trong thời gian vừa qua đủ nói lên sự 
nhiệt tình của Chú đối với đại gia đình Công 
Chánh. LT AHCC càng ngày càng phong phú 
hơn, đặc sắc hơn từ nội dung đến hình thức. 
Tiết mục nào cũng hấp dẫn và lôi cuốn người 
đọc, có thể nói là không có một đặc san nào so 
sánh được. Đó cũng là công lao của các Bác, 
các Chú trong BPT để cho thế hệ chúng cháu 
noi theo với sự đoàn kết keo sơn gắn bó như 
“bê tông cốt sắt” của ngành Công Chánh. 

Cháu hy vọng với y học hiện đại và bệnh của 
Chú mới bộc phát đã biết ngay nên cũng dễ 
điều trị. Cháu cầu nguyện cho Chú được bình 
an qua cuộc giải phẫu và chóng bình phục để 
đại gia đình Công Chánh hân hoan, chào đón 
một bệnh nhân dũng cảm. 
Chú bị đau nên cháu gửi phiếu Yểm trợ Lá 
Thư cho chú Duật. 
 
* BPT 
Cám ơn cháu đã luôn theo dõi và cổ võ, yểm 
trợ cho LT. 
 

• AH Trình Hữu Dục, California 
Tôi vừa đi tập thể dục về thì chợt nhớ đã lâu 
chưa có yểm trợ Lá Thư AHCC, nên vội ngồi 
viết ít dòng này, trước là để cám ơn quý anh 
trong BPT đã bỏ nhiều công sức để duy trì và 
phát triển Lá Thư được tốt đẹp, trang nhã và 
trường tồn tới ngày hôm nay; sau là để xin 
đóng góp chút tịnh tài yểm trợ LT, xin đính 
kèm check $30 dưới đây. Cho tôi xin thăm hỏi 
sức khoẻ của anh Nguyễn Đức Chí, trưởng 
BPT và xin chúc anh Chí mau được bình phục. 
Xin chúc toàn thể quý anh trong BPT được sức 
khoẻ, thân tâm an lạc, chân cứng đá mềm. 
 
* BPT 
Cám ơn AH luôn chăm lo nuôi dưỡng LT. Xin 
AH xem thư AH Chí gửi chung cho AHTH 
Công Chánh  đầu mục Thư Tín AHCC. 
 

• AH Vĩnh Tiếu, Ohio 
Chí thân, Lâu nay căn bệnh của toa chắc có 
nhiều tiến triển tốt đẹp chứ? Moa chắc thế nào 
toa cũng vượt qua được khó khăn và chóng trở 
lại bình thường. Như bạn “Tràm Cà Mau 
Nguyễn Thiệp” viết trong LT AHCC lần rồi là 
tuổi lớn như chúng mình, ai mà không mắc 
bệnh là bất bình thường. Người nào cũng 
mang trong người ít nhất là một trong ba món 
ăn chơi: “high cholesterol, high blood 
pressure, hay tiểu đường”. 
Cám ơn toa đã gửi LT 92. Cũng như các số 
trước, nhờ toa và các bạn AHCC đã bỏ nhiều 
thì giờ và công khó nên tờ báo khi nào cũng 
dồi dào nội dung và hình thức đẹp. Số này có 
nhiều tin tức về các bạn bè CC trong khoá của 
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moa, nên cũng biết thêm tình trạng hiện tại của 
các bạn đồng niên. Hình như bắt đầu số tới toa 
giao nhiệm vụ chính cho người khác. Nếu vậy 
thì moa nhờ toa cho người phụ trách phát hành 
mới địa chỉ moa để tiếp tục nhận báo trong 
tương lai. Tiện đây moa gửi kèm check $20 để 
đóng góp vào quỹ LT AHCC. 
 
* BPT 
Rất mừng là toa đã chính thức hội nhập với 
đại gia đình Công Chánh. Đã bao lâu nay toa 
vẫn yểm trợ cho LT AHCC nhưng yêu cầu moa 
ghi tên Vô Danh. Hiện nay còn vài AH chưa 
chịu cho moa ghi tên trong Danh sách AHTH 
Công Chánh và tên trong bảng Tổng kết tài 
chánh. Chí. 
 

• AH Bà Huỳnh Tấn Tâm, Canada 
Xin tặng Hội chi phiếu này và mong Hội ngày 
càng bền vững để nối nhịp cầu thân thiện giữa 
hội viên trong gia đình Ái Hữu Công Chánh. 
 
* BPT 
BPT xin cám ơn AH và luôn cố gắng chu toàn 
nhiệm vụ bắc nhịp cầu liên lạc giữa các 
AH/TH Công Chánh. 
 

• AH Thái Văn Hanh, Connecticut 
Mình xin được tự giới thiệu: Cùng khoá đặc 
biệt 1955-1958 với Bùi Minh Tâm, San Diego, 
Nguyễn Đắc Khoa, Texas, v.v…, cùng lớp với 
Nguyễn Hữu Thâu, MD, ở Petrus Ký.  
Nhờ liên lạc được với Bùi Minh Tâm, mới biết 
được LT AHCC này,.. quá trễ, nhưng trễ cũng 
còn hơn không, phải không anh? 
Kèm theo đây xin được gởi $20 để phụ vào 
việc ấn hành v.v… 
 
* BPT 
AH rất đúng là tuy có trễ nhưng đã tìm được 
liên lạc với LT AHCC, nhất là ở cái tuổi cổ lai 
hy, vui thú điền viên, có nhiều thì giờ để ôn lại 
những tình bạn cố tri ngày xưa, cũng như có 
dịp biết thêm các thế hệ trẻ tuổi hơn. BPT 
nhận được thư của AH trễ nên không kịp trả 
lời trong LT92, tuy nhiên tiền yểm trợ của AH 
thì lại được ghi vào Tổng kết tài chánh trong 
LT92. 

• AH Trương Quảng Văn, Canada 
Xin kính gửi góp phần yểm trợ vào LT. LT đã 
đẹp lại còn là dây liên lạc làm anh em AH quý 
mến nhau hơn. 
 
* BPT 
Xin cám ơn thịnh tình của AH với LT AHCC. 
 

• AH Nguyễn Sĩ Tuất, California 
Tôi đã nhận được LTCC số 91, xin cám ơn 
quý anh đã bỏ công khó để toàn thể AHCC 
khắp năm châu được đọc một ấn phẩm rất hấp 
dẫn. Mỗi lần xuất bản lại thấy phẩm chất tăng 
tiến rất nhiều. Bài viết nào cũng lý thú và hữu 
ích. 
 
* BPT 
Thư của AH đến chậm nên không kịp trả lời 
trong LT 92. Từ ngày giã từ BPT, AH còn nợ 
bài viết cho LT đó. 
 

• AH Lê Văn Phương, California 
Anh Chí thân, Cám ơn anh đã gởi tặng tài liệu 
về “thông tim”. Bài anh viết đầy đủ, rõ ràng, 
mạch lạc và dễ hiểu, rất có ích. Nếu được xin 
anh đăng lên LT AHCC để anh em cùng đọc. 
Anh đã đảm trách LT AHCC khá lâu. Bài vở 
phong phú, nhiều hình ảnh đẹp nhất là các 
trang về các buổi họp mặt của AHTH. Xin 
cám ơn anh đã bỏ nhiều công sức cho LT. 
Xin kèm theo đây chi phiếu $20 yểm trợ LT 
AHCC năm 2009. 
 
* BPT 
AH Dư Thích đã layout bài tôi viết về thông 
tim, và dự định sửa đổi đôi chút để đăng trong 
LT 92, thì thình lình tôi được khám nghiệm 
nghi bị ung thư phổi, nên phải hoãn đăng bài 
thông tim. Sẽ có dịp đăng bài đó. 
BPT cám ơn AH đã ưu ái, yểm trợ LT.  
 

• AHCC Canada 
Thân gởi quý AH,   
Tôi xin chúc AH Chí sớm bình phục. Anh đã 
hy sinh quá nhiều cho LTCC chúng ta kể cả 
lúc anh phải thông tim. Thân, Vương Chí Hổ- 
Quebec. 
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Kính gởi anh Chí,  
Xin cầu chúc anh sớm điều trị dứt bệnh, an 
lành và khoẻ mạnh như trước. 
Phạm Duy Trung, Montreal 
 
Cầu chúc AH niên trưởng sớm bình phục. 
Nguyển Văn Khoa, Montreal 
 

• AH Nguyển Đình Duật, California 
(4/3/09) 

Chí mến, 
Tôi đã nói chuyện với các anh Giang, Thiệp, 
Dục hôm nay. Ngày mai sẽ nói chuyện thêm 
với vài anh nữa rồi sẽ trả lời cho Chí. Chí cứ 
yên tâm dưỡng/trị bịnh cho hoàn toàn bình 
phục vì chúng tôi sẽ không để cho LTAHCC 
và coi như cũng là đứa con tinh thần của Chí 
nuôi dưỡng trong 4 năm qua (LT84-92) phải bị 
yễu số sao ? Nghe Dục nói Chí đã dùng thử 
Quân Tử Thang có kết quả tốt, lên cân và tăng 
cường hệ thống miễn nhiễm để chống bịnh 
hữu hiệu hơn. Dầu sao cần lấy hẹn để làm 
biopsy  that small calcified lump trước đã, mà 
Cardiologist đã OK cho làm chưa. Sẽ có tin 
cho Chí để thông báo trên LT92.  Thân mến, 
Duật. 
 

• AH Nguyển Đình Duật, California 
(5/3/09) 

Chí và các anh thân mến, 
Trước hết tôi xin báo cho anh Chí và các anh 
là sau khi nói chuyện và tham khảo ý kiến v/v 
tiếp tục phần vụ điều hành LTAHCC với một 
số các anh ở đây (Dục, Thiệp, Hùng, Tuất, 
Giang, Thịnh,...) cũng như ở miền Nam Cali 
(Thí, Văn,..) thì các anh đều thối thoát vì nhiều 
lý do cá nhân, sức khoẻ v.v… và cuối cùng đề 
nghị và khuyến khích tôi đứng ra đảm nhận 
nhiệm vụ này để anh Chí an tâm  dưõng/trị 
bịnh cho mau bình phục. Hầu như mọi người 
đều hứa sẽ ủng hộ và góp tay với tôi trong việc 
biên tập, phối hợp và phát hành các LT tới. 
Vậy thể theo đề nghị của các anh, tôi xin thông 
báo đến các anh là tôi bằng lòng chấp nhận 
tạm thời đảm nhận nhiệm vụ này trong một 
thời gian. Hy vọng với sự góp tay của tất cả 
mọi người, việc phối hợp/điều hành sẽ có 
nhiều kết quả tốt đẹp.…. Ngoài  ra, cần xác 

định với các anh là các sự hứa hẹn đóng góp 
công sức trong việc phối hợp điều hành các LT 
trong tương lai là do hoàn toàn trên căn bản tự 
nguyện, thời gian rảnh rỗi cho phép, bà xã có 
cho phép, không có áp lực thời gian dĩ nhiên là 
mọi người đều vui lòng đóng góp với tinh thần 
sốt sắng, trách nhiệm cùng với tinh thần đùm 
bọc, tương thân, tương trợ AHCC nữa. 
 Cuối cùng, xin anh Chí thông báo trên 
LT92 các điểm sau đây: 
1. Về phần thủ quỹ thì anh Giang yêu cầu đề 

tên tôi Duật Nguyễn trong các Phiếu Yểm 
Trợ LTAHCC cũng như trong các Phiếu 
cập nhật địa chỉ sẽ in trong LT. 

2. Thư từ liên lạc xin gởi về mailing address: 
LTAHCC, 4242 Remora Drive,  
Union City, CA 94587-2530 
Điện thư/ Email xin gởi về địa chỉ  
“ ltahcc01@gmail.com ” 

Về việc thủ quỹ, chuyển chương mục ngân 
hàng, tôi sẽ mở một chương mục cùng đứng 
tên tôi và anh Giang, tôi sẽ thông báo chi tiết 
để anh Chí/Thâu chuyển sau. 
Mến chúc các anh và gia đình được nhiều sức 
khoẻ. Thân mến, Duật 
 

• Chị Nguyễn Đức Chí, Maryland 
Anh Duật, 
Cám ơn các anh nhiều lắm, đọc được lá thư 
này tôi thấy nhẹ nhỏm và thành thật cám ơn 
các anh. Tôi tin rằng anh Chí tôi sẽ thảnh thơi 
để lo chuyện sức khoẻ trong lúc này. Và trong 
tương lai chắc chắn, làm được những gì cho 
LTCC thì anh Chí cũng vẫn làm, đó là nhiệm 
vụ chung không phải của cá nhân ai, mà là 
chung cho tất cả các thành viên của hội 
AHCC. Cũng phải cần có sự thay đổi, chứ cứ 
để cho anh Thâu và anh Chí làm thủ quỹ mãi 
cũng không được công bằng lắm. Sau khi nhận 
được thơ anh là Cardiologist của anh Chí cho 
ngay clearance letter để đi mổ. Một lần nữa 
xin thành thật cám ơn các anh. Nguyễn Hồng 
Vân 
 

• AH Trần Sĩ Huân, California 
Anh Duật,  
Đọc thư thấy anh lo cho anh em như vậy là 
quá đủ. Tôi tin rằng anh Chí sẽ đồng ý với anh 

mailto:ltahcc01@gmail.com
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về nội dung điều hành và sẽ yểm trợ anh đến 
cùng. Chúc anh nhiều may mắn. Trần sĩ Huân 
 

• AH Bửu Hiệp, California 
Anh Duật thân, 
Trong lúc anh Chí chưa bình phục, anh đứng 
ra một phần tiếp tục gánh vác LT cùng với anh 
Khưu Tòng Giang, nhiều anh chị em hoan 
nghênh việc làm của anh. Trong những năm 
gần đây, anh Chí đã hết lòng cho ra LT rất tốt 
đẹp, rất xuất sắc, thật là một việc làm mà tất cả 
anh chị em ai nấy đều ca ngợi công lao của 
anh Chí. Riêng tôi, tôi đã nhiều lần viết thư 
thăm anh Chí và nói chuyện vớí anh cho vui. 
Tiện đây, tôi xin gởi anh chi phiếu để yểm trợ 
LT. Bưủ Hiệp 
 

• AH Nguyễn Thiệp, California 
Duật thân,  
Hoan hô Duật một phát. Tụi moa sẽ hết lòng 
ủng hộ trong khả năng. Sẽ viết thư kêu gọi anh 
em đóng góp bài, gợi ý phỏng vấn anh chị em 
AHCC. Hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp, quan trọng 
nhất là anh em đồng ý phụ giúp các giai đoạn 
làm LT. Anh em đọc bài, sửa bài và layout 
cũng có nhiều. Cám ơn Duật và anh Giang đã 
tiếp tay gánh vác LT.  Thân chúc khoẻ mạnh. 
 
*BPT 
Thiệp ơi, 
Moa gởi tiếp các bài gởi cho LT93 để toa và 
các anh đọc và góp ý. Moa định bàn với toa là 
mình định lấy chủ đề của LT93 là Về Hưu và 
Tuổi Già để kêu gọi các anh chị đã về hưu 
đóng góp kinh nghiệm và bài vở cho LT. Vì tập 
thể AHCC qua đây trên 30 năm, phần lớn đã 
xấp xỉ 65-70 cả rồi, một số đã trên 80 nữa, có 
rất nhiều kinh nghiệm sống cũng như nghề 
nghiệp để ghi và chia sẻ vơí hậu sinh ! Thiệp 
và các anh nghĩ sao ? Nếu các anh đồng ý thì 
mình sẽ gởi đi một danh sách các đề tài về chủ 
đề nói trên. Trước đây, Thiệp cũng đã có bài 
rất hay là “Phiên phiến Tuổi Già” đó. Tơí đây 
chắc mình phải đào sâu thêm chớ không còn 
phiên phiến nữa đâu, thật sự là phải đối diện 
với tuổi già rồi ! Thăm tất cả nhiều sức khoẻ. 
Thân mến, Duật 
 

• AH Từ Minh Tâm, California 
Anh Duật thân mến, 
Em đã nhận được 5 cuốn LTAHCC 92. xin 
cám ơn anh. Hân hoan chào mừng anh cùng 
tham gia công  việc của BPT. Thân, Tâm 
 

• AH Trần Sĩ Huân, California 
Kính anh Giang, 
Tôi đã nhận được giai phẩm AHCC 2009 rồi. 
Tưởng anh Chí bị đau thế nào cũng trễ nải, 
không ngờ ra được sớm. Sách in đẹp, bài vở 
dồi dào. Chào anh. Huân 
 

• AH Khưu Tòng Giang, California 
Xin thông báo AHCC Bắc Cali: 
Anh “Nguyễn Đức Chí” lúc trước bị ung thư 
phổi, nay nhờ uống thuốc bắc Tứ Quân Tử 
thang (đính kèm) cùng aloe vera và hẹ 
(chives), nay bịnh tình đã được thuyên giảm, 
chương trình  mổ ung thư đã được hủy bỏ. 
AHCCMB THÀNH THẬT CHÚC MỪNG 
ANH CHÍ CÙNG GIA ĐÌNH.  Mong anh Chí 
cố gắng tỉnh dưỡng đừng lo lắng nhiều cho 
LTCC, LTCC từ nay đã có anh “NGUYỄN 
ĐÌNH DUẬT” phu trách với sự trợ giúp của 
tất cả AH “BAN BIÊN TẬP” khắp nơi cùng 
các AHCC  Miền Bắc. Xin tất cả AHCC ủng 
hộ và tiếp tục nuôi dưỡng LT bằng cách gởi 
nhiều bài vở cho LT. Giang Khưu 
 

• AH Ngô Trọng Anh, California 
Gởi chi phiếu yểm trợ LTCC  thêm số cell 
phone. Thăm đaị gia đình Duật. Thân, Anh 
 
*BPT 
Cám ơn anh đã luôn luôn khuyến khich và yểm 
trợ. Cần anh yểm trợ thêm bai` vở cho LT. 
Thân kính. 
 

• AH Nguyễn Văn Vinh, California 
Anh Duật ơi, Tôi làm mất LT89 và 90. Có 
cách nào anh gởi cho tôi 2 cuốn đó. Hoặc (nếu 
có lá thư) anh đưa cho con gái tôi ở District 4 
để mang về cho tôi. Cám ơn rất nhiều. Vinh 
 
*BPT 
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Cám ơn anh đã gởi chi phiếu yểm trợ $60 US. 
Anh Giang sẽ lục lại 2 số LT đó để đưa cho 
con gái anh mang về cho anh. Thân. 
 

• AH Trương Quảng Văn, Canada 
Kính gởi Anh Duật D.N. để xin góp 1 phần 
nhỏ cho tờ LTCC đáng quý của AHCC và nhớ 
ơn Anh Lê Khắc Thí.  TQVăn 
 
*BPT 
Cám ơn anh đã ưu aí  yểm trợ LT. Kính chúc 
anh được nhiều sức khoẻ. 
 

• AH Lê Thị Ngọc Oanh, California 
Cám ơn Ban Phụ Trách LTCC đã thường 
xuyên ấn hành và gởỉ đến LTCC rất phong phú 
và đẹp.  
Kính. Oanh 
 
*BPT 
Cám ơn Chị đã  yểm trợ LT. BPT luôn luôn cố 
gắng để không phụ lòng các AH. 
 

• AH Ms. Phan Bạch Điểu, Canada 
Kính chúc các AHTH một sức khoẻ tốt, thành 
công và mạnh tiến, để lo cho LTAHCC ngày 
một mạnh. Tôi xin đóng góp $50 để nuôi 
dưõng LTAHCC. Kính thư, Ms Điểu Phan. 
 
*BPT 
Cám ơn Chị đã sốt sắng yểm trợ vật chất cũng 
như tinh thần cho LTAHCC và BPT. BPT luôn 
luôn cố gắng để không phụ lòng các AH. 
 

• AH Hà Quốc Bảo, Washington 
Kính gởi Ban Biên tập AHCC, 
Cám ơn các AH đã hết lòng duy trì món quà 
tinh thần quý báu cho AHCC khắp năm châu. 
Chúng tôi ở xa không trực tiếp giúp đưọc gì 
cho các anh, xin đóng góp chút đỉnh để yểm 
trợ LTCC.  Tôi cũng xin gửi lời cảm tạ đến các 
bạn hữu CC đã phone và email ân cần thăm 
hỏi trong lúc tôi nằm trong bịnh viện tháng 
Giêng vừa qua. Những tình cảm đặc biệt mà 
các bạn đã dành cho gia đình chúng tôi là thần 
dược đã giúp tôi hồi phục nhanh chóng hơn. 
Bravo. Thân, HQB. 
 

*BPT 
Bảo mến, Trước hết xin chúc Bảo mau sớm hồi 
phục hoàn toàn sau lần mổ tim bypass tháng 
giêng vừa qua. Ráng tĩnh dưỡng, siêng năng 
tập rehab là ngon lành ngay. Hôm đầu tháng 8 
vừa rồi gặp Bảo thì thấy Bảo phong độ đã hơn 
năm trước nhiều. Bảo ở xa, yểm trợ LT gián 
tiếp là quý rồi. Cần gởi thêm bài vở, các 
chuyện cười, vui tếu là sở trường của Bảo đó 
phải không? Thân mến. 
 

• AH Lê Văn Thiện, Canada 
Kính anh Duật, 
Trước tiên, tôi xin gởi lời thăm anh và gia 
đình. Sau đó, nhờ anh vui lòng cho tôi gửi theo 
đây $20US để đóng góp vào LTCC trong năm 
2009. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh Duật khi 
ở VN đã nhập ngũ  Khoá 8/68 SQTB/TĐ cùng 
một lúc với một số anh em Công chánh khác 
như các anh Phượng, Quân, Xuất, Thế, Hùng, 
vv.. Còn bên Tổng Nha Kiến Thiết chúng tôi 
có anh Trần Hoàng Oanh, tôi và một vài anh 
em nữa. Nhanh quá, thấm thoát mà đã hơn 40 
năm rồi đó anh à ! 
Lúc nào có dịp ghé thăm Vancouver, Canada, 
anh Duật nhớ đừng quên ghé thăm anh em 
chúng tôi bên này, vỏn vẹn có mấy “que” mà 
thôi. Thân chúc Anh và gia đình luôn vui 
mạnh và gặp nhiều may mắn. Thân mến, Lê 
văn Thiện, Burnaby, Canada. 
 
*BPT 
Anh Thiện ơi, 
Trí nhớ của anh vẫn còn rất tốt. Trên 40 năm 
hình như vẫn chưa nhằm nhò gì! Tôi cũng 
không còn nhớ tất cả các anh như anh đâu. 
Tôi nhớ bên TNKT còn có anh Vượng, bên 
Thuỷ Cục thì có các anh ĐHDinh, NHNhạn. 
Xin hứa khi nào có dịp đi Canada Rockies nữa 
sẽ ghé thăm các anh. Cám ơn anh đã gởi 
check yểm trợ LTCC. Thân chúc anh và gia 
đình được nhiều sức khoẻ. Thân mến. 

 
•  AH&THCC Melbourne 

Kính gởi Anh Duật, 
Ban Đại diện AH&THCC Melbourne hôm nay 
đã gởi đến anh một Bank Draft $US400 là  
tiền đóng góp yểm trợ của AHTH Melbourne 
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và các tiểu bang khác ngoài Victoria. Khi nào 
nhận được xin anh vui lòng email cho chúng 
tôi biết. Đính kèm tôi xin gởi đến anh “Danh 
Sách AH&THCC Melbourne Đóng Góp Yểm 
Trợ LT Năm 2009” và “Danh Sách Cập Nhật 
Hóa Năm 2009 của AHTH Melbourne và các 
tiểu bang khác”. Kính chúc Anh luôn an mạnh. 
T.M. Ban Đại diện AH&THCC Melbourne, 
Đoàn Đình Mạnh 
 
*BPT 
Tôi đã nhận được check $400 của anh gởi. Xin 
anh chuyển lời cám ơn và chúc sức khoẻ đến 
tất cả các AH&THCC ở Melbourne. Có dịp 
nào các anh qua Cali xin báo để tổ chức gặp 
mặt. Thân mến. 
 

• AH Đoàn Đình Mạnh, Melbourne 
Thân gửi anh Duật,  
Sẽ chuyển lời chúc sức khỏe của anh đến các 
AH&THCC Melbourne. Nếu có dịp đi Cali thế 
nào chúng tôi cũng báo cho anh biết để có dịp 
gặp mặt anh chị em AH&THCC bên đó. Chúc 
anh và gia đình luôn an mạnh. Thân, Mạnh. 
 

• AH Huỳnh Thanh Quân, Sydney 
Thân gưỉ các AH,  
Vài hàng chúc sức khỏe các AH. Chúng tôi xin 
đính kèm: Danh Sách đóng góp, Hình ảnh họp 
mặt. Money order $400US gởi anh Duật bằng 
đường Bưu điện. Thân chào. HTQuân. 
 
*BPT 
Cám ơn anh Quân và tất cả AHCC Sydney. 
Danh sách đóng góp và hình ảnh họp mặt sẽ 
đăng trong LT93. Thân mến chúc sức khoẻ đến 
tất cả anh chị AHCC và gia đình ở Sydney. 
 

• AHCC Paris, Pháp 
Anh Duật thân mến, 
Kính nhờ anh vui lòng cho đăng lên LTCC93 
bản tin sau: “Aí hữu Công chánh Pháp Họp 
mặt Tân Niên Kỹ Sửu 2009. Ngày chúa 
nhựt 08-03-09 tại nhà hàng “Village Tao 
Tao, quận 13, Paris”. Bài Tưòng thuật của 
AH Hoa Trưòng Xuân. Xin anh Duật, nếu 
được cho đăng lên LTCC số 93 tới; Ban Đại 
diện chúng tôi rất cám ơn anh. 

Ban Đại diện AHCC Pháp: Trương Như Bích, 
Đỗ Hữu Hứa, Hoa Trưòng Xuân 
 
*BPT 
Kính gởỉ anh Xuân, 
Rất cám ơn anh đã gởi bài Tưòng Thuật buổi 
họp mặt Tân Niên Kỹ Sửu 2009 ở Paris của 
các AHCC bên đó. Nếu có đưọc hình ảnh và 
danh sách của các anh chị tham dự thì xin anh 
cứ gởi qua để kèm vào bài tường thuật sẽ được 
đăng trong số LT93 tới. Các bài tường thuật 
về các sinh hoạt đời sống của tất cả AHCC 
năm châu kể cả ở VN đều được ưu tiên dành 
đăng trong đặc san LTAHCC.…………. 
Chủ đề của LT93 tới sẽ là nói về, bàn đến 
“Tuổi Già” và “Về Hưu”, xin các anh cổ động 
các anh chị bên đó đóng góp bài vở về đề tài 
này. Kể lại, chia sẻ ký ức, kinh nghiệm sống, 
nghề nghiệp để lưu laị hậu thế và các đàn em. 
Bàn luận hay viết về các cơ hội và thử thách 
trong lúc tuổi già, sau khi về hưu, vv…Kính 
thăm và chúc nhiều sức khoẻ đến tất cả các 
anh chị bên đó. Thân mến, NĐDuật 
. 

• AH Nguyễn Văn Tỵ, California 
Kính gởi Ban Phụ Trách LTAHCC, 
Qua sự giới thiệu của anh Đặng Ngọc Chi, rất 
cám ơn Ông đã gọi tôi và gửi đến LTCC số 92. 
Tôi rất mừng biết quý vị Giám đốc và  kỹ sư  
từng phục vụ tại Nha Căn Cứ Hàng Không 
trước đây đều vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên tôi 
rất buồn khi biết có vài vị đã ra đi.  
Tháng 12 năm 1955, tôi làm hãng DIA ở phi 
trưòng Vũng Tàu và sau khi hãng làm xong 
đường bay, tôi được chuyển giao về Nha Căn 
Cứ Hàng Không, Tân Sơn Nhứt và nơi đây tôi 
làm đến 28/04/1975. Ở Nha CCHK, tôi làm 
trong Ban máy trộn bê tông nhựa nên thường 
đi công tác tại các phi trường có trải bê tông 
nhựa đường bay. 
Về Lá Thư CC số 92 tôi nhận được, có hình 
bìa rất đẹp, bài vở phong phú, nội dung giá trị. 
Tôi chân thành cảm ơn BPT  LTCC, quý vị 
viết bài trong LT, và xin kính chúc toàn thể 
quý AHTH Công chánh, cùng quý quyến dồi 
dào sức khoẻ, sống hạnh phúc an bình. 
Trân trọng, Nguyễn văn Tỵ 
 



TRANG  10    ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
 

 
*BPT 
Kính chào mừng anh đã hội nhập lại với đại 
gia đình AHCC và đã nhận được Lá Thư  và 
cám ơn anh đã  yểm trợ LT. 
 

• AH Nguyễn Thái Hai, 
North Carolina 

Anh Giang, Xin anh cho đăng vào tin buồn, 
AH Lâm Đốc Thượng đã từ trần ngày 25 tháng 
2 năm 2009 tại Atlanta, Georgia hưởng thọ 74 
tuổi. Tôi đã liên lạc và nói chuyện trực tiếp với 
con gái anh ấy và cháu cũng nhờ  tôi báo tin 
này. Cháu xin chuyển LTCC đến địa chỉ của 
cháu, Phương Hoa Huỳnh, và xin anh cho đổi 
địa chỉ trong danh sách gởi LT. 
Thân, Hai 
 
*BPT 
Anh Hai, Tôi đã gởi LT cho cháu Phương Hoa 
và xin gởi lời chia buồn đến cháu và gia đình. 
Thân. 
 

• AH Huỳnh Phương Hoa, Georgia 
Kính gửi bác Duật, 
Cháu xin cám ơn bác đã gởi lời chia buồn 
cùng gia đình cháu. Cháu cũng xin cám ơn bác 
đã gởi cho cháu Lá thư số 92. Nhờ bác chuyển 
lời cám ơn của cháu đến các bác, các chú trong 
hội AHCC. Cháu xin chúc bác và gia đình, 
cùng toàn thể gia đình trong hội AHCC được 
nhiều sức khỏe. Cháu, Phương Hoa. 
 
*BPT 
Cháu Hoa, 
Một lần nữa tất cả AHCC xin chia buồn cùng 
cháu và gia đình cháu nhân dịp Ba cháu qua 
đời và chào mừng cháu gia nhập vào đại gia 
đình AHCC của Ba cháu khi còn sanh tiền. 
Tên và địa chỉ cháu đã ghi vào danh sách 
AHCC.  

• AH Khưu Tòng Giang, California 
Xin giới thiệu một hội viên mới (thành phần 
trẻ như Chương Trần) hiện làm tại Caltrans, 
am hiểu về computer và cách thức thực hiện 
Lá Thư. Andrew Phan (Phi) sẽ giúp đở nhiều 
cho LT trong bước đầu thực hiện LT tại Bắc 
Cali. 
 

• AH Lê Nguyên Thông, Australia 
Thân mến gởi anh Giang và Phi cùng các AH 
BBT, Thân mến chào đón và hoan nghênh anh 
Phi gia nhập tình nguyện giúp BBT thực hiện 
LTCC từ 2009… Hy vọng là có sự đóng góp 
và giúp đỡ hướng dẫn các Cựu chiến binh của 
LTCC để có thêm phương pháp kỹ thuật mới 
mẻ tiện lợi ít mất thì giờ cho BBT. Lời chào từ 
Úc châu, Lê nguyên Thông. 
 

• AH Dư Thích, Maryland 
Chào mừng anh Phi tham gia BBT LTCC… 
Hy vọng mang thêm nhiều mới lạ cho BBT.  
Thân mến, Dư Thích. 
 

• AH Bửu Đôn, Maryland 
Xin phấn khởi mà chào mừng BPT mới. Anh 
Chí đã dày công với LTCC trong bao năm qua 
và bây giờ có thể nghỉ ngơi, mà biết rằng công 
lao tổ chức của anh ấy sẽ giúp LT trường tồn. 
Rất mong anh Chí mau hồi phục, để chị Chí 
khỏi còn lo âu. Thân ái, Đôn. 
 

• AH  Andrew Phi Phan, California 
Kính chào các Chú và các Bác, 
Cháu rất là vui mừng và cảm kích với tất cả 
những sự chào đón chân thành của các Chú và 
các Bác. Hy vọng với sự hiểu biết nhỏ nhoi 
của cháu cũng đóng góp được phần nào vào 
việc xây dựng và bảo tồn LTAHCC mà các 
Chú và các Bác đã cố gắng gìn giữ với tất cả 
công sức của mình suốt mấy chục năm qua. 
Cháu Phi. 
 
*BPT 
Mến gởi Anh Phi,  
Hân hoan chào mừng anh tham gia cộng đồng 
AHCC và cám ơn anh đã sẵn sàng phụ giúp 
trong BBT LTAHCC. Tôi sẽ gặp anh để nói 
chuyện nhiều hơn về LT. Thân mến, Duật. 
 

• AH Hoàng Như Ngọc, California 
Duật thân, Trả lời và cho địa chỉ đóng hụi chết 
cho LTCủCê. Thân mến. 
Dưới đây là danh sách AHCC đóng góp cho 
LT93 mà mình sẽ gởi ngân phiếu cho Duật 
ngay kẻo để lâu sẽ bị deposit vào Casino hết. 
Đương nhiên mình sẽ hoàn toàn không bồi 
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hoàn và chịu trách nhiệm vì cái mất nết của  
tuổi già hư hỏng này !!! Nguyễn văn Thái $20; 
Văn Minh Hồng $20; Trần Cưòng $20; Phạm 
Thành $20; Trịnh Thành $20; HNNgọc $100. 
TB. Danh sách trên đây là các AH còn ăn ngày 
ba bữa, sáng vác ô đi  tối vác về ở D8. 
Ngoc Hoang, P.E. Assistant DDC, Caltrans 
District 8-Planning and Local Assistance 
 
*BPT 
Hi Ngọc ơi, 
Lâu lắm mới được tin người đẹp Ngọc Hoàng, 
His Majesty ! Trước hết, xin gởi lời hỏi thăm 
sức khoẻ tất cả AHCC còn làm việc hay đã hết 
làm ở Khu 8 Caltrans. Còn v/v đóng hụi chết 
cho LTAHCC thì Ngọc nhắc anh em cứ gởi về 
cho moa càng nhiều càng quý, LT cũng cần 
stimulus như các cơ quan khác vậy. Ngoài ra, 
Ngọc cần kêu gọi mọi người đóng góp bài vở 
cũng cần thiết như tiền hụi vậy.……… 
Ngọc ơi, moa còn nhớ Ngọc và KHChấn lúc đi 
tập sự ở Esso Nhà Bè mới đây mà đã gần 5 
chục năm rồi. Ngọc vẫn còn tiếp tục đi làm là 
gân lắm đó, làm gương cho đám hậu sinh, con 
cháu. Nhớ lại bài thơ của HTGiảng “ Về hưu 
là chuyện của ta. Thế mà định được mới là 
khó thay !”, thấy chí lý lắm.  
Thăm tất cả, sẽ nói chuyện nhiều sau. 
Thân mến, Duật 
TB. Cậu làm chức gì lớn dậy, Assistant DDC, 
Deputy District Construction? 
Congratulations ! 
 

• AH Hoàng Như Ngọc, California 
DDC = Deputy Division Chief. Cái title này 
chỉ để lòe g… thôi. Hữu danh vô quyền, chỉ để 
quan trên sai vặt và chạy cờ. Thật ra cuối năm 
nay mình sẽ về vườn  rồi, hơi đâu mà vác nợ 
vào thân !! Lâu nay mình không muốn viết 
lách gì vì cái tôn chỉ thỏ đế của LT !! Trịnh 
Thành nó quyên góp bao nhiêu rồi đưa cho 
mình gởi cho Duật. Phần mình sẽ ủng hộ LT  
$100US  để mừng Duật thêm túi Cái Bang. 
Cho mình địa chỉ để gởi ngân phiếu. Thật ra 
bài vở cũng không phải gì mà phẩm chất là 
điều cần thiết để LT không là LC=Lá Cải. 
Thân mến. 

TB. Mới ngày nào mình còn đầu xanh đi tập 
sự ở ESSO Nhà Bè với Kha Trấn Ác 
(KHChấn) nay đã thành Cụ ông bạc đầu !!! 
Ngọc Hoang, P.E. 
Assistant DDC-D8 
 
*BPT 
Ngọc mến, 
Title đó cũng oai chán rồi. Congratulations 
again ! Cụ ông rồi mà còn muốn loè g… à, 
chắc là g… sồn sồn đó phải không ? Liệu hồn, 
coi chừng bà xã đó. Điệu này chắc Ngọc định 
về  hưu để ở nhà o bế bà xã chứ gì ? Theo kinh 
nghiệm của các AHCC trên này thì về hưu, ưu 
tiên là phải tập làm thinh, ngậm miệng ăn tiền 
để cửa nhà được yên ấm! Hoan hô phần ủng 
hộ $100 của Ngọc, đia chỉ là: ……... 
Thăm tất cả. Thân mến, Duật 
 

• Hoàng Như Ngọc, California  
Sáng mai mình gởi ngân phiếu cho Duật. Ở 
đây liền bà Mỹ hóa hết rồi. Có ngậm miệng 
cũng chẳng yên thân đâu ! Đã không ăn tiền 
mà còn…(kiểm duyệt) !! Thân mến. Ngọc. 
Dear Sir: 
The stimulus package of 200 billion US $ of 
the following LTCC hụi chết payers: 
Nguyen van Thai $20, Van minh Hong  $20,      
Tran Cuong $20, Pham Thanh $20, Trinh 
Thanh  $20, Hoang nhu Ngoc  $100 was sent 
to you this morning 04-23-2009. God bless you 
and our corporation !!! 
 
* BPT 
Hi All, Thanks a lot. We appreciate very much 
your thoughtfulness and generosity, especially 
our beloved HNNgoc, in supporting LTCC. We 
will try to do our best to meet our challenges 
and to not disappoint you. May God bless you 
all. Thanks again. 
Best regards, DDNguyen 
 

• AH Hoàng Như Ngọc, California 
Duật thân, 
Chúng mình là bạn nối khố nếu cậu có khó 
khăn cho bài vở e-mail cho moi. Thăm cả nhà. 
Có cái ảnh digital nào gia đình của cậu gởi cho 
moi. Moi muốn xem bây giờ cậu thay đổi bao 
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nhiêu chứ ngày xưa  cậu dong dõng cao, khá 
beau trai ! Thân mến, Hoàng Như Ngọc. 
 
*BPT 
Mến  gởi các anh, 
Tôi đã nhận được check $200 của các anh 
đóng góp quỹ LTAHCC do anh HNNgọc gởi. 
Cám ơn rất nhiều. Mến thăm tất cả. 
Ngọc, 
Moa sẽ kiếm hình gia đình gởi cho Ngọc sau. 
Thân mến,  Duật 
 

• AH Huỳnh Thị Duy Oanh, Vietnam 
Chào anh Duật, 
Rất vui nhận được tin anh Duật, chúc anh và 
gia đình nhiều sức khoẻ và mọi sự tốt lành. 
Tổng Cuộc Kiều Lộ trước 1975 đã dời về địa 
chỉ mới: 296 Nguyễn văn Dậu, Phưòng 11 
Quận Bình Thạnh từ cuối năm 1998 (được 10 
năm), địa chỉ 55 Pasteur Quận 1 được thành 
phố cho Hàn Quốc thuê làm Siêu thị Saigon 
Center. Nhân viên KL hiện nay thay đổi nhiều, 
đa số đã về hưu, một ít sinh hoạt trong nhóm 
AHCC Saigòn do anh Lê Chí Thăng phụ trách 
với sự hỗ trợ của một số anh chị nhiệt tình, 
mỗi đầu tháng gặp nhau tại nhà anh Thăng, 
cuối năm có tổ chức tất niên rất vui. 
Thân mến, Huỳnh thị Duy Oanh 
 

• AH Lưu Thị Kim Loan, Vietnam 
Anh Thích và Cuối thân mến, 
Cám ơn hai anh đã giúp KimLoan có địa chỉ 
anh Duật. Xin gửi đến hai anh lời chúc sức 
khoẻ và an lành đến 2 anh và gia đình. Thân, 
Anh Duật thân mến, 
Rất vui khi được anh hỏi thăm địa chỉ email để 
liên lạc và thăm hỏi nhau. Ở VN, chúng tôi có 
được LTCC để đọc và biết tin tức về các bạn ở 
hải ngoại nhờ anh….gởi về đã 4,5 số báo rồi. 
Nhờ vậy KLoan mới có tin tức qua LTCC và 
chuyền đến các bạn sau khi photo ra nhiều 
quyển ! Mỗi đầu tháng ở VN có gặp nhau một 
lần tại nhà anh Lê Chí Thăng… mục đích để 
thăm hỏi nhau và nhận được tin tức của 
nhau…cũng vui lắm anh ơi ! 
Thăm anh chị và gia đình được vui và mạnh 
khỏe.  

Xin chào các anh trong Ban Phụ trách LTCC 
thân mến, Rất cám ơn các anh: Du Thích, anh 
ối, anh Duật, nhờ các anh tìm và giữ được liên 
lạc, nên ở VN đã nhận được 8 LTCC do anh 
…. tìm cách gởi về, từ đó KLoan mới cố 
chuyền đến các bạn.  Ở VN đọc và biết nhiều 
tin tức về các bạn ở hảỉ ngoại. Các anh viết 
văn hay quá, các anh hải ngoại có nghề làm 
nhà văn, nhà thơ… KLoan chịu thua… nên chỉ 
biết đọc mà  không biết viết được các anh ơi! 
các anh Công Chánh mà có nghề tay trái giỏi 
quá! Tiện đây, KLoan xin gởi danh sách các 
bạn CC còn ở VN để các anh tiện dụng khi 
cần. 
 
*BPT 
Mến gởi Chị Oanh và chị Loan, 
Rất mừng được tin các chị và sinh hoạt của 
các anh chị em AHCC còn lại ở  quê nhà và 
cám ơn anh Thích và anh Cuối đã cho địa chỉ 
email các chị. Tôi đâu có biết là các chị cùng 
học với anh Cuối và Thích. Từ lâu tôi đã  định 
email hỏi thăm chị Oanh vì thấy hình chị trong 
báo cáo sinh hoạt AHCC ở VN thì nhớ ra ngay 
chị Oanh rất hiền lành, dễ mến làm ở Phòng 
Kế hoạch với anh Lê cảnh Túc ngày xưa. Mới 
đây mà đã trên 35 năm rồi ! 
Hôm trước tôi có 1 danh sách các anh chị 
AHCC mỗi tháng gặp nhau ở nhà anh Thăng 
với địa chỉ. Nếu có được thì các chị gởi laị cho 
tôi và anh Thích/Giang để cập nhật vào danh 
sách AHCC, nếu có email thì càng tốt để tiện 
liên lạc. Luôn tiện các chị hay các anh có các 
sinh hoạt hay tin tức cần phổ biến thì xin gởi 
qua cho LTAH để đăng tải, phổ biến kể cả bài 
vở, văn thơ, các truyện ký, kỹ niệm bạn bè thời 
còn đi học hay kinh nghiệm đi làm việc trưóc, 
sau 75, v..v…Xin gởi về địa chỉ điện thư của 
LTAHCC là ltahcc01@gmail.com hay 
giangkhuu2002@yahoo.com. Xin chị Oanh 
vẫn tiếp tục gởi báo cáo sinh hoạt và hình ảnh 
AHCC qua cho LT. Cám ơn chị rất nhiều và 
mến gởi lời thăm sức khỏe và mọi điều may 
mắn đến hai chị Oanh và Loan và gia đình. 
Cũng nhờ các chị nhắn laị với anh Thăng và 
các anh chị AHCC họp mặt hằng tháng rằng 
BPT LTAHCC gởi lời chân thành thăm hỏi sức 
khỏe đến tất cả mọi anh chị và gia đình.  

mailto:ltahcc01@gmail.com


SỐ 93 - THÁNG 08/2009 TRANG 13  
 

 
Thân mến, Nguyễn Đình Duật 
 

• AH  Huỳnh Thị Duy Oanh, Việtnam 
Chào anh Duật, 
Cám ơn anh đã nhớ ra chuyện cách đây 35 
năm, bây giờ tôi đã lên chức bà  rồi, 2 cháu nội 
trai và 2 cháu ngoại 1 trai, 1 gái, các cháu đã đi 
học. Ở VN 55 tuổi đã về hưu nên tôi đã hưu 
được 8 năm, ở nhà lo cho các cháu và thỉnh 
thoảng cũng đi đâu đó cho vui. Gởi anh Duật 
hình nhóm AHCC họp cuối năm 2008, anh cố 
nhận ra người quen nhé. Chúc anh chị và gia 
đình thật nhiều sức khoẻ. 
Thân gửi Anh Duật, 
Cách đây vài năm, anh Nguyễn văn Bảnh và 
anh Trương Đình Tài về VN, có mời nhóm 
AHCC SG gặp mặt thân mật, dù bao năm xa 
cách, nhưng không khí hôm đó thật chân tình 
và cảm động. Các anh trong nhóm AHCC SG 
tôi không nhớ mặt và nhớ hết tên. Trong 
những lần gặp đầu tôi có hỏi nhưng rồi laị 
quên, nên bây giờ không dám hỏi nữa. Chúc 
anh Duật và gia đình vạn sự như ý. 
Thân mến, Huỳnh thị DuyOanh. 

 
*BPT 
Mến gởi chị Oanh, 
Cám ơn chị đã gởi hình. Nhận ra được vài 
anh, Quỳnh, Thăng, Hồng, Miên,… có nhiều 
anh trông quen nhưng không nhớ ra tên. Nếu 
chị ghi thêm tên ở bên dưói thì tốt lắm. Các 
AHCC di tản tỵ nạn sang bên này ai cũng trên 
60, 70 cả  rồi, có nhiều anh  đã trên 80. Một số 
lớn đã về hưu. Tôi vẫn còn đi làm ở đây, 
Caltrans, với một số anh như Quyên, Giảng, 
Thịnh, Giang, Phượng, Cuối. Mến thăm chị và 
gia đình.  Thân mến, Duật. 
 

• AH Phan Đình Tăng, California 
Thân gởi anh Khưu tòng Giang và Ban Biên 
Tập LTAHCC: Đang sửa soạn viết một bài 
góp vào LTCC số 92 và lấy cái phiếu gởi tiền 
yểm trợ thì tôi nhìn thấy ngay 2 tin buồn: tin 
anh Nguyễn đức Chí bị trọng bịnh và anh Trần 
đức Mười bị tử nạn trong khi đi làm công tác. 
Buồn quá, tôi ngồi khấn thầm cho anh Chí 
được gặp thầy giỏi, thuốc hay để chóng hồi 
phục sức khoẻ và linh hồn anh Mười chóng lên 

cõi Niết Bàn. Đang buồn thì sực nhớ thầy tôi 
dạy là khi tuổi già nên bỏ qua chuyện buồn mà 
nhớ chuyện vui trong đời mình, bỏ qua những 
chuyện buồn như mấy năm sống với tuyệt 
vọng trong trại tù cải tạo Bắc Thái (Bắc Kạn- 
Thái Nguyên) Nay đã già viết lách cũng dở 
lắm, xin nhờ mấy anh thấy gì sai thì sửa giùm 
như bài trong LT92, các anh đề nghị sửa rất 
đúng. PDT. 
 
*BPT 
Rất cảm tạ lòng ưu ái chân tình của AH với 
các môn sinh cũ của Trường Cao Đẳng CC và 
hoan hô tinh thần yểm trợ, đóng góp bài vở 
cho LT ngày thêm phong phú. Đó mới là "càng 
già viết lách lại càng hay!".  Thân kính. 
 

• AH Lương ngọc Mai, California  
K/g anh Giang Có thân hữu, BS Lê hồng Phát 
đã có thời gian theo học khóa Công Chánh 
nhưng sau đó đổi nghề sang "ống chích". Nay 
đã về hưu và mong mỏi được liên lạc lại với 
các bạn cũ cùng lớp CC. Xin nhờ anh giúp 
dùm, đăng bản nhắn tin lên Lá Thư Công 
Chánh, số mùa Xuân 2009. (Xem NHẮN TIN) 
Xin cám ơn anh thật nhiều. Lương ngọc Mai 
 
*BPT 
Nhờ AH Mai kêu gọi BS Phát gia nhập vào ÁI 
HỮU CÔNG CHÁNH, BS sẽ có cơ hội gặp gỡ 
lại không những các bạn cùng khóa mà là cả 
một Đại Gia Đình Công Chánh. 
 

Ban Phụ Trách LT AHCC 

XIN HẸN LÁ THƯ 94 AHCC 
 

*** BPT 
 BPT Lá Thư xin cáo lỗi cùng một số AH&TH đã 
gởi bài viết cho LT93 nhưng số trang LT này bị hạn chế 
vì theo tiền lệ từ 5 năm nay, Lá Thư Mùa Thu hằng năm 
đều dành đăng Danh sách Địa chỉ toàn thể AH&THCC 
khắp năm châu. Do đó, BPT đành phải gác lại một số 
bài viết của các AH&TH để duyệt xét đăng trong các LT 
kế tiếp. BPT đang cứu xét việc phát hành Danh sách 
Địa chỉ AH&THCC như một ấn bản phụ lục rời cho LT 
mỗi 2 hay 3 năm một lần, thay vì hằng năm (Mùa thu) 
như hiện nay. Việc cập nhật thay đổi địa chỉ, điện thoại 
của các AH&TH vẫn tiến hành thông báo trên mỗi LT 
như thường lệ. Thân mến, BPT LTAHCC. 
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LÊ NGỌC MINH 

 

Tặng các bạn Ngô Kim 

Bảng, Dương Xuân 

Phương và Ngô Chí 

Thiềng, những người làm 

chung với tác giả trong 

những ngày vui buồn tại 

Santa Fe Engineering. 

 

Tôi bị dòng đời đưa đẩy 

vào ngành họa đồ mà 

không dự trù.  Năm 1958, 

tôi vừa tốt nghiệp kỹ thuật 

về ngành Đúc và Luyện 

kim, những tưởng sau 

1954, khi đất nước hết 

chiến tranh, kỹ nghệ khai mỏ sẽ mở mang, kỹ 

nghệ luyện kim, đúc... chế biến sản phẩm sẽ 

nở rộ, do đó tôi học đón đường.  Nhưng một 

năm sau khi tôi tốt nghiệp, chiến tranh giải 

phóng miền Nam bắt đầu, việc khai mỏ không 

bao giờ xẩy ra... đường đi của tôi bất ngờ trở 

thành đường cụt !  Nhìn trước nhìn sau thấy 

không có việc hợp với khả năng, hoàn cảnh gia 

đình không cho phép tôi học cao xa hơn, thời 

may, chú tôi cho biết Hải quân Công xưởng 

cần tuyển họa viên, tôi nghĩ việc này tôi có thể 

làm được, vì tôi có học kỹ nghệ họa 3 năm 

trong trường, tôi nghĩ tôi xin làm tạm để rồi 

tìm xem có việc gì hợp với khả năng thì sẽ xin 

sau.  Tôi bèn xin vào HQCX làm họa viên và 

sau một màn thi thử, được thu nhận. 

 

Làm họa đồ có nghĩa là vẽ tấm họa đồ.  Nửa 

thế kỷ trước thì vẽ bằng mực đen, vẽ bằng bút 

chì... nói chung là vẽ bằng tay.  Nay thì vẽ 

bằng máy điện toán, với những xốp oe như 

Autocad, Micro Station... hoặc hàng chục thứ 

nữa, tùy theo mỗi công dụng hoặc mỗi ngành 

kỹ nghệ. 

 

Trước khi thực hiện bất cứ một công trình xây 

cất hay chế tạo gì, người ta đều cần họa đồ.  

Họa đồ cho ta biết 

các kích thước 

từng bộ phận, kích 

thước toàn thể, sự 

liên hệ, lớp lang 

thứ tự, ráp nối 

phối hợp với nhau 

như thế nào, bằng 

vật liệu gì, thiết bị 

nào ở đâu... từ đó 

tính ra cần bao 

nhiêu loại thợ để 

thực hiện và quan 

trọng hơn nữa, phí 

tổn mỗi thứ, tổng 

phí bao nhiêu, thời gian thực hiện... và công 

tác ấy phải sử dụng được, an toàn, ít tốn kém 

và đẹp đẽ.  Tôi đã từng thấy ngay trên đất Mỹ 

này, một nhà máy phát điện xây cất xong mà 

nhà máy không chạy được, cần 3, 4 tháng sửa 

chữa, thêm khoảng một triệu rưỡi đồng nữa 

nhà máy mới đưa vào sử dụng được; có những 

sản phẩm chế tạo ra mà không an toàn hoặc 

tốn kém nhiều hơn khi dự trù, hoặc trông xấu 

quá, không bán được... 

 

Không những thế, nếu công trình xây cất hay 

chế tác cần ngân hàng tài trợ, ngân hàng muốn 

xem khách hàng làm cái gì, trị giá bao nhiêu, 

có khả thi không... rồi bảo hiểm cũng muốn 

nghiên cứu xem công tác đó trị giá bao nhiêu, 

có an toàn không... Theo luật từ thời ông Bành 

Tổ... Mỹ (!) tới giờ, thì Cục Công Binh Mỹ có 

quyền nhòm ngó đến tất cả các công trình xây 

cất trên khắp nước Mỹ, nếu họ muốn.  Rồi các 

cơ quan công quyền như Thành phố, Quận 

Hạt, các cơ sở tiện ích công cộng, môi sinh, 

OSHA... cũng cần bộ họa đồ.  Công tác xây 

cất gần bờ biển (vào sâu đến khoảng vài chục 

miles) thì phải qua Cơ quan Quản trị Bờ biển, 

rồi Môi trường, rồi... chỉ có trời biết bao nhiêu 

nơi cần họa đồ.  Nơi nào ta phải xin giấy phép 
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là nơi đó cần họa đồ.  Tôi không còn nhớ rõ 

tên, nhưng một hãng dầu tại California muốn 

xin phép đặt một ống dầu xuyên tiểu bang 

sang Texas, sau 10 năm và hơn 200 cái giấy 

phép, tốn cả chục triệu bạc mà vẫn chưa đủ 

giấy phép đặt ống qua khỏi San Bernardino, 

hãng đó bèn họp báo, cay đắng than phiền về 

thủ tục giấy phép chằng tréo, phức tạp, tốn 

kém... và quyết định chấm dứt công tác...  Cay 

đắng thì cứ cay đắng, giấy phép vẫn là giấy 

phép và một đống cơ quan nào đó vẫn cần bộ 

họa đồ ! 

 

Khi sang đến Mỹ, cả năm sau tôi mới học 

được một điều, là làm họa đồ cho nơi nào mà 

sản phẩm chính là món đồ, thí dụ như sản xuất 

chiếc máy cày, máy dệt... thì ở đó lương không 

cao vì ban Đồ án bị coi như bọn “ăn bám” !  

Làm cho hãng nào mà sản phẩm chính là họa 

đồ thì lương mới khá, thí dụ như cho Santa Fe 

Engineering, cho Fluor, cho Bechtel, cho C.F. 

Braun, cho Jacobs, cho Brown & Roots...  

Cũng sản phẩm chính là họa đồ, nhưng những 

hãng nào gọi là Engineering Consultants làm 

về nhà cửa, thương xá, xa lộ... như DMJM, 

Holmes & Narver... thì lương không khá.  Tuy 

cùng làm trong phòng họa đồ, người lãnh trách 

nhiệm nặng thì lương cao, dĩ nhiên.  Người có 

trách nhiệm nặng đòi hỏi kỹ thuật phải cứng, 

có cái nhìn xa và rộng, giao thiệp được với 

khách hàng thuộc mọi giới, có khả năng quản 

trị và phải có lương tâm chức nghiệp. 

 

Đầu tháng 1 1976, tôi xin được việc làm ở 

DMJM.  Tám tháng sau xong công tác, hãng 

sa thải chuyên viên hàng loạt, tôi được giữ lại 

và chuyển về văn phòng chính ở đao tao Eo Ê 

làm thêm một tháng nữa, rồi văn phòng chính 

cũng cạn việc.  Hãng này, như trên đã nói, 

thuộc loại Engineering Consultants, lương 

không khá ! 

 

Đúng lúc đó, hãng Santa Fe Engineering ở 

Orange điện thoại cho tôi, hỏi tôi còn giữ ý 

định xin việc ở đây không ?  Số là trước đó 

mười tháng, tôi ngồi nhà gửi resumé tới rất 

nhiều hãng, chỉ có hãng này trả lời trên một 

tấm bưu thiếp in sẵn câu trả lời, đại khái là 

“hãng đã nhận được thư xin việc của ông, sẽ 

lưu lại hồ sơ và tiếp xúc với ông khi nào hãng 

có nhu cầu”.  Hôm sau tôi đến anh-tẹec-viu rồi 

tuần sau, ngày 20-9-1976 sang làm cho Santa 

Fe Engineering. 

 

Khởi sự ở Santa Fe, tôi chỉ là một nhân viên 

hạng... bét, vì nhiệm vụ của tôi chỉ là vẽ tấm 

họa đồ theo phác thảo của người khác, sao cho 

đúng, nhanh và đẹp... với số lương thấp nhất 

của phòng họa đồ.  Công tác đầu tiên của tôi ở 

Santa Fe là làm đồ án công tác xây cất một cầu 

tàu dài ra ngoài biển để đem xi măng vào xây 

cất King Khalid Military Academy ở Saudi 

Arabia. 

 

Sau ba tháng thử nghiệm, tôi được chính thức 

thâu nhận và sau ba tháng nữa, thấy tôi làm 

được việc, xếp lớn tăng lương cho tôi ngay.  

Đây là một điểm son của Santa Fe: họ rất công 

bằng và sòng phẳng.  Trong khoảng một năm, 

thấy tôi làm họa đồ chính xác, nhanh và đẹp 

(xin quý vị lưu ý ba thứ tự trên), hãng tăng 

lương cho tôi 4 lần !  Sau đó họ “thử tài” tôi 

bằng cách giao cho tôi làm trưởng toán một 

công tác nhỏ, trị giá khoảng $250000; giốp 

này tôi hoàn tất trước kỳ hạn, mà chỉ dùng 

75% ngân sách và sau khi giám đốc đồ án báo 

cáo tổng kết, tôi được ông phó giám đốc gọi 

vào, sếch hen, khen ngợi. 

 

Số là anh họa viên được giao cho vẽ tờ họa đồ 

theo bản phác thảo.  Không phải anh cứ vẽ ra 

là họa đồ đúng.  Do đó phải có người chếch tờ 

họa đồ đó và anh chếch cơ này phải biết thế 

nào là đúng và thế nào là không, phải biết phối 

hợp sao cho phần này phải ăn khớp với những 

phần trước đó và với những phần tiếp theo.  

Anh thiết kế (designer) ngoài việc vẽ và chếch 

họa đồ, phải biết chế biến từ bản tính của kỹ 

sư ra họa đồ và anh phải bàn thảo, giao việc 

cho vài ba anh họa viên để làm ra tấm họa đồ; 

anh phải nói chuyện với mấy anh họa viên để 

anh này sửa tờ họa đồ theo ý mình, chuyện này 

không dễ, nếu anh ta là tên da vàng, Anh ngữ 

giới hạn và có ắc xen !  Anh trưởng toán hoặc 

lead person, hoặc job captain phải rành tất cả 

các công việc trên, phải làm việc với một 
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nhóm thiết kế, vài tay chếch cơ, phải làm việc 

thân cận với các kỹ sư và đôi khi phải làm sao 

thuyết phục được mấy ông kỹ sư, 
__  

lúc nào 

cũng coi mình như Einstein tái thế
__

  gì cái gì 

cũng biết và không bao giờ lầm lẫn; làm sao 

phối hợp output của mấy ông kỹ sư sao cho 

họa đồ ăn khớp với nhau vì mỗi ông phụ trách 

một phần của đồ án, mà đồ án phải ăn khớp 

với nhau từ đầu tới cuối, sao cho cái đồ án 

giống như chỉ do một người thực hiện.  Rồi 

anh trưởng toán này phải tiếp xúc với trưởng 

toán hoặc lead person, hoặc job captain của 4 

ban khác, khi thì yêu cầu phía bên kia sửa đổi 

đì zai của họ để ăn khớp với đì zai của ta, đôi 

khi phải nói họ đì zai lại vì công việc của ta và 

họ đối chọi nhau... (khi thì chính ta phải làm 

lại công việc của phe ta) những trường hợp 

này rất dễ gây ra cãi vã, to tiếng, lờ đi không 

cộng tác hoặc nói xỏ nói xiên... lại còn khó 

khăn hơn nếu anh ta là tên da vàng, Anh ngữ 

giới hạn và phát ngôn có ắc xen !  Tóm lại là 

làm sao cho phe ta đúng, phe ta ăn khớp với 

nhau đã là chuyện khó, mà làm sao cho phe ta 

và 4 phe khác cùng ăn khớp với nhau một cách 

thuận hòa vui vẻ còn khó hơn nữa. 

 

Số là hãng đồ án là hãng bán kiến thức kỹ 

thuật lấy tiền.  Thí dụ làm đồ án một nhà máy 

trị giá 100 triệu (xin ghi chú: 100 triệu chỉ là 

một nhà máy nhỏ !), hãng nhận được khoảng 

từ 6 tới 8 triệu đô tiền thù lao.  Nếu khéo thu 

vén thì hãng lời nhiều, nếu không khéo thu vén 

thì hòa vốn hoặc lỗ.  Thông thường hãng có 5 

ban, Civil, Structural, Piping, Electrical và 

Instrumentation. Tôi ở ban Structural. Mỗi ban 

hoạt động riêng rẽ, nhưng dưới quyền một ông 

chủ sự phòng (Department Head = DH), ông 

này coi các chuyên viên kỹ thuật trong ban của 

ông; ông trưởng phòng họa đồ (Chief 

Draftsman = CD) coi mấy ông họa viên, 

designers, checkers...; ông kỹ sư trưởng (Chief 

Engineer = CE), coi toàn thể nhân viên kỹ 

thuật như kỹ sư, họa viên, trắc đạc, chiết tính, 

chương trình, kiểm tra... trong một đồ án; trên 

nữa có ông Giám Đốc đồ án (Project Manager 

= PM), coi cả 5 ban, phối hợp toàn thể công 

tác.  Mỗi ban có ngân sách riêng và ông Giám 

Đốc đồ án, mỗi tuần đều nhận được báo cáo 

công tác của mỗi ban, tiến triển được bao 

nhiêu phần trăm và ăn vào ngân sách bao 

nhiêu phần trăm.  Rồi hàng tuần ông lại phải 

báo cáo cho ông phó hay ông Giám Đốc của 

công ty.  Cuối công tác, ông phải báo cáo tổng 

kết lên cấp trên của ông, xem công tác lời hay 

lỗ và lời lỗ bao nhiêu.  Nếu sau vài công tác 

hòa vốn hoặc lỗ thì tương lai sự nghiệp của 

ông PM này chắc chắn là u ám.  Trong công 

tác, các xếp tôi gồm tất cả mấy ông vừa kể và 

đám chuyên viên kỹ thuật chúng tôi, tương lai 

đều do bộ họa đồ định đoạt, vì bất kể công tác 

gì, cuối công tác hãng giao cho khách hàng 

một bộ họa đồ, đơn giản vì đây là một hãng 

làm đồ án !  Khi hoàn tất, hồi đó tờ họa đồ trị 

giá khoảng 20 tới 22 ngàn đô la một tấm.  Thời 

đó, năm 1976-1978, chiếc xe Continental 

Mark V Landau mới toanh, đờ luých nhất thời 

bấy giờ, giá có 18500 đô!  Do đó, bất cứ người 

nào tiết kiệm được ngân sách, có nghĩa là làm 

cho ghế ngồi của các quan được vững vàng, 

tương lai của các quan được sáng lạng, hoạn lộ 

của các quan thênh thang thăng tiến... thì được 

các quan cưng lắm, được nể lắm... được giao 

cho nắm công tác lớn và hơn hết, lên lương dài 

dài.  Tôi may mắn được rơi vào loại này. 

 

Rồi hãng 

giao cho tôi 

phụ trách 

công tác lớn 

hơn.  Số là 

ban của tôi 

có một anh 

designer/ 

lead person 

(cùng cấp 

bậc với tôi), 

người Anh, học ở Eaton ra (cùng trường với 

ông phó giám đốc, người Anh), nói tiếng Anh 

chậm rãi với British Accent rất ư là quí phái (!) 

được ông phó biệt nhỡn, giao cho làm trưởng 

toán một công tác khá lớn, có khoảng chục tên 

đệ tử.  Anh này khệnh khạng, chi tiêu hết 66% 

ngân sách mà chỉ hoàn thành khoảng 20% 

công tác nên khi ông ông chủ sự phòng và 

giám đốc đồ án khám phá ra việc này thì hai 

ông tá hỏa tam tinh, can thiệp với ông phó và 
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tôi cấp tốc được chỉ định phụ tá anh ta cho 

quen với công tác và sau mười ngày, thay thế 

anh ta để hoàn tất công tác đó.  Tổng kết, tôi 

và anh khệnh khạng sử dụng hết 108% ngân 

sách để hoàn thành 100% công tác, có nghĩa là 

công tác này ban structural lỗ 8%, nhưng vì tôi 

chỉ dùng có 34% ngân sách để hoàn thành 

80% công tác, nên được 

coi như đã có công cứu 

giá cho công tác qua 

cơn thảm hại và sau khi 

giám đốc đồ án báo cáo 

tổng kết, tôi được ông 

phó giám đốc gọi vào, 

khen ngợi và tăng 

lương cho lần nữa.  

Năm thứ nhì tôi được 

tăng lương ba lần.  Tin 

ghi thêm : anh khệnh 

khạng này ngay sau đó 

được cất nhắc lên hàng 

trưởng phòng họa đồ, biệt phái sang văn phòng 

phụ của hãng bên Houston, Texas.  Sang đến 

Houston, văn phòng nói anh tạm giữ chức vụ 

trưởng toán vì chưa có chỗ trống làm trưởng 

phòng, cũng phải cày như bất cứ một anh họa 

viên hạng... ba nào đó, anh cũng phải nhận.  

Khi công tác đó hoàn tất, Houston “dích” anh 

ta liền, đúng là “đem con bỏ chợ”.  Bên này bà 

con xầm xèo rằng đó là hậu quả của việc “66% 

ngân sách/  20% công tác” !  Đơn giản là làm 

việc mà có hại cho sự tồn vong của hãng thì sẽ 

bị trừng trị tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy ! 

 

Hãng Santa Fe bành trướng lớn hơn.  Hãng bắt 

được công tác nối các đầu giếng dầu ở North 

Slope, Alaska vào nhà máy bơm chính trước 

khi bơm dầu xuôi Nam, tới Valdez, công tác 

này khoảng hơn nửa tỷ đô la, lớn nhất trong 

lịch sử hãng Santa Fe từ trước tới nay.  Tôi 

được ông phó gọi vào, hỏi tôi có để trong 

resume là có kinh nghiệm về CPM scheduling 

(Critical Path Method, thời khóa biểu xây cất, 

tương đối “mới” thời bấy giờ), vậy tôi đã làm 

những gì ?  Tôi trả lời là làm thời khóa biểu 

xây cất cầu, rất nhiều cầu, đường, cơ xưởng, 

bộ chỉ huy Giang cảnh...  Ông hỏi tôi có muốn 

đi làm việc đó trên North Slope với tư cách là 

scheduling engineer không, lương tăng 1.864 

lần lương hiện thời (có nghĩa là gần gấp đôi), 

nhiệm vụ của tôi là nhồi nhét làm sao cho công 

tác xây cất này hoàn tất mà không làm chậm 

trễ gì tới ngày hoàn tất đường ống dẫn dầu 

chính gọi là Trans Alaska Pipeline.  Ngày này 

đã được định đoạt rồi và tổng thống Ford sẽ 

đến cắt băng khánh 

thành.  Quan trọng tối 

hậu là không được 

chậm trễ, vì mỗi ngày 

chậm trễ hãng sẽ bị phạt 

tới mấy trăm ngàn đô 

la.  Tôi sẽ làm trên 

North Slope ba tuần rồi 

về California nghỉ hai 

tuần, hưởng lương cả 5 

tuần, trong khi đó tôi có 

một người luân chuyển.  

Ông phó hỏi tôi có thể 

đảm đương được không 

và tôi có muốn lên đó không ?  Tôi xin cho hai 

ngày để trả lời. 

  

Năm 1978, tôi mua một căn nhà ba phòng ngủ 

tại La Mirada, California, giá $61500. Tiền 

nhà, tiền thuế và bảo hiểm món nợ, cộng lại là 

$550  một tháng.  Gia đình có 6 người, bà xã 

tôi đi học toàn phần, tất cả chi tiêu trong nhà 

đều trông vào số lương của tôi, nên tháng nào 

cũng phải rất dè sẻn, nếu có gì bất thường như 

hỏng xe, quan hôn tang tế... thì thiếu. Về nhà 

bàn với nhà tôi, khả năng thì tôi không ngại, 

nhưng bỏ cả thê nhi đi hàng tháng khi mới 

sang đây, nhà tôi đang đi học, gia đình ngô 

chưa ra ngô, khoai chưa ra khoai làm tôi ngại.  

Nhà tôi bảo không sao đâu, cứ đi đi.  Đây là 

một thử thách của hãng đây, nên thi thố khả 

năng để thăng tiến, đồng thời giúp ngân quỹ 

gia đình qua lúc ngặt nghèo. 

 

Thế là tháng 9, 78 tôi lên North Slope, Alaska, 

làm khoảng 6 tháng, mọi chuyện tốt đẹp.  

Tháng 3, 79 tôi bị gọi cấp tốc trở về lại hãng, 

công tác trên Alaska còn khoảng hai tháng nữa 

mới xong, tuy chưa hoàn tất 100% nhưng chắc 

chắn là không trễ nải.  Lý do hãng gọi tôi về vì 

hãng bắt được công tác đồ án lớn, đì zai một 
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lượt 10 dàn khoan dầu tại eo biển Magellan ở 

cực Nam của châu Mỹ cho NPAS, cơ quan dầu 

hỏa nước Chile.  Nơi này thời tiết khắc nghiệt, 

nước xoáy rất mạnh, gió mạnh và gió giật, 

thủy triều cao... nên việc đì zai, xây cất cũng 

phải cẩn thận hơn.  Và tôi được chọn làm 

trưởng toán họa đồ structural cho công tác đó. 

 

Đây là lần đầu tiên nắm công tác lớn, tôi tự 

nhủ sẽ phải cẩn thận để không ô vờ răn ngân 

sách (tôi nghĩ đến sự trừng phạt của hãng dành 

cho anh khệnh khạng kể trên !).  Với công tác 

dàn khoan dầu ngoài biển, ngân sách của ban 

Structural lớn nhất.  Đồ án này có một kỹ sư 

trưởng, 3 kỹ sư thường, tôi coi nhóm designer 

5 người và một anh checker.  Thường thường, 

hãng phải chi nhiều tiền nhất cho ban họa đồ.  

Sau khi đì zai, kỹ sư đưa bản tính cho tôi, tôi 

sẽ quyết định bộ phận này cần bao nhiêu họa 

đồ, cần bao nhiêu chi tiết, tỷ lệ nào... làm sao 

mà vẽ ít nhất nhưng trình bày được nhiều nhất, 

khi nào khởi sự, khi nào xong và phải mắt le 

mày lét coi chừng ngân sách.  Khi xong, tôi sẽ 

cho in rồi chếch, rồi sửa lại, tái chếch, tái sửa... 

rồi in một bộ họa đồ để kỹ sư chếch lại, sau đó 

tôi cho sửa lại để hoàn tất, có khi phải vài ba 

lần qua lại mới hoàn tất... có khi phải kéo nhau 

vào phòng họp để giải quyết những khúc 

mắc... có khi phải đì zai lại, vẽ lại, chếch lại...  

Vấn đề là làm sao chỉ vẽ vừa đủ mà trình bày 

đồ án được chính xác, nhanh, đẹp và tiết kiệm 

ngân sách.  Sau một năm hì hục, chúng tôi 

hoàn thành công tác, riêng tôi chỉ dùng 82% 

ngân sách để hoàn thành 100% công tác, tiết 

kiệm 18% ngân sách, nên lại được ông phó 

kêu vào khen ngợi, sếch hen và lên lương. 

 

Sau công tác đó, tôi được ông trưởng phòng 

họa đồ rồi tới ông ông chủ sự phòng rì viu, hai 

ông tán dương rằng tôi là át xét của công ty, 

tới nỗi mấy ông giám đốc đồ án, mỗi khi bắt 

được công tác đều nói với ông trưởng phòng 

họa đồ để giao công tác cho tôi, ông trưởng 

phòng họa đồ một hôm cho tôi biết như vậy.  

Đến nỗi, lên lương riết, lương tôi ngang với 

lương của ông principal engineer, cánh tay mặt 

của ông ông chủ sự phòng, 15 năm thâm niên 

trong hãng, năm 1983, khoảng 55 ngàn một 

năm. 

 

Rồi tôi được tin cẩn hơn để giao cho các công 

tác lớn nhỏ khác, với nhiều vui buồn...  Tôi đã 

thực hiện những đồ án các dàn khoan dầu 

ngoài khơi tại vùng biển động dữ dội North 

Sea, tại Gulf of Mexico, tại Santa Barbara 

Channel, tại Ấn Độ, tại bờ biển Tây Phi Châu, 

tại bờ biển Indonesia, tại Nam Mỹ... những 

dàn khoan dầu trên đất tại thung lũng San 

Fernando, tại Texas, tại Tây Phi Châu...  Tôi 

cũng gặp chuyện không mấy vui là trong ban 

tôi có một ông bạn đồng nghiệp người Việt 

cho là tôi trịch thượng... sau khi chia tay nhau 

năm 1986 không bao giờ buồn nói chuyện với 

tôi nữa, tôi cũng đành chịu mà thôi, trong khi 

đó mấy ông designer người Mỹ hay quốc tịch 

khác vẫn cùng tôi giữ mối giao hảo thân tình 

đến hơn 20 năm sau.  Số là ông nào trễ nải, lơ 

đễnh hay cà chớn, bất kể đế quốc hay Mít... là 

tôi mời riêng vào phòng kín, đóng cửa lại, 

kiểm điểm hoặc cạo gió cho một cách nhẹ 

nhàng... vì tôi là trưởng toán, tôi trách nhiệm 

một phần lớn đồ án, tương lai tôi và tương lai 

hàng chục người trên tôi tùy thuộc vào sự tiến 

triển và tốt đẹp của công tác mà trong đó tôi và 

anh ta cùng thực hiện. 

 

Công tác đưa tôi “lên chó”, nhưng cũng công 

tác có ngày đưa tôi xuống... cẩu. 

 

Công tác lớn nhất của tôi với hãng Santa Fe là 

công tác Gathering Center #25, gọi tắt là GC-

25, tại Kuwait.  Số là hãng Santa Fe 

Engineering trước đó mấy năm, mua hãng C. 
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F. Braun, hãng làm đồ án trứ danh, được mệnh 

danh là The Cadillac of the Design Industry, 

có quá khứ oai hùng lắm.  Braun bắt được 

công tác làm đồ án nhà máy lọc dầu cực lớn tại 

Kuwait, Braun làm phần to lớn là GC-50, còn 

phần kia nhỏ hơn, GC-25 chia cho Santa Fe.  

Santa Fe tuy là hãng mẹ, nhưng trong công tác 

này, Braun là chủ công tác, do đó “con” kiểm 

soát “mẹ” !  Tôi được giao thực hiện bộ họa đồ 

structural cho công tác này, ngân sách là 52 

ngàn giờ cho riêng họa đồ structural (52 ngàn 

giờ tương đương với công việc của một người 

làm việc 40 giờ một tuần, 52 tuần một năm, 

liên tục, không ngưng nghỉ, trong 25 năm liền!  

Nếu tính ra tiền, với đầy đủ overhead, thì 

lương nhân viên thời đó, mỗi giờ khoảng $50  

tổng số ngân sách của ban structural khoảng 

hơn 3 triệu đô !), số họa viên lúc cao điểm của 

công tác là 25 người, thời gian thực hiện 

khoảng 2 năm. 

 

Công tác chưa khởi đầu đã trục trặc nặng: 

hãng Braun nói là Santa Fe có thể dùng một số 

họa đồ của họ vẽ, do đó cắt giảm số họa đồ do 

Santa Fe đề nghị, đồng thời cắt ngân sách ban 

của tôi xuống còn 39 ngàn giờ thay vì 52 ngàn.  

Các quan lớn của tôi, biết trước sự việc sẽ 

không giản dị như vậy, nhưng vì an toàn bản 

thân, không ai giám nói ra, trong buổi họp đều 

liếc nhìn tôi “thương cảm”.  Các ban khác chỉ 

bị cắt giảm chút đỉnh.  Sau buổi họp, ông Ed 

Miller, kỹ sư truởng của công tác, đã gọi tôi 

vào văn phòng ông, khép cửa lại rồi hỏi : 

– Họ cắt của anh mất 13 000 giờ, tức là mất đi 

25% ngân sách, anh nghĩ là anh có thể hoàn tất 

nổi phần structural này với 75% ngân sách 

không ? 

Tôi nói : 

–Họ cắt hơi nhiều, hiện giờ công tác chưa bắt 

đầu, tôi không đủ dữ kiện để khẳng định kết 

quả, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể làm nổi; ông 

có thể tin rằng tôi sẽ hết lòng với công tác. 

– Anh đừng ngần ngại nếu anh cần tôi giúp 

điều gì, bất cứ điều gì !  Cứ vào gõ cửa tôi bất 

cứ lúc nào !  Đây là công tác quan trọng đầu 

tiên của anh đồng thời cũng là của tôi.  Mình 

cố giúp nhau nhé ! 

 

(Ông Miller nguyên là kỹ sư điện, một chuyên 

viên khá thâm niên; nhưng vì ông có khả năng 

quản trị, hãng chuyển ông sang công tác quản 

trị đồ án, đây là công tác lớn đầu tiên của ông). 

Tiên liệu những khó khăn trước mặt, ngoài 

việc làm sao cho công tác trôi chẩy, tiến triển 

tốt, tiết kiệm thời giờ và ngân sách, tôi còn 

phải “thủ” khá kỹ.  Mỗi tuần tôi đều có báo 

cáo tiến triển công tác so với ngân sách, tên và 

số họa đồ làm trong tuần, số giờ dùng vào mỗi 

họa đồ, kèm theo time sheet của mỗi họa viên, 

designer, checker trong ban của tôi, tôi tiên 

liệu những gì phải làm trong tuần tới, tiên liệu 

những khó khăn sẽ gặp phải, ghi lên giấy trắng 

mực đen... bản sao gửi cho ông trưởng phòng 

họa đồ, ông kỹ sư trưởng, ông giám đốc đồ án 

và tôi giữ một bản lưu.  Sau một năm rưỡi, 

chồng báo cáo nội bộ này cao đến ngang thắt 

lưng ! 

 

Khoảng 16 tháng sau khi khởi công, ngân sách 

các ban kia đều cạn, riêng ban tôi vẫn còn.  

Hãng Braun tiên liệu một thảm họa, gửi một 

toán chuyên viên sang ô đít Santa Fe.  Khi họ 

đến ban tôi, tôi có dư giả chứng cớ cho họ thấy 

tôi không dùng được bao nhiêu họa đồ của 

Braun, vì đì zai hai bên khác nhau.  Tôi phải 

vẽ 115 tờ họa đồ nhiều hơn số họa đồ mà 

Braun dự trù.  Đây là bộ họa đồ và đây là báo 

cáo tiến triển hàng tuần, từ ngày đầu.  Ba tay 

chuyên viên sang thanh tra đều chới với vì tôi 

trưng ra chứng cớ rõ ràng, đen trắng cực kỳ 

phân minh, họ không chối cãi được.  Tháng 

sau, báo cáo của ban thanh tra của Braun kết 

luận, xếp tôi cho tôi biết, chính tôi là người đã 

cứu phần structural của GC-25. 

 

Sau đó, Braun phải tăng ngân sách cho các ban 

khác, mỗi ban từ 3 cho đến 6 ngàn giờ, riêng 

ban tôi, dù tôi vẫn còn khá nhiều giờ, họ cũng 

cho tôi thêm 3 000 giờ để đề phòng hậu họa ! 

 

Công tác từ từ đi vào giai đoạn chót...  Lúc này 

Santa Fe đang xuống dốc thê thảm, nát như cái 

mền, tuần nào ban structural cũng có mấy 

người bị cho nghỉ việc. 
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Thứ Tư 5-11-1986, tôi chấm dứt công tác GC-

25.  Khi làm xong tấm họa đồ chót, tôi làm 

bản báo cáo tổng kết về phần hành của tôi : tôi 

vẫn còn hơn 1400 giờ trong tổng số 39000 giờ 

lúc ban đầu (sau khi họ cắt mất 25% ngân 

khoản của tôi; trong trường hợp này, tôi tiết 

kiệm cho hãng 3.6 % ngân sách), cộng thêm 

3000 giờ họ cho tôi thêm sau này mà tôi chưa 

dùng đến, thành 4400 giờ (trong trường hợp 

này, tôi tiết kiệm cho hãng 11.3 % ngân sách).  

Nếu tính cả 115 họa đồ tôi phải làm thêm, 

không có trong dự trù lúc ban đầu của Braun, 

chẳng ai cho giờ nào (không cho ngân sách 

nhưng tôi vẫn phải làm, thực tế là có 115 họa 

đồ đã hoàn tất mà không hề có trong dự trù 

công tác, trung bình khoảng 50 giờ một họa 

đồ, tính ra khoảng 5750 giờ), tổng cộng 10 150 

giờ : trong trường hợp này, tôi đã tiết kiệm cho 

hãng đến 26 % ngân sách công tác.  Hai mươi 

sáu phần trăm !  Ông kỹ sư trưởng, và ông 

giám đốc đồ án đọc mà không ông nào tin nổi 

báo cáo của tôi (những con số này không phải 

tôi phịa ra, hàng tuần tôi đều báo cáo ngân 

sách của tôi từ hai năm nay, mà hàng tuần các 

ông cũng nhận được báo cáo chính thức của 

ban kế toán đồ án của hãng), tôi đưa báo cáo 

cho từng ông một, ông nào cũng mở calculator 

ra chọc chọc mấy cái rồi ném máy tính sang 

một bên, thừ người ra, im lặng !  (Ghi chú 

chọc quê: Im lặng có nghĩa là... tôi đúng !). 

 

Chưa có một công tác nào của hãng, bất kể ai 

trách nhiệm, tiết kiệm ngân sách được như tôi.  

Tôi đoan chắc như vậy ! 

 

Phần thưởng: tôi bị lây óp ngày thứ Sáu 7-11-

1986... hai ngày sau khi tôi làm xong công tác, 

vì Santa Fe không còn giốp.  Ông trưởng 

phòng họa đồ, Joe Carlucci, một người xếp 

trực tiếp của tôi hơn 10 năm và là người bạn 

khá thân, rất tử tế với tôi suốt 10 năm trong 

hãng cũng bị cuốn gói theo tôi hai tuần sau đó.  

Trước khi chia tay, Joe xiết chặt tay tôi, rồi vỗ 

vai tôi, lạc giọng đi vì cảm xúc : 

 

– Minh, I thank you!  For the past 10 years you 

made me look good in front of the 

management ! 

Khi bị lây óp tại Santa Fe Engineering tháng 

11-1986, tôi rất buồn vì coi như bị... đâm sau 

lưng chiến sĩ vì tôi tiết kiệm cho hãng quá 

nhiều, hơn 10150 giờ hoặc 26% ngân sách của 

đồ án GC-25.  Hãng xuống dốc, sa thải nhân 

viên là chuyện thường tình, ai cũng biết, 

nhưng sa thải hai ngày sau khi tôi hoàn tất 

công tác lớn của hãng là một chuyện... cold 

blood!  Tôi cay đắng đề cập với ông chủ sự 

phòng và ông kín đáo cho tôi biết, mấy ông 

lớn phía trên thấy tôi tiết kiệm ngân sách nhiều 

quá, đâm ra tham lam, “dích” tôi đi để chia 

nhau số giờ thặng dư đó.  Thời đó, Santa Fe 

xuống dốc thê thảm, ai cũng phải thủ một số 

giờ để cuối tuần có cái mà viết vào time sheet.  

Kể cả mấy tay giám đốc ! 

 

Có người chỉ cho tôi một bài học: đừng tiết 

kiệm nhiều cho hãng, tiết kiệm khoảng từ 2 tới 

3 phần trăm ngân sách là đủ để các quan lớn 

vui thú rồi.  Trong thời gian hơn 10 năm tôi 

làm ở Santa Fe, các ban khác gần như chẳng 

bao giờ tiết kiệm được ngân sách, làm trễ nải 

hơn so với chương trình, kết quả là họ làm OT 

cho kịp, hãng đã lỗ, còn bị lỗ thêm, tóm lại đối 

với một số người là “sống chết mặc bay, tiền 

thầy bỏ túi” ! 

 

Tuy bị dích, tôi vẫn tự hào là ở hãng Santa Fe 

Engineering này, tôi tự thắng vì khả năng và 

kiến thức của tôi, không nhờ vả, quỵ lụy ai và 

hãng cũng rất công bằng với tôi, các xếp, từ 

trưởng phòng họa đồ tới phó giám đốc, giám 

đốc đều tử tế, biết người biết của.  Khi vào làm 

cho Santa Fe Engineering năm 1976, tôi là một 

tên bạch đinh, 10 năm sau, năm 1986, tôi 

thuộc vào giai cấp trung lưu ở Mỹ.  Nếu xem 

đó là một thành công thì cái đó không phải từ 

trên trời tự nhiên rơi xuống ! 
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Sự mầu nhiệm  
của Nụ Cười 

Bưu Điện 

 
Tôi đã viết một vài bài về nụ cười và hôm 

nay lại đọc được một bài cũng nói về Nụ Cười 

và khám phá thêm được vì nó quá quan trọng 

đối với chúng ta, trong đời sống cũng như 

trong sự giao tiếp hàng ngày giữa con người 

với nhau! 

   

Nó có thể thay đổi cuộc diện cả một đời 

người? Theo nhà Tâm Lý Học Dacher Keltner 

người đã hơn hai chục năm nay nghiên cứu  về 

sự mầu nhiệm và huyền bí của Nụ Cười, tại 

sao mà người đời cứ nói đi,nói lại mãi về vấn 

đề nầy vì giá trị của nó thật là vô song! Hảy 

cười lên đi và thế giới sẽ cười với chúng ta! 

Cười lên đi cho cuộc đời có thêm hương, thêm 

sắc và có ý nghĩa hơn.  

 

Thí dụ: Chúng ta sống với một đứa bé, một 

nụ cười của chúng ta cũng làm cho em bé cảm 

thấy có tình thương, có sự triều mến, có sự gắn 

bó với nhau và tự đó "Óc" của nó sẽ tiết ra một 

chất mà các nhà khoa học gọi là "Molecules du 

Bonheur" rất cần thiết và hửu ích cho sự phát 

triển sau nầy của nó, nó sẽ vui vẽ và hòa đồng 

với thế giới bên ngoài một cách dễ dàng.  

Các nhà chuyên môn nghiên cứu về sự 

phát triển của thiếu nhi cho biết, sự trao đổi Nụ 

Cười giữa mẹ và con rất quan trọng không 

những về mặt tình thương và cả mặt trí tuệ 

nữa! Theo giáo sú tâm lý, ông Ulrich Muller 

của đại học Victoria ở C. Britanique, những 

đứa con của những người mẹ chán nản, buồn 

phiền phần đông ít biểu lộ sự yêu đời, vui 

sống, trái lại những trẻ con ở với những bà mẹ 

yêu đời lúc nào cũng nở nụ cười rạng rở trên 

môi rất là hạnh phúc và dễ dàng tiếp xúc với 

người chung quanh. 

 

Hai ông Paul Ekman và ông Wallace 

Frieson đã bỏ công nghiên cứu gần tám năm 

về những động tác của bắp thịt ở mắt và cuối 

cùng có 18 cách cười thí dụ như: cười thẹn 

thùng, cười luống cuống, cười bối rối, cười 

châm biếm, cười hiền hòa, cười duyên dáng, 

cười tự nhiên v. v… nhưng có hai cách cười 

được nghiên cứu là nụ cười “Tự Nhiên“ và nụ 

cười “Miễn Cưởng“. Nụ cười tự nhiên mà 

người ta thường gọi là nụ cười Duchenne, tên 

của một ông Neurologe người Pháp ở thế kỷ 

thứ 19. Đối với những nhà khoa học, nụ cười 

tự nhiên là dấu hiệu của sự vui sống, yêu đời, 

nụ cười miễn cưởng mà đôi khi người đời gọi 

là “nụ cười của các cô tiếp đải viên hang 

không - sourire de l’hotesse de l’air, dấu hiệu 

của sự lễ phép”. 
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Theo sự điều tra 

gần 30 năm nay, nụ 

cười Duchenne vẫn là 

nụ cười đáng chú ý, nó 

làm cho con người trở 

nên vui vẻ, hòa đồng 

với nhau và những 

người có nụ cười như 

vậy dễ dàng lập gia 

đình và sống lâu dài 

với nhau từ thể xác lẫn 

tinh thần!  Người có nụ 

cười tự nhiên dễ dàng 

chế ngự trước một tình 

huống khó khăn trên 

đời.  

 

Đối với cuộc sống 

lứa đôi, nụ cười nở 

trên môi cũng làm cho 

hệ thống tuần hoàn tiết 

ra một chất Molecules 

d’ ocytocyne còn được 

gọi là (Hormone de l’ 

amour) giúp cho tình 

yêu và sinh sản của 

nhân lọai. 

 

Theo ông Dacher Kelner những người tự 

nhiên có nụ cười yêu đời, vui sống thành công 

dễ dàng trên đường đời và ông cũng thêm rằng 

những người không có cái may mắn đó cũng 

có thể có được nếu ta chịu khó học hỏi thì 

cũng sẽ có nụ cười rạng rở mà thôi.. Một 

gương mặt vui vẽ, tươi cười không chẳng 

những giúp ta dễ dàng tìm bạn mà còn giúp 

cho trí tuệ được minh mẩn, sáng suốt nữa! 

 

 

 

Nụ cười đóng một vai trò vô cùng quan 

trọng đời sống hàng ngày của chúng ta nếu 

không có nó đời sống sẽ trở nên vô vị và là 

một sự thiệt hại vô song! 

 

Sau đây tôi xin ghi lại vài thành ngữ để 

chúng ta cùng nhau suy ngẫm:  
 

There are hundred of languages in the 

world but the smile speaks them all.  

If you’re not using your smile, you’re like 

a man with a million dollars in the bank and 

no check book.  
 

Smile is the language of love  

What sunshine is to flowers  

Smiles are to humanity       Etc…… 
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TỔNG THỐNG DIỆM VÀ TÔI 

 

Hồi ký của Hữu Nghị  
 

Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta có dịp 

đươc gặp, hay đươc tiếp cận với một nhân vật 

danh tiếng hay một lãnh tụ cao cấp mà địa vị 

tầm thường của chúng ta không cho phép. Có 

người cho đó là dịp may, có người cho đó là 

một cơ duyên; ai tin tử vi thì cho đó là tại số. 

Tôi không tin vào tướng số nên tôi cho đó chỉ 

là một sự kiện ngẫu nhiên xảy ra và những gì 

tiếp theo sau đó là một chuỗi những sự kiện 

hậu quả tất nhiên của sự ngẫu nhiên đầu tiên. 

 

 
 

Trước khi kể vào chuyện tôi ngẫu nhiên có 

vinh hạnh được gặp Tổng Thống Diệm, tôi xin 

được nhắc lại những sự kiện linh tinh mà sau 

này sẽ liên quan đến việc tôi được Cụ triệu tôi 

về Sàigòn bàn công việc. Tới đây chắc có bạn 

cho tôi là nói dóc vì một trưởng ty quèn được 

bắt tay Tổng Thống đã là may, làm gì có 

chuyện được triệu về Sàigòn bàn chuyện. Xin 

quí bạn hãy bình tĩnh nghe tôi kể nốt câu 

chuyện. 

Tôi tốt nghiệp Cán Sự Công Chánh năm 

1954 và được bổ nhiệm làm việc tại Khu Công 

Chánh Cao Nguyên tại thành phố của hoa anh 

đào Đà Lạt. Trưởng khu lúc bấy giờ là ông 

Nguyễn Ngọc Kỷ (NNK), sau này trúng cử 

làm thượng nghị sĩ và làm Chủ Tịch Ủy Ban 

Công Chánh Thượng Viện. Tôi được phân bố 

làm viêc tại phòng kỹ thuật của khu công 

chánh. Tôi còn nhớ AH Ngô Trọng A., sau nầy 

làm Tổng Trưởng Công Chánh, lúc đó vừa 

mới ở Pháp về, chưa có chức vụ, và đang tập 

sự tại Sở Dụng Cụ của Khu CC Đà Lạt. Sau 

thời gian học việc chừng hai tháng, tôi được 

ông Kỷ gọi lên văn phòng và giao cho phụ 

trách một công tác mà một người tuổi trẻ mới 

ra trường như tôi rất thích thú. Đó là công tác 

nghiên cứu dự án làm một con đường từ Đà 

Lạt đi Ban Mê Thuột, qua ngã Suối Vàng (Hồ 

Dankia). Lúc đó, muốn đi từ Đà Lạt đến Ban 

Mê Thuột phải đi xuống Nha Trang rồi đi lên 

Ban Mê Thuột bằng quốc lộ 21. Đường đi qua 

Nha Trang dài hơn 500 km trong khi đi thẳng 

theo dự án thì chỉ dài lối 130 km. Hơn nữa, hai 

khúc đường Đà Lạt-Dankia và Ban Mê Thuột-

Lạc Thiện hiện đã có sẵn, chỉ cần làm thêm 

một đọan đường từ Dankia đi Lạc Thiện là 

xong. Nhiệm vụ của tôi là nghiên cứu trên bản 

đồ một dự phóng đường (Itineraire) từ Dankia 

đi Lạc Thiện và sau đó trình ông Kỷ duyệt. 

 Đến đây tôi xin mở một dấu ngoặc để nói 

về tình trạng bản đồ của Việt Nam. Lúc đó, 

Nha Địa Dư Việt Nam tại Đà Lạt chỉ có một 

lọai bản đồ tỷ lệ 1/100.000 do người Pháp lập 

lối năm 1930. Một vài khu vực nhỏ khác có 

bản đồ tỷ lệ 1/25.000. Một vài thành phố như 

Đà Lạt, Sài Gòn có coverage tạm 1/10.000. Về 

không ảnh thi`mãi đến khi quân đội Hoa kỳ 

qua, lối năm 1960, mới thấy sử dụng lọai AMS 

tỷ lệ 1/40.000. Lúc đó, tôi chỉ có cách độc nhất  

là nhờ Nha Địa Dư  Đà Lạt phóng bản đồ khu 

vực nghiên cứu từ tỷ lệ 1/100.000 lên tỷ lệ 

1/25.000 qua cách phóng hình lên 4 lần. Trên 

các tấm phóng ảnh, đường cao độ (courbes de 

niveau), hiệu số 25 mét, rất mờ và độ chính 

xác không thích hợp với việc nghiên cứu 

đường. 

 Tình hình bản đồ như vậy, nên mỗi khi xây 

cất một công trình lớn thường mất nhiều thời 
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gian hai ba năm dành cho việc đo đạc (land 

survey). Một thí dụ về việc tốn kém thời gian 

và tiền bạc là trong hai năm 1976-1978, Sở 

Thủy Lợi thành phố đã tiêu tốn hàng triệu 

đồng tiền mới (1$ tiền mới bằng 500$ tiền 

VNCH cũ) để lập bản đồ cao độ (plan coté) 

vùng ngoại ô Saigòn cho các công trình thủy 

lợi. Một số AHCC như Nguyễn Công M. và 

Lâm Chí N., vv...đã chia nhau lãnh thầu được 

một phần của công tác nầy. Năm 1974, Tổng 

Nha Điền Địa, do cố AH Bùi Hữu Tiển (BHT) 

điều khiển, đã có kế hoạch chụp hình không 

ảnh toàn quốc VNCH, với tỷ lệ 1/5.000 và 

1/10.000. Kế hoạch đã được duyệt y và bắt đầu 

thực hiện năm 1975. Căn bản kỹ thuật là sử 

dụng aero-triangulation, dựa vào các điểm 

chuẩn (point geodesique), bậc 1 và bậc 2, do 

Nha Địa Dư cùng các điểm tam giác đạc bậc 3 

do Nha Địa Chánh Nam Phần đã thiết lập. 

Không ảnh này sẽ đươc dành cho mọi cơ quan 

sử dụng khi có công trình nghiên cứu hay xây 

cất. Nó cũng sẽ là căn bản của tất cả mọi loại 

bản đồ trong tương lai. 

 Thời gian này, tôi đang phục vụ tại Tổng 

Nha với chức vụ Thanh Tra Điền Địa. Cũng 

như một số anh em công chức khác, tôi cũng 

chân trong chân ngoài, mở công ty tư để kiếm 

thêm. Tôi cùng với anh Nguyễn Linh T. con 

của nhà thầu khoán nổi tiếng Nguyễn Linh 

Chiểu, lập một công ty đo đạc lấy tên là VN 

Địa Hình Công Ty (VINADIHICO), có tôi và 

cố kỹ sư Cao Thành Chương, nguyên Chánh 

Sự Vụ Kỹ Thuật của Nha Địa Dư Đà Lạt làm 

cố vấn kỹ thuật. Công ty chúng tôi đã liên 

doanh với một công ty nổi tiếng của Nhật tên 

là Kokusai Surveys, nhằm mục đích đấu thầu 

công tác chụp không ảnh nói trên, vì lúc đó chỉ 

có công ty Nhật mới có khả năng kỹ thuật 

chụp không ảnh. Khế ước liên doanh đã được 

ký kết, công ty Kokusai liên tục gửi kỹ sư qua 

VN để lập kế hoạch đấu thầu. Anh NLT, lúc 

đó là chủ tịch hội Ái Hữu Yersin Đà Lạt, bạn 

thân của ông Hoàng Đức Nh., nên thế lực rất 

mạnh. Anh đã ký được hợp đồng với Air VN 

thuê một máy bay cỡ trung dùng để bay chụp 

hình và đã xin được chấp thuận của Nha Hối 

Đoái cho công ty Kokusai chuyển tiền đến và 

đi. Với tư cách cố vấn kỹ thuật, tôi được 

Kokusai mời qua Nhật nhưng không có dịp 

thuận tiện. Tuy nhiên, trong một dịp đi quan 

sát về phát triển điền địa tại Thái Lan năm 

1974, cùng với các AH Bùi Hữu T., Phí Ngọc 

H., Hoàng Đ.. Tôi đã được các kỹ sư Nhật của 

công ty Kokusai đón tiếp ngay tại phi trường 

Bangkok! Sau đó tôi và cố AH BHT đã đươc 

Kokusai Surveys hướng dẫn đi xem các cơ sở 

của họ đang liên doanh với một công ty Thái 

để lập bản đồ căn bản 1/5.000 cho toàn quốc 

Thái Lan. Như vậy, kể từ năm 1974, Thái Lan 

đã có bộ bản đồ căn bản 1/5.000. Tiếc thay kế 

hoạch chụp không ảnh tại VN mới thực hiện 

được vụ đấu thầu giai đoạn 1: Kiểm kê các 

mốc Địa Dư, và lập dự án aero-triangulation. 

Tôi còn nhớ một công ty VN của AH Trịnh 

Ngọc R. đã trúng thầu. Kokusai không chú ý 

đến giai đoạn 1 mà chỉ nhằm vào giai đoạn 

chụp hình. Như vậy, biến cố 1975 đã làm cho 

VN mất một dịp bằng vàng để trang bị một 

cover không ảnh 1/10,000 cho toàn miền Nam. 

Trở lại con đường Dankia-Lạc Thiện, sau 

khi nghiên cứu chọn được một phóng đồ 

đường trên bản đồ, tôi trình lên ông NNK 

duyệt. Xin nói thêm là ông NNK, chánh kỹ sư 

tốt nghiệp từ Pháp, là người rất năng động, 

thích nghiên cứu, đi thăm các công trình. Ông 

ký ngay sự vụ lệnh cho tôi về Sàigòn để mua 2 

bộ trang bị đi rừng gồm có lều, túi ngủ, thuốc 

men… Ông nói sẽ cùng đi với tôi vào rừng để 

đích thân thám sát, nhưng sau bận quá nên đã 

đổi ý. Đoạn đưòng nghiên cứu dài chừng 50 

km, được ông chia làm hai đoạn. Đoạn 1, từ 

Hồ Dankia đi đến một làng thượng có tên là 

An Dam Rong (?), ông giao cho tôi đi thám 

sát. Còn Đoạn 2, từ làng thượng đi Lạc Thiện, 

ông giao cho AH Hoàng Ngọc A. Ty Công 

Chánh Ban Mê Thuột, phụ trách. Đoạn đường 

do tôi đi khảo sát hoàn toàn nằm trong rừng 

rậm, xưa nay chưa có người VN nào đặt chân 

tới, ngoại trừ đồng bào Thượng. Tôi xin đươc 

2 người lính Bảo An hộ tống và toán của tôi vô 

rừng lối một tháng. Lúc bấy giờ tôi còn trẻ nên 

rất hăng hái với chuyến đi rừng này. Tôi không 

bao giờ quên những kỷ niệm thích thú của 

chuyến đi, thí dụ như chính tay tôi đã hạ một 

con nai lớn trong một chuyến đi săn đêm hoặc 

là bọn tôi đã khám phá ra một rừng toàn cây 
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quế chi, thứ quế mà người Trung Hoa dùng để 

nấu dầu cù là. Xin nói thêm là lúc đó, cuối 

năm 1955, vùng Đà Lạt chưa có bóng dáng du 

kích CS. Sau khi hoàn tất thám sát, tôi lập một 

phúc trình thuận lợi về đoạn đường và ngay 

lập tức ông Kỷ cử tôi tổ chức một toán đi đo 

đạc lập bản đồ cao độ dọc theo đoạn đường dự 

phóng. Toán của tôi lại trở vào rừng công tác 

khoảng thời gian 3 tháng xong thì về văn 

phòng hoàn tất công tác vẽ tiết diện dọc & 

ngang (profil en long & en travers) của dự 

phóng đường.  

Lúc này thì ông Kỷ đã bị thuyên chuyển và 

kỹ sư Trần Văn Nam về thay thế trong chức vụ 

Trưởng Khu CC. Ông TVN dẹp bỏ ngay dự án 

đường đi Ban Mê Thuột vì ông chỉ chú ý đến 

dự án mở con đường mới đi Nha Trang. Tôi 

được cử làm Phó Ty Đà Lạt thay thế cố AH Lê 

Văn Hoàng. LVH về trường CC Sàigòn theo 

học Cours Supérieur. Không ngờ một tháng 

sau đó tôi cũng được gọi về Sàigòn theo học 

lớp KSCC cùng với anh Hoàng. Dự án mở 

đường Đàlạt- Ban Mê Thuột bị dẹp bỏ kể từ 

ngày đó, không một ai nhớ tới, cho tới khi tôi 

gặp Tổng Thống Diệm.  

Có một câu chuyện bên lề mà tôi muốn ghi 

lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chừng 

một tháng, khi tôi đang làm Phó Ty Đà Lạt. 

Trưởng Ty bấy giờ là ông Nguyễn Cảnh Lộc, 

một cán sự CC kỳ cựu. Một hôm đột nhiên ông 

bị Công An bắt giữ trong hai ngày. Mọi người 

đều ngơ ngác không hiểu tại sao vì ông xưa 

nay là người nổi tiếng thanh liêm. Mãi sau này 

mọi người mới biết lý do ông bị bắt là một sự 

kiện suýt làm thay đổi lịch sử Việt Nam. Một 

người quen của ông yêu cầu ông cho hai ba 

người bạn đi nghỉ mát được tạm trú ở nhà ông 

một thời gian ngắn. Nhà của ông tọa lạc tại ấp 

Tân Lạc, một ấp trồng rau ở xa thành phố Đà 

Lạt chừng 3 cây số. Đến lúc Công An tới nhà 

ông thì các người tạm trú đã đi xa, và vì vậy 

ông đã bị tạm giữ để điều tra. Sau này mới 

được biết rằng một trong các người tạm trú là 

ông Lê D., Bí Thư Cục Miền Nam lúc bấy giờ, 

đang trên con đường di chuyển ra Bắc. Chính 

ông Lộc cũng vô tình không biết là nhà mình 

đã chứa một nhân vật quan trọng như vậy nên 

ông chỉ bị tạm giữ có hai ngày. Nếu ông Lê D. 

bị bắt lúc bấy giờ thì lịch sử nước VN chắc 

chắn đã thay đổi ! Nghe nói sau năm 1975, 

ông Lê D. có đến thăm và cám ơn ông Lộc về 

chuyện cho tạm trú này. 

Tôi được gặp TT Diệm vào khoảng cuối 

năm 1961. Lúc bấy giờ, tôi đã tốt nghiệp Khóa 

Kỹ Sư CC 56-58 và đang làm Trưởng Ty Điền 

Địa Đà Lạt từ giữa năm 1959. Tôi và 7 người 

bạn, tuy tốt nghiệp văn bằng KSCC nhưng qua 

phục vụ bên Tổng Nha Điền Địa vì trong hai 

năm học Cours Supérieur Tổng Nha Điền Địa 

đã đài thọ trả lương cán sự CC cho chúng tôi. 

Tôi đã tình nguyện đi Đà Lạt vì tôi có nhiều 

duyên nợ với thành phố anh đào này. Một hôm 

tôi được văn phòng Thị Trưởng Đà Lạt điện 

thoại cho biết tôi phải vào ngay Dinh Số 1 Đà 

Lạt để gặp Tổng Thống. Tôi đã biết trước là 

chuyện gì vì khoảng thời gian 2 tháng trước đó 

tôi và ông Thị Trưởng, Trần Văn Phước, đã 

thiết lập một hồ sơ mua cho TT một khu đất 

rộng có tên là Pic Robin, tọa lạc tại đầu đèo 

Prenn, ngay cửa ngõ vào thành phố. Pic Robin, 

ngọn đồi cao nhất nội thị Đà Lạt, là nơi có nhà 

ga cáp treo hiện hữu và nhà ông NCL ở ngay 

dưới chân đồi. Công việc chỉnh trang khu đất 

này đang giao cho cố AH Phan Văn Lâm 

Trưởng Ty CC Đà Lạt phụ trách và thường 

tường trình thẳng với Cụ. 

 Sau khi nhận điện thoại, tôi vơ vội một mớ 

bản đồ địa dư của vùng lân cận khu đất mà Cụ 

mua và tự lái xe jeep vào ngay Dinh Số 1. Khi 

tôi vào đến dinh, tôi gặp ông Nguyễn Cảnh 

Lộc, xếp cũ của tôi, cũng đươc gọi vào gặp 

TT. Lúc này ông hết làm CC và đã chuyển qua 

làm Trưởng Ty Kiến Thiết Đà Lạt. Chúng tôi 

ra mắt ông Trần Sử, Bí Thư của TT. Ông cho 

biết TT đang giận dữ vì AH Phan Văn Lâm đi 

Pháp tu nghiệp 6 tháng mà Bộ CC không 

thông báo cho Cụ biết. Ông dặn chúng tôi ráng 

làm cho Cụ vui. Lúc này tôi thấy có thêm cụ 

Trưởng Khu Thủy Lâm cũng có mặt cùng vào 

gặp TT với hai chúng tôi. TT đang ngồi một 

mình tại salon, trước mặt có môt chiếc bàn 

thấp, rộng, trên đang trải tờ bản đồ khu đất đã 

mua. Cụ mặc complet, gương mặt rất nghiêm 

nghị. Thấy chúng tôi, Cụ gật đầu chào, nhưng 

không bắt tay. Chúng tôi ngồi xuống các ghế 

nhỏ xung quanh tờ bản đồ.  
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Thoạt đầu, là chuyện chỉnh trang khu đất 

tư đã mua. Nhưng chừng nửa tiếng sau không 

còn chuyện gì để nói, vì chính người hiểu biết 

sự việc là cố AH Lâm không có mặt, chúng tôi 

bàn qua việc chỉnh trang vùng lân cận.  

Tôi nhanh tay lấy ngay tờ bản đồ địa dư 

của vùng đèo Prenn, là vùng lân cận, đặt lên 

bàn. Và sau đó câu chuyện bàn thảo là việc 

chỉnh trang khu đèo Prenn thành một khu du 

lịch. Không hiểu sao, hai vị đi cùng tôi không 

nói một câu nào, và chỉ có mình tôi đối đáp 

với Cụ. Đại khái, Cụ hỏi nếu muốn tạo một cái 

hồ giữa khu du lịch thì làm tại đâu? Tôi lập tức 

chỉ ngay cho Cụ nơi phải làm đập và còn cho 

ngay các chi tiết như nếu xây đập lên cao mấy 

mét thì hồ sẽ rộng khoảng bao nhiêu mẫu tây 

(Ha), mực nước sẽ ngập đến đâu, đường xung 

quanh hồ sẽ dài chừng bao nhiêu Km! (vị trí 

hồ đề nghị lúc đó không phải là hồ Tuyền Lâm 

hiện hữu mà nằm phía bên đường đèo Prenn 

cũ, nay là đường Mimosa, đi ngang Trại 

Hầm). 

  
 

Thỉnh thoảng, Cụ dùng bút chì khoanh tròn 

vài vùng mà cụ muốn làm thành các khu phục 

vụ du lịch như khu khách sạn, khu bến xe, 

vv…và ngửng đầu nghe tôi trình bày ý kiến 

riêng của tôi. Buổi họp kéo dài hai giờ đồng 

hồ, sau đó Cụ khoác tay cho chúng tôi ra về. 

Ra khỏi phòng khách, tôi ghé chào ông bí thư 

Trần Sử để ra về. Ông nói nhỏ với tôi: 

- “Cám ơn anh, hôm nay nhờ có anh mà 

bọn tôi đỡ bị Cụ la về vụ ông Lâm vắng mặt!” 

Sau lần đó, mỗi khi TT lên Đà Lạt là tôi 

được gọi vào gặp Cụ. Cứ khoảng hai tháng là 

Cụ lên Đà Lạt một lần để dưỡng sức, xa lánh 

các công việc nhức đầu tại Sài Gòn. Chỉnh 

tranh lãnh thổ là một thú tiêu khiển của Cụ nên 

trong những dịp dù đi nghỉ mát Đà Lạt hay 

kinh lý các nơi khác Cụ thường dẫn theo một 

kiến trúc sư làm cố vấn bàn thảo việc chỉnh 

trang xây cất. Cố vấn chính là KTS Ngô Viết 

Thụ nhưng lúc bấy giờ ông ta bận xây Dinh 

Đôc Lập nên người thường tháp tùng Cụ là 

KTS Nguyễn Mỹ Lộc. Ngay tại Sài Gòn, 

những tối rảnh rỗi và để khuây khỏa sau nhiều 

giờ làm việc ban ngày, Cụ thường gọi các ông 

Nguyễn Xuân Khương, Tổng Giám Đốc Điền 

Địa và KTS Lộc vào dinh để bàn chuyện chỉnh 

trang lãnh thổ. Sau này Ông Khương được Cụ 

tin tưởng cử đi làm Đại Biểu Chính Phủ tại 

Huế và Trưởng Ty Điền Địa Thừa Thiên, cố 

AH Bùi Hữu Tiển, được cử làm Đổng Lý Văn 

Phòng Tòa Đại Biểu. Chính ông Khương 

thường mách nước cho tôi phải chuẩn bị các 

bản đồ cao độ của các khu vực nồi tiếng tại Đà 

Lạt. Nghe lời ông, tôi đã thiết lập sẵn các bản 

đồ cao độ với tỷ lệ lớn 1/10.000 của các địa 

điểm nổi danh tại Đà Lạt như Vùng Suối 

Vàng, Hồ Đa-Nhim, Viện Đại Học và Khu 

Nguyên Tử Lực Đà Lạt. Lẽ tất nhiên đây chỉ là 

các bản phóng tay của loại bản đồ địa dư 

1/100.000 hay 1/25.000. 

Khoảng giữa năm 1962, tôi được gặp  TT 

một lần nữa tại Đà Lạt. Lần này có KTS 

Nguyễn Mỹ Lộc đi theo và TT đã chọn khu 

vực Suối Vàng (Hồ Dankia) Đà Lạt làm đề tài 

bàn thảo. Tôi còn nhớ rõ Cụ khoanh tròn một 

khu bằng phẳng tại thượng lưu Hồ Dankia và 

nói nơi đây có thể làm khu resort khách sạn 

cho du lịch. Tôi trả lời ngay rằng không nên 

lập khu resort tại thượng lưu của hồ vì cống 

rãnh sẽ chảy xuống làm hư nước hồ. Cụ ngước 

mắt nhìn tôi có vẻ tán đồng. Nhân dịp này tôi 

đã không quên trình Cụ về con đường Dankia-

Lạc Thiện mà chính tôi đã đi nghiên cứu hồi 

năm 1955. Cụ chú ý lắng nghe và ngưng ngay 

việc bàn luận về Hồ Suối Vàng. Một tuần lễ 

sau đó thì tôi được Thị Trưởng thông báo là 

phải về ngay Sài Gòn trình diện Tổng Thống. 

Tôi biết ngay đây là về vụ con đường nên tôi 

đã chuẩn bị đầy đủ các câu giải đáp.  

    Về Sàigòn, trong khi chờ lệnh của Phủ TT, 

tôi ngồi đợi với ông Tổng Giám Đốc Nguyễn 

Xuân Khương, tại văn phòng của ông từ 9:00 

giờ sáng.  
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 Khoảng 2:00 trưa thì có lệnh từ Phủ TT gọi 

và Ông Khương chở tôi trên xe của ông vào 

Dinh Gia Long. Lúc bấy giờ, Dinh Độc Lập bị 

bom phá hư đang được sửa chữa. Khi đến nơi 

tôi thấy ông Thị Trưởng Đà Lạt cũng có mặt 

và chúng tôi cùng ngồi chờ tại phòng khách. 

Tuy nhiên sau đó chỉ có tôi được mời vào gặp 

Cụ. Khi tôi vào thì Cụ và KTS Ngô Viết Thụ 

đang đứng trước một bức tường rộng và cao. 

Trên tường có treo một bức bản đồ Địa Dư 

1/100,000 rất lớn, bao phủ cả toàn miền Đông 

Dương. Cụ vào đề ngay và bảo tôi hãy trình 

bày tất cả các chi tiết về con đường dự định Đà 

Lạt-Ban Mê Thuột. Tôi nói liên tục khoảng 

nửa giờ đồng hồ trong khi Cụ và KTS Thụ 

đứng nghe. Tôi còn bạo phổi đề nghị Cụ nên 

cho làm ngay con đường và tôi nêu lên rất 

nhiều lý do. Quý bạn nên nhớ là lúc đó (1962) 

tôi còn rất trẻ (28 tuổi), mới ra trường được 

hơn ba năm. Đôi khi tôi nghĩ đến một ông tiến 

sĩ nổi tiếng, vô dinh gặp Cụ, khi ra về sợ quá 

đi giật lùi làm đổ vỡ một bình sứ lớn mà tự 

phục mình bạo gan quá sá! Sau khi tôi nói 

xong không thấy Cụ nói gì cả. Cụ tiếp tục bàn 

thảo với KTS Thụ về một công trình nào đó tại 

tỉnh Quảng Tín mà tôi không hiểu. Tuy nhiên 

tôi nhớ rõ một câu Cụ nói tiếng Anh với KTS 

Thụ rằng một vị cố vấn Mỹ đã khen Cụ là: 

- “He knows how to fight!”  

Sau đó tôi và KTS  Thụ cùng ra về. Ông 

ghé tai tôi khen nhỏ một câu: 

- “Hôm nay, Anh thuộc bài lắm !”. 

 

Bẵng đi một thời gian chừng ba, bốn tháng 

tôi không được gặp Cụ. Và cũng trong thời 

gian này, tôi phải đi học lớp Ấp Chiến Lược 

Thị Nghè hai tháng nên không biết tin tức gì 

về con đường nói trên. Sau khi trở lại Đà Lạt, 

tôi nghe tin Ty CC Đà Lạt đã làm xong đoạn 

đường mà Ty phụ trách trong một thời gian kỷ 

lục! Và TT Diệm đã cắt băng khánh thành con 

đường Dankia - Lạc Thiện tuần lễ trước đó. 

Nóng lòng muốn biết mặt mũi đứa con tinh 

thần của mình ra sao, tôi lên xe Jeep với người 

tài xế và đi xem ngay con đường mới mở. Sau 

khi qua đập Dankia, xe tôi chạy trên con 

đường đất mới mở, rất tốt và rộng, chừng 8 

km. Tôi ngừng xe tại một khoảng trống mới ủi 

trên một đỉnh núi và thấy còn dấu vết của buổi 

lễ khánh thành tuần lễ trước đó. Từ đỉnh núi 

này trông bao quát xuống thung lũng sông 

Langbian phong cảnh thật là tuyệt mỹ. Người 

tổ chức lễ khánh thành nầy đúng là biết chọn 

hình chọn cảnh. Tôi đứng trên đỉnh núi mà 

lòng dạ nao nao. Tôi cảm thấy một niềm tự 

hào khó tả. Tự hào vì đã có đóng góp được 

một chút gì cho đất nước. Tôi không biết gì về 

phần vụ của Ty CC Ban mê Thuột mà lúc bấy 

giờ do AH Hoàng Ngọc A. làm Trưởng ty. 

Mới gần đây, AH HNA cho tôi biết là anh đã 

hoàn thành nhiệm vụ phân phối là làm xong 

nửa đoạn đường phía Lạc Thiện. Chính anh đã 

đươc TT gắn huy chương trong buổi lễ khánh 

thành tại Đà Lạt. Theo anh, đây là giai đoạn 

gian nan nhất trong cuộc đời CC của anh. 

Cũng may là an ninh lúc đó (năm 1962) còn 

tốt nên con đường đã được hoàn thành, xong 

phần ủi đất với cầu gỗ tạm, mà không có 

chuyện gì xảy ra cho anh em ngành CC. Nếu 

có chuyện gì xảy ra thì chính tôi cũng có môt 

phần nào liên hệ. Sau khi Cụ mất, tôi không 

thấy một ai trong ngành CC nói đến con đường 

này nữa và không hiểu ngày hôm nay con 

đường trên đã ra sao ? 

 Trong năm 1962, TT Diệm mua thêm một 

khu đất nữa tại Đà Lạt, có tên là Khu 

Hurlevent, gần Trại Mát. Cả hai khu đất mà 

TT mua đều là hai đồn điền cũ của Pháp, 

không có liên hệ gì đến công sản quốc gia. Cả 

hai khu đất mua đều đứng tên Đức Cha Ngô 

Đình Thục.  Đầu năm 1963, Đức Cha Thục 

làm giấy tờ tặng dữ khu Pic Robin cho Viện 

Đại Học Đà Lạt dự định sau này sử dụng làm 

cư xá cho các giáo sư. Riêng khu Hurlevent thì 

Đức Cha chưa kịp làm giấy tờ tặng dữ. Sau 

1963, khu đất bị tịch thu và được sử dụng làm 
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Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Dã Chiến. 

Nói vậy để biết rằng TT Diệm không hề mua 

đất đai cho cá nhân mình. Cụ thích việc mua 

đất, chỉnh trang xây cất, rồi tặng dữ cho các cơ 

sở giáo dục hay từ thiện. Riêng phần tôi, đối 

với khu đất Hurlevent này, tôi có một kỷ niệm 

khó quên. Nguyên là khu này nằm cạnh Khu 

Rừng Cấm Đèo Prenn hiểm trở, và rất đẹp.  

 Gần đấy có môt con suối lớn, nước chảy ào 

ào như thác đổ. Ông KTS Nguyễn Mỹ Lộc 

được Cụ cử đi thám sát con suối để về lập họa 

đồ chỉnh trang. Ông điện thoại gọi tôi đi cùng. 

Thác nước rất sâu, có nhiều đá tảng lớn trên có 

rêu xanh trơn trợt. Tôi đi giầy đế da, nên khi 

bước xuống một tảng đá thì bị trợt chân. Tay 

trái tôi giữ tấm bản đồ nên không nhúc nhích 

gì được. Tay phải, do phản ứng, tôi nắm ngay 

được bụi cỏ bên bờ thác. Đầu tôi rớt tự do 

xuống tảng đá, làm tôi bị gảy một răng cửa. 

Đồng thời lúc đó ông Lộc cũng quơ tay nắm 

được tay tôi kéo tôi lên bờ thác. Về lại thành 

phố, gặp ai ông cũng khoe là đã cứu sống tôi 

và nói rằng: 

- “ Il a frôlé la mort !” 

Một tuần lễ sau đó khi gặp TT, Cụ không 

nói gì nhưng tôi thấy Cụ có ngước mắt nhìn 

vào miệng của tôi. Như vậy, tôi đoán là KTS 

Lộc có báo cáo với cụ về chuyến đi thám sát 

của ổng đã nguy hiểm ra sao. Sau đó tôi được 

gặp Cụ vài lần nữa. Lúc nào tôi cũng thủ sẵn 

vài tấm bản đồ các vùng nổi tiếng, mà tôi 

mang theo mình trong một chiếc cặp tay. Có 

một lần tôi được gọi đi đón cụ tại phi trường 

quân sự Cam Ly, ngay gần thành phố. Cụ đi 

máy bay Dakota quân sự từ Sài Gòn lên. Có 

một đoàn nhân viên cao cấp ra đón Cụ như Đại 

Biểu Chính Phủ, Tỉnh-Thị Trưởng, Tiểu Khu 

Trưởng, v.v... đứng một hàng dài để đón Cụ. 

Cụ đi xuống thang, khoát tay chào, nhưng 

không nói với ai một câu nào. Cụ đi qua mặt 

mọi người đến thẳng chỗ tôi là người đứng 

chót và hỏi nhỏ : 

- « Tối nay có gì không anh ? »  

- « Thưa Cụ có ạ », tôi trả lời 

Tối hôm đó Cụ, KTS Lộc và tôi bàn thảo về 

chỉnh trang Hồ Đa Nhim làm thành một khu 

thắng cảnh du lịch trên tờ bản đồ mà tôi trình 

ra. Một lần khác, Cụ và chúng tôi bàn về việc 

mở rộng Viện Đại Học Đà Lạt. Tôi trình Cụ 

một tờ bản đồ có ghi đầy đủ về các kiến trúc 

hiện hữu và có vẽ các vòng cao độ của khu đất 

rất rộng mà Đức Cha Thục mới mua của 

Thành Phố Đà Lạt cho Viện Đại Học Đà Lạt. 

Tôi thấy mặt Cụ tươi hẳn lên, mắt sáng, nói 

say sưa về các cơ sở cần phải có của một 

trường đại học tân kỳ. Cụ nói nhiều tới việc 

xây cất các cơ sở thể thao mà một trường đại 

học cần có. Có lẽ Cụ nhớ lại thời gian mà Cụ 

đã sống trong một trường Đại Học Hoa Kỳ. 

  Tôi được gập Cụ lần chót tại Đà Lạt 

vào chừng ba ngày trước cuộc đảo chánh năm 

1963. Hôm đó chừng 7:00 tối thì tôi được lệnh 

vô gặp Cụ. Lần này tôi ngạc nhiên là không 

thấy có mặt một kiến trúc sư nào cả. Như vậy 

là chỉ có mình tôi hầu chuyện Cụ tối hôm đó. 

Bữa nay trông Cụ có vẻ uể oải, mệt nhọc, khác 

hẳn với mọi lần đôi mắt Cụ sáng quắc trông rất 

đáng kính nể. Cụ ra lệnh tôi mở tờ bản đồ khu 

đất Hurlevent để Cụ xem. Sau đó, Cụ hỏi tôi 

về một số chi tiết về địa hình của các khu vực 

xung quanh. Tiếp đó, cụ muốn xem bản đồ 

khu Viện Đại Học Đà Lạt. Tuy nhiên lần này 

Cụ không đi vào chi tiết chỉnh trang nữa mà 

Cụ say sưa nói một cách tổng quát về Đà Lạt, 

về phát triển du lịch, về phát triển trồng trọt, 

về phát triển vùng cao nguyên v.v...Cụ nói liên 

tục hơn một tiếng đồng hồ và hình như không 

nhớ là có tôi ngồi đó. Tôi chăm chú ngồi nghe, 

không dám nói một câu, không dám ngắt lời 

Cụ. Đến khoảng 9:00 tối thì Cụ xem đồng hồ 

và ra lệnh cho tôi ra ngoài. Khi tôi mở cửa 

phòng ra ngoài thì gập Trung Tướng Tôn Thất 

Đính, lúc bấy giờ là Tổng Trấn Đô Thành, đi 

vào gặp Cụ. 
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Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn thắc mắc là tại 

sao tôi lại được vinh dự hầu chuyện TT Diệm 

trong hai giờ đồng hồ trong lúc tình hình chính 

trị ở Sài Gòn lúc bấy giờ đang ở trong giai 

đoạn dầu sôi lửa bỏng. Như vậy có nghĩa là TT 

Diệm chỉ chú ý đến công việc hành chánh, xây 

dựng đất nước còn mọi chuyện đối phó chính 

trị là do ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu phụ trách? 

Nhưng tại sao Tướng Tổng Trấn Đô Thành lại 

phải bay từ Sài Gòn lên Đà Lạt để lấy mệnh 

lệnh trực tiếp ? Hay đơn dản chỉ là TT Diệm 

muốn đi nghỉ mát Đà Lạt tiêu khiển để quên đi 

những công việc nhức đầu tại Sài Gòn? 

 Đa số các vị tổng thống đều có những thú 

tiêu khiển cá biệt trong những lúc nghỉ ngơi. 

TT Nguyễn Văn Thiệu thích đi câu cá tại 

Vũng Tầu. Theo lời đồn, thì TT Kennedy tiêu 

khiển bằng cách gần các người đẹp, thí dụ như 

minh tinh màn bạc Marylin Monroe. Thú tiêu 

khiển của TT Diệm không có tính cách làm lợi 

cho cá nhân mà biểu lộ tâm trạng của Cụ là lúc 

nào cũng lo chỉnh trang, kiến thiết đất nước. 

Tôi chỉ có thể phát biểu giới hạn trong một 

không gian nhỏ hẹp tại vùng Đà Lạt mà tôi 

được biết rõ là thú tiêu khiển của TT Diệm 

không phải là những thảo hoạch tương lai tào 

lao mà thật ra đã mang lại một số kết quả thực 

tiễn, thí dụ như con đường ĐàLạt- Ban Mê 

Thuột hay  khu cư xá Pic Robin cho viện Đại 

Học Đà Lạt. Nếu TT Diệm có cơ hội phục vụ 

đất nước lâu hơn thì chắc chắn trên vùng Đà 

Lạt đã có nhiều khu resort du lịch tại Hồ Suối-

Vàng và Hồ Đa-Nhim từ lâu rồi. Viện Đại Học 

Đà Lạt chắc chắn đã trở thành một trường đại 

học tân tiến nhất Châu Á.       

 THƠ 

CUỘC ĐỜI VÔ VỊ 
 Hữu Nghị 

(Thân tặng các Ái Hữu thích hát karaoke và nhậu)  

 
Cuộc đời vô vị nếu không ca  (KaraOKe) 
Không thơ cung họa bóng chiều tà 
Không bạn tâm giao say suối nhạc  
Không nụ cười vui ấm tình già  
 
Cuộc đời vô vị nếu không say 
Không áng văn thơ họa trời mây 
Không bạn tâm giao vui men rượu 
Không nụ cười vui cạn chén đầy 
 
Cuộc đời vô vị nếu không ca 
Câu thơ, bầu rượu, ánh trăng tà 
Trà xanh, bạn mới, ta nâng chén 
Nhạc hay, Thơ sắc, thỏa tình ta. 

 

********************************************************************************    

 
T.T. Diệm chú ý đến công việc hành chánh, xây dựng đất nước. 
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SƠ LUẬN VỀ     NHO GIAÙO 
              Trần Giác Hoa 

I - Lược sử Nho Giáo 

 Tổ tiên ta thuộc dòng dõi vua Lạc Long 

Quân, cháu ba đời vua Thần Nông (3220-3080 

B.C.) Việt tộc nguyên cư ngụ tại vùng châu thổ 

giữa hai sông Hoàng Hà và Dương Tử. Vì 

những biến cố lịch sử bất lợi, một số đã di cư 

xuống phương Nam và lập quốc tại vùng châu 

thổ sông Tây Giang và Nhị Hà. Từ mấy ngàn 

năm trước đây, dân ta vẫn dùng chữ “VIỆT” để 

đặt tên nước: Nam Việt, Việt Thường, Đại Cồ 

Việt. Theo Trung Quốc sử chữ Nho hay chữ 

Hán là ngôn ngữ văn tự chung của những sắc 

tộc cư ngụ trong vùng lưu vực sông Hoàng Hà 

và Dương Tử. Mỗi sắc tộc lại có một thổ âm 

riêng để dùng trong những giao dịch thông 

thường (Hán nghĩa là lưu vực, xin độc giả đừng 

lầm với nhà Hán ở bên Tàu do ông Lưu Bang 

dựng nên sau này, ba ngàn năm sau khi đã có 

chữ Hán. Vả lại tuy cùng âm ”Hán” nhưng hai 

chữ viết khác nhau).  Để tránh điều ngộ nhận 

chúng tôi xin gọi là chữ Nho cho thêm minh 

bạch. Vả lại, từ hơn ngàn năm trước khi nhà 

Hán hình thành, người Việt Nam vẫn dùng chữ 

Nho đặt tên nước, tên đất đai, tên mười lăm bộ 

phủ, tên địa thế sông ngòi. Như vậy, người Việt 

vẫn sống theo Nho giáo từ mấy ngàn năm trước 

nhà Hán. 

 Sau đây là danh sách những đại công thần 

của Nho Giáo: 

Phục Hi (sáng lập kinh Dịch) 
(4480- 4365 BC) 

Thần Nông (Thủy tổ canh nông) 
(3220- 3080 BC) 

Hoàng Đế (đặt văn tự, lịch, số học) 
(2697- 2597 BC) 

Nghiêu Đế (tiên đoán thời tiết để chăn nuôi và 
cày cấy) (2357- 2257 BC) 

 

Nghiêu Đế (2357- 2257 BC) 
 

Thuấn Đế (đặt luật pháp và hành chính) 
(2256- 2208 BC) 

Hạ Vũ Đế (đặt ra Cửu Trù và luân thường) 
(2205- 2197 BC) 

Văn Vương (lập ra Thoán Tử) 
(1186-1135 BC) 

Chu Công Đán (1143- 1116 BC) 
(lập ra Hào tử để cắt nghĩa kinh Dịch) 
Đức Thánh Khổng Phu Tử (551- 479 BC) 
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 Thánh Khổng san định toàn bộ lập thuyết 

cơ bản của Nho giáo trong 5 bộ kinh: Dịch, 

Thị, Thư, Lễ, Nhạc. Ngài lại sáng tác Kinh 

Xuân Thu. 

 

Kinh Dịch bao gồm mọi lãnh vực khoa học, 

chính trị, xã hội và tôn giáo. Thánh quân Phục 

Hi lập ra Hà Đồ và Bát Quái, vua Hạ Vũ đặt ra 

Cửu Trù để cắt nghĩa những quẻ của Phục Hi. 

Văn Vương giải nghĩa rộng ra trong Thoán Từ. 

Chu Công phân quẻ ra từng Hào rồi cắt nghĩa 

trong Hào Từ. Khổng Tử lập ra mười  thiên 

truyện để giải nghĩa toàn bộ Kinh Dịch (thập 

dực). Dịch dùng lý âm dương và ngũ hành làm 

cơ bản để diễn đạt tư tưởng và luận lý. Đức 

Thánh Khổng một đời tôn thờ Trời, Thánh, 

Thần và tiền nhân công đức. Ngài phục vụ 

nhân sinh tận tụy, thiết tha mà không hề bói 

toán hay mê tín dị đoan. 

Kinh Thư: ghi chép luật lệ, đạo lý và huấn từ 

của các triều đại. Sách này bị Tần Thỉ Hoàng ra 

lệnh đốt hết. Sau có quan bác sĩ tên là Phục 

Sinh nhớ thuộc lòng, chép lại (dùng chữ bác sĩ 

để gọi một y sĩ là xuyên tạc ngôn ngữ. Một 

người đậu hiếu liêm rồi đi thực hành bốn năm 

về hành chánh, giáo dục và luật pháp, trở về 

trình luận án, sau đó được bổ nhiệm làm  quan 

Bác Sĩ để trông nom một huyện. Vậy, Bác Sĩ là 

tên cũ của Tri Huyện) Kinh Thư gồm 59 thiên. 

Kinh Thi: ghi chép các bài ca dao và các bài 

văn vần dùng trong việc tế lễ. 

Kinh Lễ: là bộ sách ghi chép nghi lễ chứa 

đựng mối cảm tình trong liên hệ, trật tự và tôn 

trọng lẫn nhau. Kinh Lễ gồm 49 thiên, phần 

nhiều là bọn hậu nho thêm thắt vào, nguyên 

bản chánh của thánh Khổng bị sửa đi nhiều 

lắm. 

Kinh Xuân Thu: do Đức Khổng Tử sáng tác. 

Ngài chép sử nước Lỗ và nhà Chu. Lối hành 

văn công minh, khẳng khái theo đúng lập 

trường (chính danh định phận). Các Bộ Việt Sử 

từ cuốn Việt Nam Sử Lược của cụ Trần Trọng 

Kim trở về trước viết theo lối này. Cụ gọi “tên 

Ngọc” là đứa dắt người đến bắt vua Hàm Nghi. 

Ước gì người viết sử sau này được phân minh 

và cương trực như vậy. Ngôn ngữ Việt vốn dĩ 

minh bạch, nếu ta gọi quân cường đồ, gian tặc, 

lừa thầy, phản bạn, giết dân hại nước là ông, là 

cụ, là bác thì chữ “thằng”, chữ “tên” đã mất hẳn 

ý nghĩa, đâu còn dùng cho ai được nữa!! 

Sách Đại Học: dành cho người trưởng thành, 

do thầy Tăng Tử diễn giảng về một quan điểm 

hành đạo của nhà Nho. 

Trung Dung: là sách tu đức của người quân tử 

để tiến gần về nguyên bản cùa đạo tức là tính 

Trời (khí trung hòa).  Thầy Tử Tư là cao đồ của 

thầy Tăng Tử soạn nên bộ sách này gồm 23 

thiên. Đời nay chỉ còn lại có một thiên. 

 Môn đệ của Đức Thánh Khổng Phu Tử chia 

ra làm nhiều nhóm khác nhau theo giản đồ sau: 

  
 Môn đệ Đức Thánh Khổng Phu Tử: 
 

 1/  Nhan Uyên (Nhân) 
 2/  Thượng Cồ (Kinh Dịch) 
 3  Mẫn Tồn (Hiếu) 
 4/  Tất điêu Khai (Kinh Thư) 
 5/  Tăng Sâm (Đại học) 
  5.1  Tử Tư (Trung Dung) 
    5.1.1 Mạnh Kha (Mạnh Tử) 
 6/  Ngôn Yển  (Kinh Lễ) 
 7/  Lời Thánh Khổng (Luận Ngữ ) 
  ( Các đệ tử cùng viết) 
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II- Nho là một tôn giáo: 

 Lời Đức Thánh Khổng được ghi lại trong 

Luận Ngữ “Quân tử sự thiên” nghĩa là người 

quân tử thờ Trời. Trong Kinh Thi lại có câu 

“Hoàng Hỹ Thượng Đế, lâm hạ hữu hách, giám 

quan tứ phương, cầu dân chi mạc” (Đức 

Thượng Đế rất cao cả, soi sáng dưới rất rõ ràng, 

xem xét cả bốn phương để tìm người khốn khổ 

mà cứu giúp) Kinh Lễ có câu “Vạn vật hồ 

thiên, nhân bản hồ tổ” (Muôn vật gốc ở Trời, 

con người gốc ở tổ) Vì vậy, nhà vua thay mặt 

cả nước thờ cúng trời và dân chúng cúng tổ 

tiên, thần thánh và anh hùng liệt sĩ có công đức 

với quốc dân. Cúng tổ tiên vẫn là một mỹ tục 

rất ý nghĩa và hệ trọng của người theo Nho giáo 

từ năm ngàn năm xưa. Việc cúng tế cũng dùng 

những dấu chỉ hàm ngụ nhiều tâm ý vô cùng 

thâm thuý.  

 Trước hết, mỗi năm họ hàng anh em gặp 

nhau một đôi lần để nhận biết nhau và cùng 

tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ và tổ tiên, những 

người đã có công sinh thành và dưỡng dục 

chúng ta. Sự gặp gỡ trong điều kiện này hiển 

nhiên sẽ củng cố mối liên hệ gia đình và gia tộc 

thêm khắng khít. Sau đó, rất nhiều việc đầy ý 

nghĩa phải làm chung trong buổi lễ mà không 

thể diễn đạt trong phạm vi bài viết này. Tuy 

nhiên, chúng tôi xin phép được đơn cử một ví 

dụ: Khi cúng, người trưởng tộc quỳ trước bàn 

thờ, vái một vái dài, sau đó cầu nguyện cho ông 

bà tổ tiên và xin ông bà tổ tiên  phù hộ cho toàn 

gia biết noi gương tốt của các vị để tránh khỏi 

sa ngã và tiến đến thành công.  

 Tiếp đến, họ vái ba vái dài nữa  rồi thêm ba 

vái ngắn. Sau đó, đến người vợ, anh em và con 

cái lần lượt xin cúng như vậy. Ba vái dài đầu 

nghĩa là Thiên-Địa-Nhân. Người cúng tuyên 

dương tình nghĩa với trời, với ngoại cảnh và 

với nhân loại. Vái dài sau cùng để tuyên  dương 

người quá cố. Người Việt Nho quan niệm lễ vật 

để trên bàn thờ phải tinh khiết, trịnh trọng và 

tuỳ theo khả năng. Nhà nghèo, một nén nhang 

và một bát nước cũng là đủ lễ. Vì vậy “lễ bạc 

lòng thành” là câu cửa miệng của người Việt. 

Khi cúng tế điều cốt yếu là phải có lòng thành. 

Chữ thành ở đây phải được hiểu là trung thực 

và sáng suốt.  Người Việt Nho lại tin rằng 

“Sinh ký tử quy” (sống gửi chết về ở chung với 

tổ tiên). Xem như vậy, Nho giáo là một tôn 

giáo hữu thần và  tuyệt đối nhân bản. Đức 

Thánh Khổng dạy: “Thiên hành kiện, quân tử 

dĩ tự cường bất tức” Đạo Trời lưu hành mạnh 

mẽ nhưng người quân tử cứ theo điều phải mà 

làm, đừng quá lo âu, vội vàng mà hỏng việc.  

 Nho giáo không thờ một giáo chủ duy nhất. 

Người theo Nho giáo sẵn sang đón nhận và tôn 

thờ mọi thánh nhân có công đức với nhân loại. 

Nho gia từ năm ngàn năm xưa không có sự 

may mắn được ơn Chúa mặc khải hay Đức Phật 

cứu độ. Nhưng lòng Nho gia hôm  nay sẵn sàng 

đón nhận  những ơn sủng đó như lòng người 

con thờ kính mẹ cha, long người dân yêu                                                                                                                                                                                     

nước ngưỡng mộ anh hùng liệt sĩ. Người theo 

Nho giáo vẫn có thể là tín đồ Thiên Chúa hay 

Phật Tử. Thời nhà Lý khi Phật giáo truyền bá 

mạnh mẽ vào Việt Nam đã không gặp phải một 

bài xích mảy may nào, sự kiện này, đã chứng tỏ 

lòng Nho gia rất cởi mở.  Mao Trạch Đông bài 

bác Nho giáo và tuyên bố Nho không phải là 

tôn giáo. Lập luận đó dựa trên một định nghĩa 

rất thiển cận về tôn giáo của riêng mình y.  

Chung qui cũng chỉ là một lối tuyên truyền 

chính trị.  Thiển nghĩ lòng dạ thành kiến và tị 

hiềm của y đâu đáng để độc giả lưu tâm. 

 Sách Luận Ngữ chép lời Thánh Khổng 

“Con người sinh ra có khí, hồn và phách. Khí, 

hồn và phách hợp lại gọi là sinh. Khí, hồn rời 

phách gọi là tử”. Kinh Lễ lại có câu “Người 

chết xác thân mục nát trong lòng đất, song hồn 

khí bay về chỗ sáng láng cao cả trong vũ trụ”.  

 Năm ngàn năm trước đây, Thánh Phục Hi 

đã dạy dân chúng miền lưu vực sông Dương Tử 

“Đạo Trời vô cùng biến hóa, song mọi hiện 

tượng sinh hóa cũng nằm trong lẽ âm dương 

ứng cầu, tác hợp mà ra cả”. Gần đây những 

phát minh của khoa học về ngành điện tử đã 

giúp ta hiểu được lời của thánh dạy. Tới đây, kẻ 

viết bài này xin có lời khuyên những ai chưa 

đọc kỹ Kinh Dịch, sách Luận Ngữ, Đại Học và 

Trung Dung xin chớ vội phê phán về Nho giáo. 
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III- Quan điểm chính trị của Nho 

Giáo: 

 Theo Nho Giáo là phải tham gia việc chính 

trị để làm cho quốc thái dân an. Thánh Khổng 

dạy: “Biết mà không làm thì biết để làm gì!”  

Nho Giáo quan niệm đạo Trời cực kỳ yêu 

thương người.  Người Quân Tử phải dấn thân 

thi hành đạo Trời tức là làm cho mọi người 

đuợc vui vẻ, bình an, thịnh vượng và công 

bằng. Vì vậy, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ là 

tôn chỉ tối thượng của Nho gia. Tôi còn nhớ 

câu chuyện trước đây 45 năm có một ông giáo 

dạy Việt văn trung học đệ nhị cấp và là một nhà 

văn tiếng tăm (viết báo Sáng Tạo) đã phê bình 

về lập thuyết chính trị của Nho giáo như sau: 

“Khổng giáo quả đã lỗi thời. Ông già coi vườn 

đó đã lấy khăn lau từng ngọn cỏ. Ông đã chết 

và để lại khu vườn vẫn hoang phế” Điêù hiển 

nhiên là ông giáo này chẳng biết gì về đạo Nho 

cả !.  Làm gì có Khổng Giáo?!  Đức Thánh 

Khổng tuyên bố rõ ràng: “Thuật nhi bất tác”.  

Ngài chỉ lập lại lời của người xưa chứ không 

sáng tác.  Nếu đã biết vậy sao còn gọi là đạo 

Khổng!  Hơn nữa, đức Thánh Khổng chủ 

trương: “nhật nhật tân, hựu nhật tân, cửu nhật 

tân”.  (Mỗi ngày đổi mới, càng ngày càng mới, 

ngày một không ngừng đổi mới).  Thầy Tăng 

Tử mở đầu sách Đại Học bằng một câu bất hủ: 

“Đại học chi đạo tại minh minh đức tại tân 

dân….”  Vậy, hiển nhiên rằng việc cải tiến đời 

sống của người dân là mục tiêu cao cả của kẻ 

lãnh đạo.  Tại sao lại có kẻ để năm móng tay 

dài, hủ lậu, tầm chương trích cú vẫn tự nhận 

mình là môn đệ nhà Khổng, là Nho gia  v.v.?!  

Âu chỉ là một cử chỉ ngộ nhận chứ không thể 

qui lỗi cho đạo Nho một cách hồ đồ như thế 

được.  Một số khá đông các nhà giáo, nhà văn 

cũng đồng ý với quan niệm này vì không hiểu 

hai quan điểm chính trị sau đây của Nho giáo: 

- Quan niệm về tu thân, tề gia, trị quốc và 

bình thiên hạ 

- Quan niệm về chữ trung.  

 

 Thực ra, khi đặt bút viết bài này, chúng tôi 

không có tham vọng dám tóm lược quan điểm 

chính trị của Nho giáo. Vì Nho giáo bao trùm 

mọi lãnh vực của đời sống con người, từ tín 

ngưỡng, đạo đức, chính trị, văn hóa, xã hội, 

giáo dục, kinh tế và văn nghệ, tất cả bao gồm 

trong một hệ thống mạch lạc, liên hệ mật thiết 

và bất khả phân ly. Xin quí độc giả thứ lỗi cho 

kẻ hèn này về những thiếu sót sắp phạm phải 

khi phải trả lời về hai quan điểm trên. 

 

Quan điểm về tu tề:  

 

 Quan điểm này được trình bày cặn kẻ trong 

sách Đại Học “Sở vị trị quốc, tất tiên tề kỳ gia” 

(Muốn nước được thịnh trị trước tiên phải lo 

cho mọi gia đình được thịnh vượng trên mọi 

phương diện tâm linh và vật chất). “Cố quân tử 

bất xuất gia nhi thành giáo ư quốc. Hiếu giả sở 

dĩ sự quân giả” (Người quân tử không bước ra 

khỏi lãnh vực gia đình mà vẫn dạy được cả 

nước vì làm đạo hiếu hưng vượng là làm đất 

nước thịnh trị) Sợ người đời sau không hiểu, 

thầy Tăng Tử lại cắt nghĩa thêm: “Cố trị quốc, 

tại tề kỳ gia” (Việc trị nước là ở nơi làm cho 

mọi gia đình được thịnh vượng) đức Khổng Tử 

lại dạy “Dĩ Hiếu Trị Quốc” (Lấy đạo hiếu làm 

cho đất nước thịnh trị) Lịch sử dẫn chứng rõ 

ràng khi vua Nghiêu thấy ông Thuấn thông 

hiểu đạo hiếu bèn nhường ngôi vua cho ông 

Thuấn để trị nước an dân. Quan điểm của Nho 

giáo là mọi sinh hoạt luật lệ trong xã hội phải 

nhằm vun đắp cho các gia đình được phát triển 

và hưng vượng. Luật lệ đặt ra cốt để cho con 

người yêu thương, hòa hợp, nâng đỡ lẫn nhau.  

Đối với loài người, gia đình vốn dĩ là xã hội 

đầu tiên chất chở chan chứa tình yêu.  Vì vậy, 

lấy gia đình làm nền tảng cho quốc gia chính là 

lấy đạo hiếu để trị quốc vậy.  Ngoài ra để độc 

giả biết chữ Nho được dễ dàng đón nhận thiển 

ý của kẻ viết bài này, xin minh xác hai điều 

sau: 

 1- Chữ “kỳ” trên chữ “gia” là thay cho chữ 

quốc. 

 2- “Gia tề nhi hậu trị quốc”. “Nhi hậu” 

khác với “nhiên hậu”.  Hai chữ “nhi hậu” được 

cụ Phan Bội Châu thích nghĩa là “thế mới là” 

nhiều người lầm tưởng là “nhiên hậu”(rồi sau 

đó mới).  Vì vậy mới có người nghĩ rằng Nho 

giáo dạy phải tề gia rồi sau đó mới lo sang việc 

trị quốc được, đó là điều lầm lẫn lớn vậy. 
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Quan niệm về chữ Trung: 

 

 Thầy Tử Tư trong thiên thứ nhất của sách 

Trung Dung viết “Thiên mệnh chi vị Tánh, xuất 

Tánh chi vị Đạo, tu Đạo chi vị Giáo” (Mệnh 

Trời gọi là Tánh, noi theo Tánh gọi là Đạo, tu 

sửa mình để giữ đạo gọi là Giáo). Chữ Trung 

luôn luôn đi với chữ Hòa. Trung là “Thiên hạ 

chi đại bổn” (cái gốc chính của thiên hạ, gốc 

này luôn luôn đứng giữa và không thiên lệch ai 

cả) Hòa là “Thiên hạ chi đạt đạo” (cái đạo vô 

cùng sáng suốt của thiên hạ) Cái đạo này làm 

mọi người thương yêu nhau trong bằng an. 

Thực hiện trung hòa tất nhiên nhân loại và 

ngoại cảnh sẽ yên vui, phát triển thuận theo đạo 

nghĩa. 

 Vậy thì Trung với vua là hết lòng giúp đỡ 

vua để làm cho mọi người được sống trong 

công bằng, yêu thương và an vui. Trên quan 

điểm thực hành chữ Trung nghĩa là làm cho 

mọi gia đình được an vui, thịnh vượng trên hai 

bình diện tinh thần và vật chất. Vì vậy, cũng vì 

chữ Trung mà Vũ Vương (một đại công thần 

của Nho giáo) đã giết bạo quân để trừ mối hại 

cho thiên hạ.  Á Thánh Mạnh Tử quan niệm 

bổn phận vua là phục vụ nhân dân “Dân vi quí, 

xã tắc thứ chi, quân vi khinh”.  Thầy Trình tử 

lại dạy trong sách Minh Đạo Gia Huấn: “Vi 

quân chỉ kính” (Điều tâm niệm của người làm 

vua là kính trọng nhân dân) 

 Đức Thánh Khổng, thầy Tử Tư, Á Thánh 

Mạnh Tử cũng như thầy Trình Tử đều quan 

niệm về chữ Trung là hết lòng theo ý Trời để lo 

cho mọi người được an vui thịnh vượng. Phò 

vua cũng chỉ vì đạo lý đó, nếu vua đi ngược lại, 

người quân tử phải khấu trừ vua như một sứ 

mệnh đối với nhân dân, đối với trời đất để giữ 

gìn đạo lý. 

 

Kết Luận: 

 Đến đây kẻ viết bài này xin có một lời kết 

luận thô thiển:  Đạo Nho là đạo nguyên thủy do 

Việt Tộc sáng lập từ năm ngàn năm xưa.  Đạo 

Nho thờ Trời, coi việc thờ cúng Ông Bà Tổ 

Tiên và tiền nhân công đức là trọng.  Nho tin 

vào một cuộc sống đời sau vĩnh cửu.  Nho là 

một tôn giáo tuyệt đối không bài  ngoại  và 

tuyệt đối tin vào nhu cầu cải tiến của nhân loại.  

Trong việc xử sự hàng ngày, Nho dùng ngũ 

thường làm kim chỉ nam cho việc tu đức 

(Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín).  Đức nhân là 

lòng yêu thương người, một đức độ quan yếu 

hơn cả.  Tất cả những quan niệm bài bác Nho 

đều dựa trên những lời xuyên tạc Nho của Bách 

Gia Chư Tử.  Muốn hiểu Nho xin đọc Kinh 

Dịch, sách Đại Học và Trung Dung.  Đại học 

và Trung Dung nguyên bản do nhà xuất bản 

Sống Mới in rất dễ hiểu, xin quí A.H. đừng đọc 

những sách bình luận về hai tuyệt phẩm này vì 

tác giả thường thêm thắt tư kiến làm lạc nguyên 

nghĩa đi.  Riêng về Kinh Dịch xin đọc cuốn 

Chu Dịch của cụ Phan Bội Châu, cụ là bậc chân 

Nho, không mê tín dị đoan. 
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TÌNH THẦY TRÒ 
                 Trần Sĩ Huân 

 
Liên hoan tốt nghiệp KSCC khóa 2 (1949-1954) 

 

Ngày mồng 5 Tết Kỹ Sữu, tức là ngày 30-01-

2009 vừa qua, Ông Trần Lê Quang đã đến nhà 

tôi ở Oxnard, gần Santa Barbara, California, 

để thăm viếng  người học trò của Ông hơn 55 

năm về trước (1954 – 2009), ngày nay bị liệt, 

bán thân bất toại. 

 

Ông Trần Lê Quang, Kỹ-sư Kiều-Lộ Paris, 93  

tuổi hiện cư ngụ tại Mountain View, gần San 

Francisco. Ông dáng người khỏe mạnh, đi 

đứng khoan thai, không chống gậy. 

 

Năm 1954, lúc đó Ông vào khoảng 36 tuổi, 

đẹp trai, xách cặp vào dạy chúng tôi môn “Sức 

chịu vật liệu”, tức là môn “Rėsistance des 

matėriaux”, trong suốt một năm liền. Sau năm 

ấy, chúng tôi ra trường, phân tán mỗi người đi 

một ngã. Ðến năm 1956, được tin ông lên làm 

Bộ-trưởng Giao thông Công Chánh, rồi sau đó 

làm Bộ-trưởng Ðặc-Trách Cải-Tiến Nông-

Thôn, cho đến gần cuối năm 1963 mới thôi. 

 

Qua năm sau, Ông xuất dương ra nước ngoài 

sinh sống làm việc, và vào phục vụ cơ quan 

Liên-Hiệp-Quốc với tư cách chuyên-viên. 

Trước tiên Ông làm việc tại xứ Congo-Zaire, 

sau đó tại nhiều nước khác như Lebanon, 

Jordan, v.v…. Trong một thời gian ngắn 3 

năm, Ông cũng đã được giao phó chức-vụ 

Trưởng Sở Tài-Chánh và Khuyến-Khích Ðầu-

Tư Kỹ-Nghệ của Liên-Hiệp-Quốc ( ONUDI ) 

tại Vienna, Austria. 

 

Vì vậy, đối với tôi,  Ông không những là một 

giáo-sư trường Công Chánh Saigon, mà còn là 

một vị Thầy ở ngoài đời nữa. 

 

Với lòng ưu-tư cảm phục Ông Trần Lê Quang, 

tôi luôn luôn giữ thái độ kính cẩn đối với Ông 

trong việc giao thiệp hằng ngày. 

 

Sau khi chào hỏi và nói về hoàn cảnh sinh 

sống, nay trong nhà có bốn người con, đều có 

công ăn việc làm, … tôi thấy Ông lấy trong túi 

áo ra một xấp giấy 16 trang, đưa cho tôi để đọc 

cho vui, nhớ lại thời gian cùng chung phục vụ 

Bộ Công-Chánh. 

 

Tôi được biết Ông Trần Lê Quang đã thảo 

Hồi-ký của Ông xong từ mấy chục năm nay, 

Nhưng Ông không có ý định phổ biến ra 

ngoài, trừ một vài trích lục như chương “Làm 

việc với Tổng Thống Ngô-Ðình-Diệm” và cho 

một vài bạn thân để biết cho vui mà thôi. Ông 

không muốn tranh luận về những sự-kiện mà 

ngày nay chỉ còn tính cách sử liệu mà thôi.  
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Sau khi Ông ra về, tôi mới đọc bản văn nói 

trên, là một chương bằng tiếng Việt, trích lục 

từ hồi-ký của Ông, trên 120 trang, viết cho con 

cháu Ông  để biết cuộc đời gian truân của Ông. 

Hình ông Trần Lê Quang, 93 tuổi, và AH Trần sĩ 

Huân, 78 tuổi chụp ngày 30-1-2009 

 

Ðoạn trích-lục hồi-ký của Ông mang tựa đề 

“Làm việc với Tổng Thống Ngô-Ðình-Diệm”. 

Sau khi thôi việc, Ông suy nghĩ: “Tại sao Tổng 

Thống Diệm có nhiều cử-chỉ khoan hồng đối 

với tôi?” và Ông đã tìm ra câu trả lời: “Tổng 

Thống Diệm xuất thân trong một gia đình 

khoa-cữ, từng làm quan Triều-Ðình, rất nhiệt 

thành với đạo Thiên Chúa. Nhiều người 

thường nói rằng ông chỉ tin những người trong 

họ hàng của ông, kế đó là những người theo 

đạo Thiên-Chúa, sau cùng là những người 

sanh trưởng tại quê-hương miền Trung như 

ông. Riêng tôi là người không có liên-hệ họ-

hàng nào với Tổng-Thống Diệm. Tôi không 

phải là người Công-Giáo, tôi cũng không sinh 

trưởng tại miền Trung. Như vậy, tôi không có 

một yếu-tố nào để được ông tín nhiệm như 

người ta thường nói. Vậy tại sao ông chấp 

nhận sự cọng tác của tôi, và ngay trong những 

trường hợp mà sinh-mạng cũng như sự-nghiệp 

của ông bị đe dọa tới mức tối đa, ông vẫn tín 

nhiệm và gìn giữ sự cọng tác của tôi đối với 

ông”. 

 

Như vậy, theo 

tôi, chứng tõ 

Ông Trần-Lê-

Quang là một 

người hiền tài, 

đã đem hết khả 

năng và hiểu biết 

để giúp thực-

hiện một cuộc 

phát triển hạ-

tầng cơ-sở khá 

ngoạn mục tại 

miền Nam Việt-

Nam, trong tình 

trạng an-ninh 

bấp-bênh, với 

những phương 

tiện tài-chánh và 

nhân-sự cực kỳ 

thiếu-thốn. 

 

Trong phần trình bày, ông đã chia bài của ông 

“Làm việc với Tổng Thống Ngô-Ðình-Diệm” 

ra làm 8 phần, gồm có: 

 

1. Vụ ám sát hụt T.T. Ngô-Ðình-Diệm 

tại Banmêthuột. 

2. Phát triễn giao-thông tại Việt-Nam. 

3. Dự-án Thủy-Ðiện Danhim. 

4. Nhà máy Xi-măng Hà-Tiên. 

5. Dự-án Kỹ-Nghệ An-Hòa/Nông-Sơn 

6. Diễn-Văn hằng năm của T.T. Diệm 

trước Quốc-Hội. 

7. Ý-nghĩ của tôi về T.T. Ngô-Ðình-

Diệm. 

8. Kết-luận: Ý-nghĩ  cuối cùng. 

 

Ðọc hết các phần trong đó, chúng ta sẽ hiểu rõ 

tình trạng trong nước lúc bấy giờ./. 

 

TRẦN SĨ HUÂN 
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KHI UỐN THÌ BỤNG CHỊU ? 
HAY GỐI CHỊU ? 

Chuyện vui của Hữu Nghị 

 

Tôi xin cam đoan câu chuyện sau đây có 

thực 101%. Số là vào năm 1980, sau khi ái 

hữu Nguyễn Văn L. (Houston, TX), cưỡi sóng 

ra đi tìm đường cứu nước thì tôi, từ chức vụ 

Trưởng Ban Kiểm Tra đươc cử sang làm 

Trưởng Ban Kỹ Thuật của Sở Thủy Lợi Thành 

Phố. Dưới trướng của tôi có chừng một chục 

kỹ sư trẻ Sàigòn và năm cô kỹ sư thủy lợi 

ngoài Bắc, mới tốt nghiệp, còn rất trẻ, trông 

xinh như mộng. Các cô này bạo ăn, bạo nói và 

hay trêu chọc nhưng về kỹ thuật thì còn yếu 

kinh nghiệm. Một hôm, một cô đến bàn tôi hỏi 

môt câu tỉnh bơ: 

-“ Anh Trưởng Ban ơi, khi uốn thì bụng 

chịu hay gối chịu ?” 

Tôi giật mình liếc nhìn cô. Cô này muốn cái gì 

đây mà sao câu hỏi toàn về bụng với gối? Tôi 

lúng túng mất vài phút, nhưng rồi chợt nhớ ra 

là mình có đọc các danh từ này trong các sách 

kỹ thuật xuất bản ngoài Bắc. Tôi bèn trả lời 

một cách rất ấm ớ như sau: 

-“ Khi uốn thì có khi bụng chịu mà cũng có 

khi gối chịu. Cái đó còn tùy theo khi uốn có 

ngàm hay không. Nếu không có ngàm thì 

bụng chịu, nếu có ngàm thì gối chịu. Cho tôi 

xem trường hợp của cô có ngàm hay không?” 

-“Trường hợp của em thì có ngàm, xem 

đây này!” cô ta chỉ cho tôi môt bản vẽ thiết kế 

một cây cầu bê tông cốt sắt nhỏ bắc qua một 

con rạch. 

Đến đây thì chắc quý ái hữu đã đoán được 

là chúng tôi đang nói chuyện đứng đắn về kỹ 

thuật công chánh. Sách kỹ thuật ngoài Bắc 

dịch flexion là uốn. Đà (poutre) thì có bụng và 

có gối (appui). Poutre encastrée thì được dịch 

là đà có ngàm. Chịu ở đây có nghĩa là chịu 

lực tác dụng. 

Tôi kể chuyện này ra để lưu ý các ái hữu 

trẻ, nếu có dịp về VN làm cố vấn kỹ thuật về 

CC, thì cần thuộc lòng nguyên tắc về danh từ  

kỹ thuật sau đây:  

« Khi uốn mà có ngàm thì gối chịu. » 

 

 
 

Vắng Bà 
(Đi VN) Hữu Nghị 

       

Hơn môt tháng nay vắng bóng Bà 
Ra vào thơ thẩn chẳng ai la 

Bát đĩa đầy Sink không thèm rửa 
Quần áo lung tung vứt khắp nhà 

Xem phim cập khỉ già rứt riếc 
Đêm nằm gối chiếc môt mình ta 

Đâu đây man mác tình nhung nhớ 
Một mảnh tình già ta với ta. 
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Kỷ niệm của tôi với  
Trường Cao-Đẳng Công-Chánh Saigon. 

Trần Lê Quang      

Tôi may mắn được đi du học tại Pháp năm 

1938, rồi bị kẹt lại đó trong suốt 13 năm vì trận 

Thế Chiến thứ Hai tại Âu Châu cho tới năm 

1945, và chiến tranh tại Việt Nam sau đó.  

Năm 1951, vì quá nhớ nhà, nhớ quê hương, tôi 

nhận trở về Việt Nam với tư cách một nhân viên 

Sở Hỏa Xa Pháp, biệt phái về làm việc cho Hỏa 

Xa Đông Dương (Régie des Chemins de Fer de 

l’Indochine). Lúc bấy giờ tất cả hệ thống Hỏa 

Xa và đường sắt tại Việt Nam chưa được Chính 

Phủ thuộc địa Pháp chuyển giao cho Chính Phủ 

Việt Nam, mà vẫn còn trực thuộc quyền quản trị 

của Hỏa Xa Đông Dương của Pháp (cùng với 

một đoạn đường sắt, vào khoảng 150 kms, tại 

Cambodia).  

Vừa tới Saigon, chân ướt, chân ráo, sau hơn 13 

năm xa cách quê hương và gia đình, Hỏa Xa 

Đông Duơng, hai hôm sau, bổ nhiệm tôi ra Ðà 

Nẵng nhận chức Trưởng Vụ Đường Sắt, Khu 

Hỏa Xa Ðà Nẵng (lúc bấy giờ phụ trách khai 

thác đoạn đường cô lập từ Ðà Nẵng tới Đồng-

Hà). Mãi cho tới một năm sau, năm 1952, tôi 

mới được Hỏa Xa Đông Dương chuyển tôi trở 

lại Saigon làm Trưởng Khu, Khu Hỏa Xa 

Saigon.  

Trong khi hành nghề Trưởng Khu Hỏa Xa 

Saigon, tôi hân hạnh gặp lại một bạn thân, ông 

Trần Văn Bạch, lúc bấy giờ là Hiệu Trưởng 

Trường Cao Đẳng Công Chánh, vừa tái lập tại 

Saigon cách đó không lâu, để thay thế Trường 

Cao Đẳng Công Chánh Đông  Dưong tại Hà 

Nội. Ông Hiệu Trưởng Bạch yêu cầu tôi phụ 

trách giảng dạy môn Sức Chịu Đựng của Vật 

Liệu (Résistance des Matériaux) cho lớp Cao 

Đẳng của Trường. 

Tôi thú thật rất do dự : Giảng dạy không phải là 

sở trường của tôi, nhứt là với một môn rất tế 

nhị, một rừng danh từ kỹ thuật chưa được dịch 
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ra tiếng Việt và thông dụng tại Việt Nam lúc 

bấy giờ.  

Đối với tôi, lại còn nhiều khó khăn khác nữa: 

một người đã xa nhà hơn 13 năm, còn ngỡ 

ngàng với phong tục và ngôn ngữ của quê 

hương, nói chi tới ngôn ngữ kỹ thuật để giảng 

dạy môn Sức Chịu Đựng của Vật Liệu. Nói ra 

sợ không ai hiểu, cả thầy và trò! Tôi đã xin lỗi 

ông Hiệu Trưởng Trần Văn Bạch và các sinh 

viên, cho phép tôi giảng bằng tiếng Pháp ! 

Thêm một khó khăn nan giải nữa cho tôi lúc bấy 

giờ. Trong những năm 1952-1953, hệ thống Hỏa 

Xa Việt Nam, nhứt là Khu Hỏa Xa Saigon mà 

tôi đang phụ trách, gồm các đoạn đường sắt 

Saigon-Phan Thiết và Saigon-Lộc Ninh, phải 

đương đầu với một cuộc phá họai dữ dội và cay 

nghiệt của đối phương. 1952-53 là những năm 

truớc cuộc chiến quyết liệt của quân đội Pháp tại 

Điện-Biên-Phủ, 1954. Hỏa Xa Việt Nam, tuy bị 

cắt đứt ra nhiều đọan, vẫn còn là một phương 

tiện chuyên chở thiết yếu, gần như duy nhứt, 

cho kinh tế và dân sinh. Hằng ngày Khu Hỏa Xa 

Saigon, trên các đoạn đường sắt từ Thủ-Dầu-

Một tới Lộc-Ninh và từ Xuân-Lộc tới Phan-

Thiết, bị gián đoạn. Tôi phải lo nối lại để duy trì 

sự chuyên chở. 

Do đó, tôi còn rất ít thì giờ để rảnh trí óc, nghĩ 

tới việc chuẩn bị chu đáo để giảng dạy tại 

Trường Đại Học Cao Đẳng Công Chánh. Nhưng 

vì kính nể ông Trần Văn Bạch mà tôi rất mến 

phục, nên tôi nhận lời. Với điều kiện là nếu 

trách nhiệm hành nghề của tôi bất thần quá đa 

đoan, không cho tôi chuẩn bị để giảng dạy môn 

Sức Chịu của Vật Liệu tại trường, thì xin Ông 

Hiệu Trưởng và các sinh viên miễn chấp cho. 

Rốt cuộc, tôi tham gia đóng góp giảng dạy tại 

Trường Cao Đẳng Công Chánh chỉ trong một 

thời gian rất ngắn, cho khóa sinh viên, 1953-54, 

mà thôi. 

Về nội dung những gì tôi trình bày trong khóa 

sinh viên đó, tôi chỉ còn nhớ lại bài khai giảng. 

Tôi cố tìm cách giải thích khái niệm của cái gọi 

là sức chịu của vật liệu là gì? Tôi không biết còn 

có cựu sinh viên nào nhớ tới thí dụ tôi đưa ra, để 

cho vui và tránh sự trừu tượng của vấn đề.  

Tôi đề nghị lấy một củ khoai. Bên ngoài bị 

nhiều sức lôi ép phức tạp. Bên trong củ khoai, 

có một con kiến đang trăn trở qua lại, sau lưng 

mang một tấm ván. Con kiến ấy tò mò, tìm xem 

trên tấm ván mình đang mang trên lưng, sức ép 

chuyển từ bên ngoài vào tới chỗ của mình đang 

cư ngụ, ra sao? Do đó tôi đi tới định nghĩa của 

các quan điểm sức ép, sức lôi và sức xô ngang, 

thông dụng trong việc tính toán sức chịu đựng 

của vật liệu trong các bộ phận xây cất.  

Lẽ cố nhiên, các sinh viên hôm đó có lẽ mỉm 

cười, cho tôi vô lý, không bao giờ ai dùng củ 

khoai để làm vật liệu xây cất! Nhưng tôi nói vậy 

cho vui mà thôi. Xin anh em thông cảm cho! 

Sau khóa 1953-54 Trường Cao Đẳng Công 

Chánh, vì bận bịu với nhiều trách nhiệm khác, 

nên tôi rất tiếc xin lỗi ông Hiệu Truởng Trần 

Văn Bạch, không còn thì giờ và hân hạnh để 

giảng dạy nữa. Nhưng tôi vẫn liên lạc rất mật 

thiết với ông Hiệu Trưởng Bạch để theo dõi và 

khích lệ sự tiến triển và thành công của trường.  

Sau năm 1954, tôi cũng hân hạnh được cộng sự 

trong nhiều năm với nhiều kỹ sư Trường Cao 

Đẳng Công Chánh Saigon, nhứt là nhiều kỹ sư 

khóa 1953-54, mà tôi xin xác nhận hôm nay 

rằng rất ưu tú. 

Trần lê Quang 

 

TÌNH LƯU LUYẾN 
 

Lâu ngày gặp lại bạn cố tri 

Ái hữu tình thâm chẳng mấy khi, 

Cùng nhau thù tạc, vui hội ngộ 

Cách mặt nhưng lòng vẫn nhớ ghi. 

                     

Trần sĩ Huân                                                                                                                                   
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Ngày "Lễ Cha", Fetes des peres, Father's day 
 

Bưu Điện (Jules Michelet) 

 

Hôm nay nhân ngày "Lễ Cha" tôi nghĩ nên viết 

bài này để tặng những vị đã làm cha và sắp 

được làm cha ! để tạ ơn sanh thành, dưỡng dục 

của cha và đề cập đến tình "Phụ Tử" mà phần 

đông các nhà văn, nhà thơ ít khi đề cập đến 

như tình "Mẫu Tử". Biết bao nhiêu bài đều ca 

tụng "Tình Mẫu Tử" nào tình mẹ bao la như 

biển Thái Bình, Bông hồng cài áo mẹ và biết 

bao nhiêu bài khác nữa v.v. và v.v. 

 

Làm như vậy theo tôi nghĩ có hơi thiên vị, nên 

hôm nay tôi mạo muội viết bài này, nếu có gì 

thiếu sót mong các bạn bổ túc thêm cho, nghĩ 

gì viết nấy, thấy sao viết vậy với tất cả một 

tấm lòng ! 

 

 
 

Theo truyền thống Việt Nam người cha là 

rường cột của nước nhà, là cột trụ gia đình, 

nước ta lại là một nước có một nền kinh tế khó 

khăn, người chủ gia đình thường hay bôn ba ra 

ngoài tìm sinh kế, hơn nữa vì hoàn cảnh chiến 

tranh triền miên, lại phải làm nghĩa vụ công 

dân, tòng quân, dẹp giặc thường hay xa nhà, 

nên sự hiện diện của cha trong gia đình rất là 

hạn chế.. đôi khi hai ba tháng mới được phép 

về thăm gia đình, năm, mười ngày phép ngắn 

ngủi rồi lại vội vã ra đi làm gì có thì giờ mà lo 

mà dạy dỗ con cái...gần gũi và tưng tiu như 

mẹ! 

 

Thê thảm hơn nữa, từ ngày nước ta thay đổi 

mới, trại cải tạo lại được thành hình, biết bao 

người cha lại phải đi "Học tập" hay là đi ở...?? 

người may mắn đi học tập một, hai năm, kẻ 

bất hạnh đi biền biệt năm, mười năm, gia đình 

đối với họ dần dần nhường bước lại cho cuộc 

sống vô cùng khó khăn, khuất tạp, sự sống 

chết như chỉ mành treo chuông, họ chỉ còn cố 

gắng tranh thủ để giữ dược tánh mạng, hy 

vọng có ngày gặp lại được vợ con, nguồn hy 

vọng duy nhất mà họ cố nắm lấy để mà sống, 

để mà chờ đợi ngày đoàn tụ gia đình! 

 

Tôi viết mấy câu này có vẻ đã lỗi thời vì ngày 

nay nam nữ bình quyền, nam hay nữ đều phải 

bôn ba ra ngoài tìm kế sinh nhai? nhưng xin 

riêng tặng cho các ông ngoài tuổi lục tuần. 

 

Những ngày lễ ông bà, cha mẹ và ngày lễ tình 

nhân có lẽ nếu tôi không lầm ở các nước tây 

phương bắt nguồn vào ở thế kỷ hai mươi, thời 

xưa những ngày lễ như vậy cũng có nhưng 

phần đông chỉ ở những gia đình giàu có, quyền 

quý cao sang…và những người có tuổi mà thôi 

như "mừng ngày lục tuần, thất tuần, bát tuần" 

v.v. 

 

Chiến tranh thế giới bùng nổ, Đệ Nhứt Thế 

Chiến rồi lại Đệ Nhị Thế Chiến, nền kinh tế 

thế giới gần như kiệt quệ, nạn thất nghiệp tràn 

lan, công ăn việc làm hiếm hoi, muốn cứu vãn 

tình thế quá ư là tồi tệ, các nhà thương mại đã 

nghĩ ra những sáng kiến rất thực tế, không 

kém phần quan trọng và đầy ý nghĩa, đề cao 

tình Phụ Tử và tình Mẩu Tử và từ đấy hàng 

năm vào cuối xuân và đầu hè, hầu như mọi gia 

đình đều cử hành hai ngày lễ đó, "Lễ Mẹ" và 

"Lễ Cha". Thiên hạ thi đua nhau mua sắm, nào 
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quà tặng, nào tiệc tùng và đã tạo nên bao nhiêu 

công ăn, việc làm cho dân chúng, được mọi 

người hoan nghinh và ủng hộ... thế là ông bà 

cha mẹ cũng được an ủi phần nào! 

 

Nghĩ cho cùng, công cha, nghĩa mẹ đều đồng 

nhau, chỉ có khác là cha thì thiếu sự âu yếm, 

tưng tiu, nuông chiều khác hẳn với mẹ. Danh 

ngôn có câu "Con không cha như nhà không 

nóc", "Công cha như núi Thái Sơn", "Mẹ 

thương con một cách trìu mến, Cha thương 

con một cách khôn ngoan", "Sống mà không 

làm cha, chết chưa trọn kiếp người", "Một 

người cha giá trị hơn trăm ông thầy giáo", 

"Con bú mẹ khi còn nhỏ và bú cha khi đã lớn". 

 

Đối với con cái theo người phương đông, nhứt 

là đối với con trai, hình ảnh người cha như là 

một người nghiêm khắc, trầm lặng, kín đáo, 

nguyên tắc và kỷ luật hẳn hoi, khác hẳn với mẹ 

dịu hiền, trìu mến lúc nào cũng giang hai tay 

ra để đón nhận con dù có lỗi lầm, mẹ vẫn tha 

thứ! Người mẹ lúc nào cũng vẫn là một hình 

ảnh dịu hiền, đáng yêu, đáng mến đối với con 

cái! Nhưng chúng ta cũng đừng quên, khi gặp 

khó khăn, trở ngại, cha vẫn là người đầu tiên 

khai đường, chỉ hướng cho ta để vượt qua khỏi 

mọi chướng ngại vật trên đời. 

 

Cha là người hướng dẫn con cái đủ mọi điều, 

là một trường đời cho con học hỏi, cha là một 

người "Hướng Đạo" đáng kính, đáng thương, 

thường lo cho con âm thầm chứ không bộc lộ 

như mẹ vỗ về, vuốt ve, an ủi, ôm ấp vào lòng... 

nếu kể ra thì tình cha cũng bao la như biển 

Thái Bình, như núi Thái Sơn! Nhưng buồn 

thay ít được ai đề cập đến. Có bao giờ chúng ta 

thấy cha mình khóc hay than, nếu có thì khóc 

thầm trong im lặng, cái vui cũng thế, vui trong 

bình tĩnh, ít khi bộc lộ ra ngoài. Cuối cùng cha 

vẩn là một người thầy, một người bạn đáng tin, 

đáng quí, đáng kính, đáng yêu. 

 

Riêng đối với cá nhân tôi, từ khi còn bé bỏng 

đến lúc lớn lên, cha tôi thương tôi, lo cho tôi 

đủ mọi điều, nhưng tôi vẫn cảm thấy như thiếu 

thiếu một cái gì...và lúc nào tôi cũng gần kề 

bên mẹ, mở miệng ra là mẹ này, mẹ nọ, mẹ ơi, 

mẹ à! nũng nịu, nhõng nhẽo, làm eo, làm sách 

với mẹ tôi ngay. Nhưng khi đã trưởng thành, 

biết suy nghĩ, biết phân biệt thế nào là tình mẹ, 

nghĩa cha, nghĩ lại "Tình Phụ Tử" có khác gì 

hơn "Tình Mẫu Tử" chỉ có khác nhau một bên 

biết bộc lộ tình cảm thiết tha, tưng tiu, trìu 

mến, còn một bên âm thầm giữ kín nơi tim! 

 

 
 

Cha tượng trưng cho công bằng, chính xác, 

cho pháp luật kỷ cương, cho sự đẹp đẽ ngày 

tháng anh hùng. 

 

Mẹ tượng trưng cho công bằng, linh động và 

êm dịu trong những hoàn cảnh giảm nhẹ, co 

giản mà trái tim cho phép. 

 

 Bưu Điện (Jules Michelet) 

 



SỐ 93 - THÁNG 08/2009 TRANG 43  

 
 

Tưởng nhớ anh Lâm Đốc Thượng 
 

Nguyễn thái Hai 

 

Một hôm tôi nhận được một điện thư hỏi có 

biết tin gì về anh Lâm đốc Thượng không? 

Linh tính báo hiệu có việc chẳng lành. Đường 

giây điện thoại  của anh đã bị cắt. Tôi vào 

mạng tim hội Thông Thiên Học tại Atlanta vì 

biết anh sinh hoạt với hội này từ lâu. Ba ngày 

sau bà Katie, một người phụ nữ Mỹ, cho tôi số 

điện thoại của con gái anh và bảo tôi nên liên 

lạc với cô ấy tiện hơn. Nhờ đó mà tôi biết tin 

anh bị viêm gan C và đã vĩnh viễn ra đi nhẹ 

nhàng sau khi vào nhà thương mấy tuần. Tôi 

hỏi Phương, tên người con gái, có biết LTCC 

không? 

- Dạ có. 

Mấy chữ LTCC đã giúp chúng tôi thân mật 

hơn. Phương bắt đầu xưng bác cháu và giọng 

nói vui vẻ thân thiện hơn. 

- Cháu có muốn đăng tin buồn này trên 

LT theo thông lệ không? 

- Cháu quên mất việc này. Bác giúp cháu 

được không? 

- Nếu cháu muốn tiếp tục nhận LTCC thì 

xin cho bác địa chỉ mới để Ban Biên 

Tập chuyển đến cho cháu. 

Phương cho biết anh Thượng có cuộc sống an 

nhàn, tự tại, rất độc lập, không muốn làm 

phiền ai cả. Ăn chay trường, anh tự đi chợ mua 

sắm những thứ cần thiết về dự trữ trong nhà và 

tự nấu nướng theo khẩu vị và nhu cầu riêng. 

Anh chuyên tu theo Thông Thiên Học từ lúc 

về hưu. Thỉnh thoảng vợ chồng Phương tới 

thăm và gợi ý giúp đỡ anh một số việc nhưng  

anh một mực từ chối với lý do cần vận động 

cho khỏe người. Phương thấy lúc sau này anh 

ấy yếu nhiều nhưng anh luôn bảo là sức khỏe 

tốt, nên vợ chồng Phương rất ngạc nhiên và lo 

âu khi được tin anh vào bệnh viện 

Tôi chuyển ngay các chi tiết cần thiết cho 

BBT, và thông báo tin buồn cho các bạn đồng 

khóa. Khi điện thoại cám ơn bà Katie, bà ấy đã 

vui vẻ cho tôi biết thêm nhiều tin túc về sinh 

hoạt của anh Thượng, về việc rất nhiều người 

trong hội ngưỡng mộ anh và anh chính là cố 

vấn học tập của bà. Bà nói rất nhiều nhưng vì 

nặng tai nên không hiểu hết. May sao bà xin 

email của tôi để chuyển bài điếu văn của hội 

đọc hôm đám táng.  

 
Thuong Lam born 11/07/35.  Passed on 2/25/09. 

Graduated from Polytechnic University of Vietnam 

in 1959 with a Bachelor degree in Civil 

Engineering.  Was a civil engineer at the Ministry 

of  Public Works (South of Vietnam) from 1959 to 

1975.  Received a Systems Analysis and 

Organization Development Certification from 

University of Southern California in 1973.   

  

Worked at Boeing from 1982 to 1998.  Lifelong 

Member in Theosophical Society from 1989 to 

2009.  Thuong was a widower with 3 

stepdaughters Nga Huynh, Phuong Hoa Huynh 

and Tuyet Anh Huynh.Thuong was a dedicated and 

sincere member of Theosophy for many years 

in Atlanta.   He was the bookstore manager at 

3 locations of Atlanta TS, where he served loyally 

and well.  Thuong was always available and 

helpful to those budding students of TS and 

admired for his wisdom and most calm and 

reassuring attitude. 

  

Some background: After the communists took over 

the South Vietnam, as he was a government 

employee, Thuong was sent to the reeducation 

camp for more than two years.  During this time 

period, he was subjected to intensive political 

indoctrination, hard physical work, a lack of 

medical care and hunger.  He was not allowed to 

keep and read religious books.  When released he 

and wife, Hung Thi Nguyen, planned to flee 

Vietnam by boat.  After many failed escapes and 

(once stranded in open sea) two write-off boats, 

they successfully escaped Vietnam arriving in 

Thailand by navigating thru the gulf of Thailand 

on the small boat.  Only he, his wife and the oldest 

stepdaughter, Nga Huynh, could make the trip.  

The younger stepdaughters were left behind. It 

took 11 years before they were reunited with their 

daughters Phuong Hoa Huynh and Tuyet Anh 

Huynh.   Arriving in USA with few belongings, 
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Thuong worked and studied hard.  He worked at 

and retired from Rockwell International (which 

became Boeing.) 

  

Thuong was a dedicated father, loyal Theosophist, 

friend and mentor to many.  He shall surely be 

missed. 

  

Regards to all,  

 

Anh Thuợng, một trong bốn người đầu lớp, ra 

trường năm 1959 chọn về Tổng Nha Kiến 

Thiết. Hiền lành, vui vẻ nhưng ít nói, có những 

nét đặc biệt ngay từ ngày ra trường. Anh bắt 

đầu ăn chay từ hồi còn trẻ và có ý định đi tu. 

Thời đó sinh viên tốt nghiệp Phú Thọ rất có 

giá vì nhiều nhà giàu muốn gả con gái cho, 

nhưng anh là một trong ba người lập gia đình 

phải nói là rất trể. Anh là người cuối cùng lập 

gia đình. Sau ngày ra trường cho đến nay tôi 

chỉ gặp anh hai lần. Lần đầu tại Nha Trang  khi 

gia đình tôi ra du lịch và anh cho tạm trú tại 

nhà khách của ty Kiến Thiết. Hôm chúng tôi đi 

Ninh Hòa xem suối nước nóng, anh cho biết là 

đang trông coi nhà thờ Tin lành gần Hòn 

Chồng. Tôi tỏ ý không hiểu ý anh khi bảo 

“trông coi,” anh bảo “ việc từ thiện mà “. Lần 

thứ hai vào năm 1998  tại Việt Nam. Không 

hẹn mà ngẫu nhiên cả hai đều về Việt Nam lần 

đầu và gặp nhau trong buổi họp mặt một số 

bạn đồng khóa còn kẹt lại. Nghĩ rằng về Mỹ sẽ 

còn nhiều dịp hàn huyên nên đều dành thì giờ 

trò chuyện với các bạn ở VN và chỉ xin số điện 

thoại của nhau thôi. Sau này qua điện thoại tôi 

được biết anh đã chuyển qua làm về điện tử và 

hỏi nhau về tin tức của các anh em bạn. Anh 

cho biết đang chú tâm nghiên cứu về thông 

thiên học và khuyến khích tôi theo môn này. 

Anh cũng cho tôi biết ít nhiều vê sinh hoạt cá 

nhân và gia đình tương tự như lời cháu 

Phương đã kể, nhưng lại nói rất nhiều về thông 

thiên học 

 

Lớp chúng tôi đông nhất của trường, gần 100 

sinh viên nhưng chỉ có 19 người ra kỹ sư và 

hiện nay chỉ còn 7 người rải rác trên bốn lục 

địa. Tin buồn về anh chuyển đi âm vang dội lại 

“ lại một người ra đi” theo “ luật vô thường” 

của “ một kiếp nhân sinh”  “ sẽ cầu siêu hương 

linh anh 49 ngày” và “cầu nguyện cho anh 

sớm về miền Cực Lạc”. Các bạn trường trung 

học Phan Thanh Giản Cần Thơ cùng có đăng 

báo chia buồn cùng tang quyến. 

 

 

 
Đứng từ trái cố AH Thượng, AH Hai 

Ngồi AH Sang, không nhớ tên, cố AH Xuất (1998) 
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10 BÍ QUYẾT SỐNG LÂU 
Người Trung Quốc có câu: “Không sống nổi 

trăm tuổi lỗi chính là tại mình.” Nếu làm được 

10 điều sau thì việc sống lâu 100 tuổi là trong 

tầm tay. 

 1/ CÓ MỤC TIÊU: 

 Luôn tâm niệm tất cả vì mục tiêu sức khoẻ, 

chỉ có sức khoẻ tốt bạn mới có cuộc sống chất 

lượng cao. 

 

 2/ THƯ GIẢN: 

 Hảy thư giản một chút khi phiền muộn, 

trồng hoa, chăm sóc cây, câu cá, thả chim, du 

lịch, đọc sách...sẽ làm cho tâm hồn khoáng đạt. 

 

 3/ NÊN QUÊN: 

 Quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên hận thù, 

không được để ý nghĩ: Mình già rồi thường 

trực trong đầu. Nói già, già sẽ đến, nói bịnh, 

bịnh tự sinh. 

 

 4/ VẬN ĐỘNG: 

 Luôn luôn để có thể đang trong trạng thái 

vận động. Cách vận động tốt nhất là đi bộ, hảy 

đi bộ mỗi ngày 3 cây số trong vòng 30 phút. 

 

 5/ GIẢM TINH BỘT: 

 Tuổi càng cao nên ăn thanh đạm là chính, 

ăn nhiều rau, hoa quả. Mỗi ngày nên ăn một ít 

thịt nạc, trứng, cá. Mỡ nhiều là mỡ động vật, 

đường và muối dùng một chút. Mỗi bửa không 

nên ăn quá no. 

 

 6/ GIẢM HAM MUỐN: 

 Lòng tham là kẻ thù của tuổi thọ. Chớ ham 

danh lợi, vứt bỏ các điều phiền muộn, làm cho 

thân thể và đầu óc luôn được thảnh thơi, vui vẻ 

và hạnh phúc. 

 

 7/ NHÂN NHƯỢNG: 

 Hảy chân thành đối đãi nhau, khi có tranh 

chấp nên đặt chử NHÂN lên trên. Nên làm 

nhiều việc thiện, khoan dung với mọi người. 

 

 
 

 8/ GIAO HẢO: 

 Cô đơn là kẻ thù lớn của sức khoẻ. Cô độc 

lâu dài, não sẽ bị thoái hóa, làm người chóng 

già. Tăng cường giao lưu với bạn bè TỐT sẽ 

gia tăng hứng thú cho cuộc đời. 

 

 9/ TIẾT GIẢM: 

Giảm ruợu, bỏ thuốc lá. Một chút ruợu vang 

cho mỗi ngày, nên quên không quá 15 gram 

ruợu. 

 

 10/ CỞI MỞ: 

Tâm tình khoáng đạt, chớ so kè với mọi người, 

luôn giữ cho tâm lý cân bằng, vui vẽ giúp bạn, 

đọc sách nhiều làm vui. 

 

 Chúc quý cụ cố thực hành những điều 

khuyên hửu ích đế có cuộc sống thật thoải mái, 

mạnh khoẻ và hạnh phúc. 

 

     Đoàn trinh Giác – (Ngày 09/04/2009) 
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Kỷ Niệm về Ái Hữu Phạm Cung. 

  

   Người viết: Nguyễn Thiệp 

 

Từ lâu, tôi không nghe được điện thoại của 

anh Cung, tôi cứ muốn kêu , nhưng lần lửa 

mãi. Hôm đầu tháng 5/2009, tôi mở cuốn Lá 

Thư Ái Hữu Công Chánh, lấy số điện thoại và 

gọi.  

Bên kia đường dây có tiếng “alô”.  

Tôi nói: “Cho tôi nói chuyện với anh Phạm 

Cung ạ.” 

“Anh Cung mất đã hai năm rồi. ” 

Một thoáng rất mau, tôi tự trách mình, sao 

cứ lần lửa mãi, không kêu anh Cung, mà chờ 

khi chết rồi mới kêu. Đâu còn kịp để chuyện 

trò nữa. Tôi trách khéo chị Cung, sao anh 

Cung bệnh, chết, mà không bạn bè bà con nào 

được thông báo. Chị Cung nói là chị ở vùng 

vắng vẻ, bạn bè bà con không có ai. Dẫu có 

thông báo, thì anh Cung vẫn đau, vẫn chết 

thôi. 

 
Di ảnh AH Phạm Cung 

Anh Cung có dáng dấp khỏe mạnh, rắn 

chắc, có bề ngang vững chải, và cao hơn trung 

bình của người Việt Nam, khuôn mặt cương 

nghị, dễ nhìn. Dáng dấp và cách ăn mặc của 

anh Cung làm nhiều bạn bè nghi ngờ anh là 

cán bộ cộng sản giả vượt tuyến, trà trộn vào 

sinh viên để hoạt động. Điều nầy không lạ, là 

vì anh Cung cũng từng đi kháng chiến. Quen 

nhau lâu, mới biết không phải. 

Tánh tình bộc trực, thật thà, ngay thẳng, tốt 

bụng  và  rất kiên nhẫn. Khi bất bình, thì phản 

ứng ngay, không sợ, không ngán cái hậu quả. 

Bạn bè nhận xét, thì anh được di truyền khá 

đậm nét cái tính „gàn‟  của các ông đồ Nghệ. 

Điều nầy được chứng tỏ qua chuyện năm 

1963, Sau đêm chính phủ tấn công vào chùa 

Xá Lợi, Cảnh Sát Dã Chiến và Cảnh Sát dân 

sự đến kéo hàng rào kẽm gai trước cổng Đại 

Học Xá, để kiểm soát sinh viên ra vào. Một số 

lớn anh em sinh viên đứng bên trong nhìn ra, 

xem các bạn mình bị kiểm soát ra sao. Lúc đó, 

có lẽ anh Cung đã bất bình vì chuyện chiếm 

chùa bắt bớ sư sãi, và hình như đã chuẩn bị 

sẵn, anh đi thẳng ra  cổng cư xá. Cảnh sát chận 

anh lại để khám xét, bắt anh đúng dong tay 

dong chân, để nắn xem có gì không. Anh Cung 

la lớn lên: “Các ông muốn kiểm soát hả?” rồi 

ngay lập tức, cởi luôn thắt lưng và mấy nút 

quần cho bõ  giận. Cảnh sát phải ngăn anh lại, 

và cho anh đi. Bên trong sinh viên vỗ tay hoan 

hô rào rào và cười rộ.  Chuyện anh Cung phản 

đối bằng cách đòi cởi quần được anh em loan 

truyền ồn ào và khâm phục. Khi đó, thấy tình 

hình căng thẳng, những anh em nào có liên hệ 

đến bãi khóa đều lo trốn tra ngoài hết. Chỉ còn 

lại các sinh viên vô tư, không liên hệ gì đến 

các cuộc bãi khoá ở các đại học 

Chị Cung cho biết, anh sinh năm 1929 tại 

Nghệ An, mất vào tháng ba năm 2007, thọ 78 

tuổi. Anh có hai con, một anh con trai đầu 

chưa lập gia đình, và một cô con gái, có ba 

cháu ngoại. Khi con gái và rể, cùng các cháu 

ngoại từ Singapore về kịp bên giường, thì anh 

trút hơi thở cuối cùng.  Trước khi mất, anh còn 



SỐ 93 - THÁNG 08/2009 TRANG 47  

 
 

dong hai tay ra muốn ẵm cháu ngoại mười 

mấy tháng.  Chị Cung nói rằng, ít ra, anh Cung 

cũng có được mười lăm năm sống trong xã hội 

tự do rồi. Chị tiếc anh không được thọ hơn. 

Tôi an ủi,  bảo ngày xưa người ta nói “Nhân 

sinh thất thập cổ lai hy”, anh Cung mất ở tuổi 

78, cũng là quý lắm rồi. Chị cười,  nói ngày 

xưa người ta ăn ở dơ dáy, thiếu vệ sinh, y khoa 

còn thô sơ, thì chết sớm, chứ ngày nay, ở Mỹ, 

người già sống đến gần trăm tuổi là thường. 

Nghe mà tôi hơi sợ, vì không mong sống lâu 

quá. Được chết trước khi quá tệ, là quý nhất. 

Tôi nói điều nầy vói chị Cung, chị cười và nói: 

“Bây giờ còn khỏe, anh nói mạnh miệng được, 

chứ khi gần với tử thần, thì run lắm, và mong 

được sống thêm bất cứ giá nào.”  

Anh Cung mất vì bị pulmonary fibrosis. 

Theo chị Cung cho biết, thì bệnh của anh kéo 

dài trong năm năm. Nang phổi bị đặc cứng lần 

lần, làm dưỡng khí không chuyển vào máu 

được.  Nhiều năm, anh Cung phải mang cái 

ống dài chừng mười lăm thước tây, nối với 

bình oxy để đi lui đi tới trong nhà cho dễ dàng. 

Độ oxy phải tăng dần từ số 1, lên số 2, 3, 4 lên 

mãi, cho đến khi lượng ốc-xy phải điều chỉnh 

đến số 10, thì  chị Cung biết là đã đến giai 

đoạn cuối rồi. Toàn phổi đã đặc cứng. Trong 

bốn tháng cuối cùng, anh Cung ở trong tình 

trạng khi tỉnh, khi mê, và  phải chịu đau đớn 

lâu lắm, thuốc giảm đau cũng không hiệu quả 

nhiều. Anh Cung không hút thuốc, nhưng khi 

ở tù, chắc hít được khá nhiều khói thuốc lào 

của các bạn tù. Có người nói, mười hai năm tù, 

chưa kiệt lực mà chết, còn sống đến tuổi đó, 

cũng là may mắn lắm rồi. 

Gia đình anh Cung định cư ở thành phố 

Peoria của tiểu bang Illinois, thuộc miền Trung 

Bắc nước Mỹ.  Người ta nói thành phố nầy 

nhỏ, nhưng dân số có gần 400 ngàn người, thì 

đâu phải là thành phố nhỏ. Cư dân ở đây có 

88% da trắng, và chỉ có hơn 1% gốc Á Châu 

thôi. Bởi vậy, người Việt tại thành phố nầy rất 

ít, hiếm hoi, và chị Cung nói thành phố “hẻo 

lánh”, có lẽ ngụ ý ít ngưòi Việt Nam. 

Tôi biết anh Cung vào thời đầu 1960, khi 

anh đang ở Đại Học Xá Minh Mạng. Dạo đó 

anh Cung đã lớn hơn chúng tôi chừng chục 

tuổi. Anh em sinh viên thường kêu anh bằng 

“Bác” Cung, không phải kêu với giọng kính 

trọng người lớn tuổi, mà kêu với ý nghĩa trêu 

chọc. Tuổi trẻ hay nghịch ngợm, ưa trêu chọc 

bạn bè, không kể lớn nhỏ. 

Trước năm 1954 anh Cung tham gia  

kháng chiến chống Pháp, được xem như một 

y-sĩ. Khi về Hà Nội, thì vào học trường Y 

Khoa. Bị bắt bỏ tù hai năm, và  sau đó vượt 

đường bộ đi về miền Nam tìm tự do. 

Theo lời anh kể, thì sau khi tiếp thu  Hà 

Nội, chính quyền kêu gọi thắt lưng buộc bụng 

và đời sống cũng vô cùng khó khăn, đói kém 

không thua gì trong thời chiến tranh. Trong 

một buổi học tập chính trị, anh Cung hỏi rằng: 

“Trong thời chiến tranh chống Pháp, thì thắt 

lưng buộc bụng là phải. Bây giờ độc lập tự do, 

hết chiến tranh rồi, sao phải cứ thắt lưng buộc 

bụng nữa. Buộc mãi cho đến bao giờ mới hết 

buộc?”.  

Vì câu hỏi đó, nên bị quy chụp là  có tư 

tưởng phản động , bị bắt đi tù để cải tạo tư 

tưởng. Khi ở tù, không biết là sẽ ở bao lâu.  

Thế là mất hai năm ở trong tù. Sau khi được 

thả ra, thì bị xã hội tẩy chay, ruồng rẫy, rất khó 

sống. Anh cũng không dám về quê, vì khi đó 

bố anh bị giết mất xác trong cải cách ruộng 

đất, mẹ anh bị đuổi ra khỏi nhà, được cho ở 

trong một cái chòi lá bên góc vườn.  

Tôi có hỏi anh rằng, biết họ khắc nghiệt 

như vậy, sao anh còn nói chi lời đó, để cho 

thiệt đến thân. Đánh mất cả tương lai. Anh trả 

lời đại khái rằng, nếu thằng nào cũng hèn cả, 

không dám nói ra, thì đất nước đến bao giờ 

mới khá lên được. 

Anh biết  không sống nổi với cộng sản, 

phải mưu tính vượt tuyến vào miền Nam tìm 

tự do. Tìm đường mãi không được, anh đành 

chọn giải pháp đi bộ  băng qua Trường Sơn, từ 

Nghệ An, qua Lào. Trước khi ra đi, ban đêm 

anh lẻn về làng thăm mẹ, và đi luôn. 

Có lẽ anh đã nghe có người thoát được 

bằng con đường nầy rồi. Đa số những người 

đã thành công trong các cuộc vượt thoát , băng 

từ Nghệ An qua Lào, đều có người hướng dẫn, 

trả tiền để được đưa đi bằng các phương tiện 

thô sơ nhất, đi bộ, đi xe bò, xe trâu, xe đạp. Tệ 

hại nhất, cũng phải đi theo nhóm năm bảy 

người, để tương trợ nhau khi cần thiết và phụ 
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nhau để tìm đường. Nhưng anh Cung thì anh 

ra đi một mình, không có ai đưa đường, không 

có người hướng dẫn. Mang theo một ít gạo, 

cơm khô, lén lút đi về hướng Tây, vào phía núi 

rừng. Anh không kể làm sao mà đi băng qua 

được các làng xóm có dân cư để vào đến núi 

Trường Sơn mà không bị bắt lại. Anh kể rằng, 

không có la bàn, không có dụng cụ chi cả. Một 

thân một mình, đi về hướng Tây, vì biết bên 

kia dãy Trường Sơn là đất Lào. Đường đi rất 

gian khổ. Vào trong rừng, mới biết không có 

đường, rất khó đi. Cây cối chằng chịt, tre gai 

cản lối, vạch ra được một lối đi mà bước tới, 

cũng tốn nhiều công phu. Có khi cố gắng từ 

sáng đến chiều tối ,mà tiến tới chừng được vài 

ba cây số thôi, vì không có phương tiện để 

phạt cây, gai, mà phá lối đi. Và chỉ đi được khi 

có mặt trời, vì định được hướng. Có những 

rừng thâm u không có ánh mắt trời rọi xuống, 

thì không biết phương hướng, phải leo lên cây 

cao, xem mặt trời ở hướng nào. Những ngày 

mây âm u, cũng không dám đi, vì sợ đi lui, đi 

quanh quanh. Ban đêm leo lên cây cao mà ngủ 

để tránh thú rừng. Hỏi anh đi như vậy có sợ 

cọp không, anh nói cực nhọc quá, chỉ mong 

tiến tới được càng nhiều càng tốt, chứ không 

có thì giờ nghĩ đến cọp beo. Có khi mưa như 

xối xả liên tiếp cả bốn năm ngày, phải tìm một 

hốc cây nào đó để trú ẩn. Ướt, lạnh, đói, sợ, cô 

đơn và buồn. Chờ mưa tạnh, có bóng  mặt trời 

mới đi tiếp. Lương thực hết rất mau, dù ăn rất 

ít. Cứ nhai lá, ăn củ sống. Có hôm ngồi trên 

cây, sau cơn mưa, đói lả người, không có loại 

cây trái dại gì ăn được, anh nghĩ đến cái chết. 

Không lẽ phải chết đói nơi đây? Trong cơn 

tuyệt vọng, anh quỳ xuống khấn rằng : “Tôi cả 

đời chưa làm điều gì ác đức, mà phải chết đói 

giữa núi rừng, oan uổng quá. Xin trời thương 

tôi, cho tôi được sống, tìm được tự do”. Rồi 

anh thấy một con chồn, đang tha nửa con chim 

chạy qua, anh thét to lên và cầm khúc cây ném 

nó. Con chồn sợ quá, phóng chạy, để rơi nửa 

con chim lại. Anh vồ lấy, vặt lông và ăn. 

Nhiều ngày kiệt lực, nằm nghỉ, và khi tỉnh dậy, 

chống gậy lảo đảo bước đi. Đi như bước trong 

mộng du, người đói rã rời, thân thể lên cơn 

nóng lạnh. Có khi phải bò mà trườn tới. Anh 

quyết không bỏ cuộc. Rồi anh hôn mê, nằm 

chết ngất giữa rừng. Người Lào đi đốn củi thấy 

được, họ khiêng anh về lều, đổ cháo cho ăn, và 

anh nằm mấy tháng mới lại sức. Bị chính 

quyền Lào giam vì tội nhập cư bất hợp pháp. 

Cũng bị đánh đập. Anh bị họ đòi tiền mới cho 

ra tù. Nhưng anh không có xu nào dính túi, về 

sau, anh cứ  làm ầm lên, la hét om xòm. Bọn 

lính biết không làm tiền được, báo cho toà Đại 

Sứ Việt Nam Cộng Hòa đón anh ra. Sau đó, 

anh được cho phương tiện để về miền Nam 

Việt Nam. 

Không biết cơ duyên nào mà anh tìm được 

Đại Học Xá Minh Mạng. Hồi đó đa số sinh 

viên ở đây là từ miền Bắc di cư vào. Có lẽ anh 

nhờ bạn bè quen biết chỉ bảo và giúp đỡ. Sau 

đó, anh xin được việc, làm thư ký ở Tổng Nha 

Công Dân Vụ. Sáng đạp xe đi, chiều đạp về. 

Nếu người khác, thì có lẽ cuộc đời đến đây là 

đã tốt đẹp lắm rồi, thoả mãn lắm rồi. Kiếm một 

cô vợ, lập một tổ ấm, sinh con, nuôi con và 

chờ năm 1975 Việt Cộng vào, đổi lại đời khác. 

Nhưng anh Cung không dừng lại ở đó. 

Quyết chí tạo lập cho một tương lai tươi sáng 

hơn. Anh đi làm thư ký công nhật. Đồng lương 

đó, đủ ăn mỗi ngày là may mắn lắm rồi. Anh 

đã tiện tặn, để dành tiền, mà sau nầy đi học 

toàn thời gian trong bốn năm. Thời đó tại Đại 

Học Xá, mỗi bữa ăn cho sinh viên, chỉ 10 

đồng, có ba món, canh, xào, mặn, thức ăn thì 

giới hạn, nhưng cơm thì ăn thả dàn, vì Ban Đại 

Diện có xin được gạo trợ cấp của Bộ Xã Hội.  

Anh chê đắt, không ăn. Mỗi ngày, anh ăn một 

khúc bánh mì dài, mua rẻ, chỉ một đồng tượng 

trưng, ăn với phô-ma (cheese) và bơ do Mỹ 

viện trợ cho di cư, bán trong thùng chừng 4 lít. 

Loại phô-ma nầy màu vàng đẹp lắm. Những 

người được cấp, ăn không quen, đem bán thật 

rẻ. Trong nhiều năm, anh Cung đã tiện tặn, để 

dành được khá nhiều tiền. Hình như anh đem 

gởi một người bà con nào đó, và họ lấy tiền 

nầy cho vay, chia lại cho anh một ít tiền lời. 

Theo chị Cung, thì anh Cung ăn uống rất dễ 

dãi, ăn cái gì cũng thấy ngon, chưa bao giờ 

nghe anh Cung chê món gì. Điều nầy là tôi 

nhớ lại thời xưa, anh Cung kể cho bạn bè, 

chúng tôi gồm đông đảo  trai gái  nghe rằng: “ 

Hồi còn đi học nghèo, tao nghe nói bánh trung 

thu hiệu Đông Hưng ngon lắm, tao không có 
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tiền mua. Khi đi làm, tao mua luôn hai cái, 

một cái nướng, một cái dẻo, ăn tại chỗ, ra 

đường, vừa đi vừa ngoạm, tao cũng thấy chả 

có ngon gì đặc biệt” Anh không nghĩ ra, bánh 

đó phải ăn từng miếng nhỏ, và hớp từng  ngụm 

trà nóng, hưởng mùi vị béo, bùi của cái nhân, 

mới đúng điệu. Một lần khác, trong một buổi 

họp mặt đông bạn trẻ, có nhiều cô nữ sinh viên 

mắt ướt, các cô cũng có ý dòm ngó anh Cung 

với cảm tình. Anh Cung hỏi chúng tôi rằng: 

“Tôi đố các bạn, và các cô, làm sao mà ăn một 

bữa xoài no nê đã đời, mà trả rất ít tiền” Dạo 

đó xoài đắt lắm, vì quân đội Mỹ tham chiến 

đông và vật giá lên rất cao. Đáp câu hỏi anh 

Cung, người thì bảo trồng một cây xoài, người 

nói về cưới một cô thôn nữ vườn xoài, người 

thì khôi hài là ban đêm leo lên cây xoài của 

thiên hạ mà ăn, vân vân. Anh Cung bảo chúng 

mầy nói sai hết. Muốn ăn xoài rẻ, thì ra chợ 

An Đông, vào hàng trái cây, mua những trái 

xoài đã thối một đầu, cắt bỏ phần hư đi mà ăn 

phần còn lại. Các cô gái thời đó còn mơ mộng, 

đi tìm một chàng trai lịch sự thanh tân, hào hoa 

phong nhã, mà nghe câu nói rất thực tế của anh 

Cung, các cô có vẻ tẽn tò. Khi các cô về rồi, 

một anh bạn nói với anh Cung rằng, đừng nói 

điều đó với bọn con gái, chúng nó hiểu lầm. 

Anh cười hiền lành, nói rằng, tao nói điều đó 

không đúng hay sao, có sao nói vậy, việc gì 

mà sợ ai. 

Ở trong Đại Học Xá, đa số sinh viên đều 

hoang nghịch. Những sinh viên chịu học, thì 

học chết bỏ, không kể đến bản thân, sức khoẻ. 

Có nhiều anh chơi, thì chơi thả dàn, không bao 

giờ đụng đến sách vở, khi nào cũng cầm cái 

cây thọc bi-da, cái đàn, hoặc ngâm nga ê-a lảm 

nhảm. Anh Cung thì sáng tinh mơ đạp xe đi 

làm việc từ Đại Học Xá về Tổng Nha Công 

Dân Vụ ở đường Đinh Tiên Hoàng.  Chiếu về, 

sau khi ăn xong, anh ngồi vào bàn, tự học cho 

đến nửa đêm. Sáng dậy sớm lúc bốn giờ, học 

liên tiếp cho đến khi đi làm. Thứ bảy, chủ nhật 

cũng đóng cửa phòng, ngồi học chăm chú, ít 

khi đi chơi đâu. Biết anh trong nhiều năm, 

chưa bao giờ tôi nghe anh nói đi xem chớp 

bóng, đi xem văn nghệ,  đi phòng trà nghe ca 

nhạc. Bạn bè có cù rủ, có đãi , anh cũng không 

đi, vì không muốn làm quen với những thứ đó. 

Anh ôn lại bài vở để thi vào các trường chuyên 

môn như kỹ sư Phú Thọ. Ròng rã nhiều năm 

ôn bài, năm 1963 anh thi đậu vào học năm thứ 

nhất Kỹ Sư Công Nghệ. Với tiền để dành được 

trong thời gian đi làm, anh đủ tiền mà  nuôi 

sống bản thân trong bốn năm theo học kỹ sư. 

Sau nầy, chị Cung cũng công nhận, anh là một 

người rất có ý chí, kiên trì, khi đã quyết định 

làm gì, thì phải làm cho bằng được với mọi 

giá. 

Cũng năm 1963, vì vụ Phật Giáo tranh đấu, 

có một đêm, cảnh sát dã chiến đem xe vây  Đại 

Học Xá, hốt hết các anh chị sinh viên đem đi 

giam tại một nơi nào đó, để tránh biểu tình 

sách động chống chính phủ. Thật oan ức và tội 

nghiệp cho các anh chị nầy. Có lẽ anh Cung 

cũng tránh ra ngoài rồi, nên không bị bắt đêm 

đó. Mấy tháng sau, cứ đi đường nếu bị xét 

giấy, mà lòi thẻ sinh viên ra, là bị giữ lại đem 

đi giam. Sau nầy có người cho rằng, mấy ông 

tướng toan đảo chánh muốn gây thêm mâu 

thuẩn và bất mãn trong dân chúng để hành 

động.  Tôi gặp anh Cung giữa đường trong 

thời gian nầy. Anh hỏi: “Sao, dạo nầy mầy ở 

đâu? Định làm gì?” Tôi quen thói nói đùa: “E 

phải bỏ học, đi kiếm việc làm mà sống”. Anh 

nghiêm mặt hỏi thêm: “Mầy mất liên lạc với 

gia đình ở ngoài miền Trung chứ gì?” Tôi cười 

và gật đầu. Anh nhíu mày, xem bộ quan trọng 

lắm, nắm tay tôi mà nói: “Mẹ nó! Mầy đừng 

bỏ học, uổng lắm, mầy đã học đến năm thứ tư 

rồi, không còn bao lâu nữa. Hay là thế nầy 

nhé, tao cho mầy mượn mấy lạng vàng, học 

xong, mầy ra đi làm, trả lại cho tao mấy hồi.”  

Tôi nghe mà cảm động, vì giữa tôi với anh 

Cung khi đó chưa có tình thân, chỉ gặp nhau 

trong Đại Học Xá, và gặp anh thì tôi nói 

chuyện có tính cách đùa giỡn trêu chọc hơn là 

đứng đắn. Tôi hơi ân hận, vì lâu nay cứ gặp 

Bác Cung là đùa giỡn, trêu chọc, nói cà rởn. 

Tôi trả lời: “Cám ơn lòng tốt của Bác. Khi nào 

cần, thì tôi hỏi Bác. Tôi còn mấy ông anh ở 

đây, không đến nỗi bỏ học đâu”. Mắt anh sáng 

lên, cười và dặn: “Nhớ đừng dại dột bỏ học 

nghe mầy” Tôi nghe mà thương anh quá, vì 

anh chân chất, nghe là tin ngay cái thằng hay 

đùa chuyện tào lao như tôi.  
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Sau đó, anh Cung tìm gặp tôi, và nói anh 

đã nghĩ ra giải pháp, tìm được cho tôi một nơi 

dạy kèm, để kiếm tiền mà đi học. Tôi chưa có 

kinh nghiệm đi dạy kèm bao giờ, có lẽ vì tôi 

dở, không biết làm sao mà kiếm, hoặc tôi 

muốn để thì giờ mà học trước đã. Vì lúc nầy 

nhà trường đang đóng cửa do bãi khóa, rảnh 

rang không biết làm gì, tôi nhận lời, đi theo 

anh Cung đến nhà một ông thầu khoán gần 

trường trung học Nguyễn Bá Tòng, dạy Toán 

và Lý Hoá cho cô con gái học lớp Đệ Ngũ 

(Lớp 9 bây giờ) Lần đầu tiên đi làm việc kiếm 

tiền, tôi bẽn lẽn và xấu hổ, như sắp làm một 

việc bất chính. (Chẳng bằng sau nầy, lần đầu 

tiên đến Mỹ mới được 4 ngày, tôi vui mừng và 

hãnh diện nhận được chân phụ bếp, tiền công 2 

dollars một giờ, tại một  trong một quán ăn 

Tàu. Làm việc liên miên mỗi ngày 15 giờ.  

Hân hoan lắm. Đó cũng nhờ bọn “Bác Đảng” 

dạy cho một bài học ê càng.). Phòng học của 

cô bé trên lầu tư, ngăn nắp và sạch sẽ lắm. 

Cuốn tập nháp của cô bé sáng sủa, sạch sẽ, viết 

ngay hàng thẳng lối, và viết nháp cũng được 

gạch bằng thước. Tôi nghĩ, tập nháp nầy, sạch 

sẽ hơn cả cuốn tập vở sạch nhất trong đời đi 

học của tôi. Tôi cũng hơi “ớn” cái tính ngăn 

nắp và sạch sẽ của cô học trò. Trên bàn, đã 

dọn sẵn một ly nước cam pha mật cho “thầy”, 

và mấy cái bánh trong dĩa. Dạy mỗi tuần một 

lần vào chiều thứ năm. Dạy được chừng hai 

tháng, thì các trường đại học mở cửa lại. Tôi 

nghỉ dạy vì cần thì giờ cho việc học, và cũng 

vì một nguyên nhân tào lao khác, là tiền trả 

cho tôi tháng đó, rất nhiều tiền lẻ, bèo nhèo. 

Tôi lẩm cẩm nghĩ là họ không tôn trọng “ông 

thầy” dạy kèm, nghĩ vậy, mà tôi không nghĩ 

đến những ly nước cam vắt, trái cây, bánh trái 

dành cho “ông thầy” mỗi khi đến dạy. Khi thôi 

dạy, tôi có báo cho anh Cung biết. Anh nói: 

“Ừa. Việc học là quan trọng nhất. Bí lắm mới 

phải đi làm mầy ạ.”  

Anh Cung ở trong Đại Học Xá, những khi 

vui, anh kể chuyện về chế độ cai trị của miền 

Bắc, những sự thật về cải cách ruộng đất, 

không  một sinh viên nào trong chúng tôi tin 

cả. Ai cũng nghĩ là anh Cung “phịa” chuyện, 

tuyên truyền rẻ tiền. Có người đòi đánh anh, 

và hình như anh cũng đã bị đánh một đôi lần. 

Người đánh anh nói rằng: “Tao đâu phải là trẻ 

con bảy tám tuổi khờ khạo, mà mầy khinh khi 

đến thế, kể những chuyện hoang tưởng vô lý 

như vậy?” Sau năm 1975, chúng tôi mở mắt 

ra, và thấy thương anh Cung nhiều hơn, vì 

những điều anh kể, chỉ là một phần rất nhỏ sự 

thật, đã và đang xẩy ra trong xã hội miền Bắc. 

Sau nầy, được sống với “Bác Đảng” mấy năm,  

khi tôi thoát ra được xứ tự do, tôi kể lại một 

phần về đời sống tại quê nhà, nhiều bà con 

chưa sống với cọng sản, đã nhìn chúng tôi 

bằng con mắt nghi ngờ, và tưởng chúng tôi 

„phịa‟ chuyện. Đối với ngưòi Mỹ, thì khi nghe 

những chuyện kể về đời sống tại Việt Nam, họ 

tỏ ra khó chịu, vì tưởng mình nói láo trắng 

trợn, mình khinh người nghe. Bởi vậy, tôi 

không muốn nói nhiều, hay đôi khi nói mơ hồ, 

qua loa, cho người nghe khỏi nghi ngờ mình 

dối trá. Những lúc nầy, tôi thấy thương và nhớ 

vô cùng những ông bạn như Phạm Cung, 

Nguyễn Thanh Hùng và các bạn vượt tuyến về 

Nam khác. 

Anh Cung tốt nghiệp kỹ sư Công Nghệ 

năm 1967 và làm việc cho Bộ Công Chánh, tại 

sở Dụng Cụ Gia Định. Có thời anh về ở với tôi 

trong cư xá Yên Đỗ. Dạo nầy, mỗi ngày anh 

lái xe về Biên Hoà làm việc, tôi nhờ anh cho 

một cô bạn tôi quá giang, về dạy học ở Biên 

Hoà mỗi tuần mấy lần. Cô nầy đang học Văn 

Khoa, ở cư xá nữ sinh viên.  Cô trẻ, đẹp, có 

duyên, vui tính, trắng trẻo, có da có thịt (bây 

giờ bên nhà dùng chữ “phổng phao”) Chở đi 

chở về nhiều tháng, chúng tôi “cặp đôi” anh 

Cung với cô nầy. Anh Cung nhận xét rằng, cô 

nầy đài các, phong cách “mệ” quá, khó xây 

dựng hạnh phúc gia đình. Anh Cung thuộc loại 

đàn ông đứng đắn, quen bạn gái thì nghĩ đến 

xây dựng đàng hoàng, chứ không phải quen 

theo lối “anh em văn nghệ” cho đời thêm chút 

hoa hoè hoa sói. Tôi giới thiệu cho anh một cô 

giáo khác, sau vài lần nói chuyện, hỏi anh có 

chịu không? Anh nói rằng: “Con nầy xem vậy, 

chứ cứng đầu lắm, không phải dễ trị đâu.” 

Nghĩa là anh chê. Dạo nầy anh cũng đã xấp xỉ 

bốn mươi tuổi, muốn lập gia đình kẻo sợ sau 

nầy “cha già con muộn”. Có nhiều người giới 

thiệu con, cháu cho anh, và anh lựa chọn theo 
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lý trí sáng suốt. Không phải yêu mà ủi đại đầu 

vào, cho sau nầy u đầu sứt trán. 

Dạo đó, thường hay có những cuộc hội 

thảo về tình hình đất nước, về vai trò và trách 

nhiệm của người công dân, trí thức,  được tổ 

chức tại các trường Đại Học Sài Gòn, Huế,  

Cần Thơ.  Được một số bạn bè kêu đi chơi, tôi 

rảnh rang vì chưa có gia đình, đi nghe xem 

sao. Tôi thường hay kéo anh Cung đi theo. Khi 

có những diễn gỉa đưa ý kiến về việc có thể 

hoà giải với cộng sản, thì anh Cung lên diễn 

dàn ngay, nói rất chân thành mộc mạc. Nói đại 

ý  rằng:  “Đừng dại. Cộng sản xấu xa ghê gớm 

lắm. Đừng mắc mưu chúng. Đừng ngây thơ, 

tin mà chết. Không sống chung với cộng sản 

được đâu. Chúng ta phải giữ lấy miền Nam để 

nuôi dưỡng tự do dân chủ.” Những khi đó, có 

nhiều tiếng xầm xì.  Có người nói anh Cung 

“bảo hoàng hơn vua”, chống cộng hơn Mỹ. 

Mỹ đã bắt tay với cộng sản Tàu, mà mình còn 

chống. Nhiều người thấy tôi cặp kè đi với anh 

Cung, họ nhìn tôi bằng con mắt không mấy 

thiện cảm, vì nghi rằng,  tôi có thể là người 

của chính quyền bí mật sai đến.  

Sau nầy tôi gặp chị Cung, thấy chị hiền 

lành, giản dị, ăn nói rất  thẳng thắn, thật tình, 

không màu mè như các chị con gái cùng xứ.  

Tôi nghĩ anh chọn đúng người anh mong 

muốn chọn. Tôi hỏi chị rằng,  làm sao mà anh 

Cung quen chị được. Chị cười và nói: 

“ Khiếp lắm anh ơi. Tôi là cô giáo dạy 

trường Võ Trường Toản, thế mà lần đầu tiên 

hẹn hò, anh Cung hẹn tôi ở quán cóc bên 

đường, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Khoảng đó, là con đường mà hầu như tất cả 

học trò tôi đi học về. Cô giáo mà ngồi ở quán 

cóc gần trước cổng trường, đã không ổn, mà 

còn  ngồi với đàn ông  nữa. Vả lại, biết chuyện 

tìm hiểu nầy có đi đến đâu không. Nhưng tôi 

cũng gồng mình đến nơi hẹn, và liều mình 

ngồi xuống đó. Thế rồi mọi sự đều tốt đẹp. 

Anh ấy chân chất, thẳng thắn, bộc trực.” 

Tôi thì nghĩ thầm rằng, có lẽ anh Cung 

muốn thử thách chị, xem chị có đúng là người 

như anh mong ước không. Có lẽ chỉ anh Cung 

mới dám thử thách theo lối đó thôi, chứ không 

ai dám cả gan hơn. 

Tôi hỏi chị Cung là ai giới thiệu chị cho 

anh Cung. Chị nói hồi đó, chị đi chùa, gặp anh 

Cung vào chùa thăm sư bà. Anh Cung đã xin 

đá, xin sạn, của Công Chánh, đổ cho con 

đường vào chùa hết lầy lội. Chị thấy anh có cái 

tâm tốt, và là ngưòi đàng hoàng. Những người 

khác, thì ngày nghỉ như thế nầy, dắt bồ đi chơi, 

đi xem chớp bóng, phòng trà , ngồi quán cà 

phê, uống rượu, đi nhảy đầm, mà anh Cung thì 

đến chùa thăm sư bà. Tôi cười nghĩ rằng, chắc 

anh Cung được “Phật độ” cho gặp được vợ 

hiền. 

Năm 1975 miền Nam mất, hình như một 

số chức sắc đang làm việc tại bộ Công Chánh 

“không được hân hạnh” đi “học tập cải tạo” 

tập trung, vì cộng sản mới chiếm được miền 

Nam, cần tu bổ, sửa sang gấp lại đường sá bị 

hư hại, tàn phá vì chiến tranh. Do đó, anh 

Cung vẫn đi làm việc như thường. Và cho đến 

bốn tháng sau, một hôm, công an ầm ầm cầm 

súng ập vào sở, còng tay anh Cung, bắt giam 

tại nhà lao Chí Hoà, và mấy năm sau chuyển 

qua các trại tù khác trong 12 năm. Tội bỏ trốn 

Bác Đảng mà vào Nam.  

Tôi có hỏi chị Cung, sao anh Cung biết rõ 

cộng sản thâm độc mà không bỏ trốn ngay từ 

phút đầu.  Đổi tên họ, thay hình dáng, nếu cần 

thì bắt chước người xưa nuốt lửa, đổi giọng, 

trốn về một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, rồi 

tính kế sau. Chị Cung nói rằng mình đâu ngờ, 

tưởng cộng sản 1975 khác cộng sản 1954, họ 

thay dổi, tiến bộ hơn. Và khi đó, họ cũng kêu 

gọi, đưa chính sách hoà giải, đoàn kết dân tộc. 

Ai ngờ đoàn kết và hoà giải kiểu đó. Tôi thầm 

nghĩ đến một số bạn bè  tôi, cũng đã thay đổi 

hình dáng, dấu kín lý lịch, về những vùng Cà 

Mâu, Cao Nguyên làm nông dân, tiều phu, và 

sau đó, tìm đường vượt thoát ra được nước 

ngoài.  

Trước năm 1975, anh Phạm Cung và anh 

Trần Đình Thọ được cấp nhà ở ngay trong Sở 

Dụng Cụ Gia Định, tôi thường vào ra nơi nầy 

chơi với hai anh. Có khi ăn uống đến khuya 

mới về. Vào ra cổng tự nhiên. Sau khi tôi đi tù 

cải tạo về được mấy hôm, tôi không biết anh 

Cung và anh Thọ đã bị cộng sản đuổi ra khỏi 

khuôn viên của Sở nầy rồi. Và họ chiếm đóng, 

canh gác bảo vệ vì sợ bị phá hoại. Tôi đi xe 
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Honda,  chạy ào thẳng vào thăm hai anh. Lính 

cộng sản canh trước cổng, chạy theo, bắn chỉ 

thiên mấy phát, chận tôi lại. Tôi ớn quá. Hai 

họng súng AK chĩa vào tôi. Một anh chỉ huy 

đến hỏi tôi đi đâu, làm gì, xông vào đây có âm 

mưu gì. Tôi lo lắm, nghĩ rằng, khi không, bị 

bắt đi tù lại lãng nhách. Thời nầy, họ muốn 

nhốt ai thì nhốt, bắt ai thì cứ bắt,  không cần lý 

do, không cần xử án. Tôi cầm chắc là di tù lại, 

chưa biết ngày nào về. Tôi bình tĩnh nói là vào 

đây tìm bạn tôi, trước kia ở trong nầy. Họ bảo 

không có ai ở trong đó cả. Anh chỉ huy yêu 

cầu tôi xuất trình giấy tờ. Chết cha, tôi không 

có cái giấy tờ gì cả, ngoài cái giấy được “tạm 

tha” ra tù. Mới ra tù, mà đã xông vào cơ quan 

của “cách mạng” thì  bị bắt là đúng luật của 

“cách mạng” rồi. Tôi móc cái giấy ra tù, trình 

anh chỉ huy. Buồn bã, nghĩ rằng, không biết 

nhờ ai về báo tin cho bố tôi, để ông khỏi trông 

chờ. Anh chỉ huy xem một hồi, rồi đứng thẳng 

người, nắm tay lại đưa lên màng tang theo lối 

chào của họ. Anh nhỏ nhẹ nói: “ Lần sau, đồng 

chí có vào đây, thì yêu cầu nói với bảo vệ 

trước.”  Tôi bàng hoàng, ngạc nhiên, mừng 

húm, và phóng xe chạy liền ra cửa. Tim còn 

đập thình thịch. Tôi chạy thẳng vào một tiệm 

phở, tự đãi mình, ăn mừng thoát nạn. Tôi mở 

tờ giấy tha tù ra xem và suy nghĩ mãi. Có lẽ 

anh chàng chỉ huy nầy, lầm tôi là một chức sắc 

cộng sản. Bởi trên giấy ra tù, có mấy giòng 

chữ “chiếu cái nầy, chiếu cái kia của chính phủ 

cách mạng lâm thời.....” Và  giòng chữ quan 

trọng nhất, lại viết bằng chữ xiên rất nhỏ : “ 

Nay quản chế Nguyễn văn Mỗ ...” và cuối 

cùng có con dấu đỏ chói, ký tên Cao Minh 

Chiếm, Chủ tịch Uỷ Ban Quân Quản. Khi đó, 

tôi không biết anh Cung đang nằm ấp tại khám 

Chí Hoà, và anh Thọ còn nhọc nhằn lao động 

tại một trại tù nào xa xôi giữa núi rừng. 

Sau nầy anh Trần Đình Thọ kể rằng, sau 

chừng hai năm đi cải tạo, anh bị chuyển về nhà 

lao Chí Hoà. Khi được cho đi tắm, anh gặp lại 

anh Cung ở đây, đang ngồi sau song sắt. Mừng 

quá, anh Thọ chạy đến hỏi han chuyện trò vui 

vẻ. Anh Cung nói: “Mầy coi chừng, vi phạm 

nội quy  bị phạt.” Anh Thọ cười nói : “Đã ở tù, 

là tệ nhất  rồi, thì còn sợ cái chó gì nữa”  

Tôi vẫn không biết anh Cung đang nằm 

trong khám Chí  Hoà. Năm 1978, không biết 

làm sao mà  tôi sực nhớ ra nhà chị Cung ở một 

hẻm trên đường Trương Minh Giảng, lúc nầy  

tôi đang có đường dây đi vượt biên. Tôi định 

đến rủ anh Cung cùng đi. Chị Cung cho tôi 

biết anh Cung đang ở tù. Chị nói : “Anh Cung 

nhà tôi đâu có tội gì, anh cũng như mọi người 

di cư vào Nam, anh chỉ vào chậm hơn những 

ngưòi khác  mấy năm thôi.” 

Khi ở Mỹ, tôi muốn gởi quà vào tù cho anh 

Cung, nhờ người nhà tại Việt Nam đến kiếm 

chị Cung, nhưng không tìm được. Vì lúc đó, 

tôi không biết chị cũng đã ôm hai con đi vượt 

biên rồi. Chị đến định cư tại  thành phố Peoria 

thuộc Illimois vào năm 1981.  Chị nuôi hai 

con, chúng nó học hành giòi lắm. Nhiều năm 

sau, tôi nhờ một cô em bà con đến tìm anh 

Cung tại nhà ông già vợ, và gởi cho anh một ít 

quà. Cô em vào nhà gặp một cụ già tóc bạc 

trắng, ốm o tiều tụy. Cô nói: “Thưa  bác, cháu 

xin được gặp anh Phạm Cung, là bạn của anh 

cháu.”  Ông già ngạc nhiên hòi: “Cô là ai, tôi 

là Cung đây”.  Thì ra thời đó, anh Cung mới đi 

tù về. Thêm 12 năm tù vì tội “đi về Nam chậm 

hơn người khác mấy năm” Từ đó, tôi liên lạc 

thư từ được với anh Cung tại Việt Nam.  

Từ Việt nam, anh Cung gởi cho tôi bản sao 

bằng khen thưởng con trai anh học hành xuất 

sắc, do tổng thống Reagan ký tặng. Rồi anh 

được chị bảo lãnh về Illinois, thành phố Peoria 

từ năm 1992, ở đó cho đến nay. Con trai anh 

tốt nghiệp B.S. về Electrical Engineer and 

MBA, và làm việc tại đầu não công ty 

Capertillar tọa lạc trong tỉnh nhà. Capertillar là 

một cộng ty lớn có hạng của Mỹ, tài sản lên 

đến 30 tỷ Mỹ Kim, sử dụng gần 100 ngàn 

nhân viên, sản xuất cơ giới hạng  nặng bán ra 

khắp thế giới. Anh con trai anh Cung rất lý 

tưởng, hiền lành, ngoan đạo tin lành, đi nhà 

thờ thường xuyên, và vui vẻ đóng tiền cho nhà 

thờ đều đều.  Mỗi năm còn gởi về viện trợ cho 

những người con của các chị anh Cung, đang 

sống nghèo khổ tại Nghệ An, mỗi gia đình 

1000 đồng. Chị Cung nói rằng, tại sao mình 

đóng tiền cho hội từ thiện ở Mỹ được, mà 

không giúp được các bà con giòng họ khổ hơn 

tại Việt Nam ? Chị Cung cho biết, con trai chị 
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sống rất giản dị, không biết ăn chơi, cũng hà 

tiện như bố, và rất sợ nợ nần, bởi vậy cho nên 

mua nhà, mà chỉ sau sáu năm đã trả dứt, hết 

nợ. Chị Cung nói rằng: “Cháu sẽ nghỉ việc, 

công ty cho sáu tháng bảo hiểm và một năm 

lương. Cháu định đi học lại ngành quản trị, lấy 

cho xong PhD rồi ra làm về nghiên cứu, công 

việc sẽ bền vững hơn. Con gái anh chị Cung, 

thì cũng có bằng MS về quản trị thương mãi, 

và chồng là một trong những giám đốc cao cấp 

của hãng Caterpillar nầy. 

 

Khi còn sống, nhiều lần anh Cung điện 

thoại cho tôi, sau khi hàn huyên, anh có ý 

muốn chúng tôi kiếm cho anh một cô dâu, 

hiền. Tôi có nhiều  cháu gái bên vợ, nhiều con 

của bạn, tôi nói anh Cung cho môt tấm hình 

của con anh, để bà xã tôi đưa cho các cháu gái 

xem. Tôi đưa ý anh Cung, nói chuyện với một 

số bạn bè có con gái dễ thương, các anh chị gạt 

ngay đi, nói rằng, bây giờ, không có đứa con 

nào chịu cho cha mẹ giới thiệu cả.  Chúng 

muốn chỉ muốn tự tìm lấy thôi. 

 

Sau khi điện thoại và biết mình đã chần 

chờ nên kêu trễ, khi anh Cung đã mất rồi. Tôi 

chợt nhớ mấy câu thơ của ai đó: 

 

Nhớ nhau, thì hãy kêu nhau, 

E mai mốt trể, tìm đâu bạn hiền,  

Thương ai, hãy nói  ngay liền 

Đừng chờ trước mộ, nén phiền lệ rơi. 

 

Nguyễn Thiệp, Oakland Tháng 5, 2009 

 

 

 
Gia đình Rể, con gái cùng ba cháu ngoại, và chị Phạm Cung chụp lưu niệm tại Singapore 2008 
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Chuyện cây cầu I-35W tại Minneapolis. 

 
                                      Lê Thành Trinh 

 
Lúc 6 giờ 5 phút ngày 1 tháng 8 năm 2007, 

vào giờ tan sở, cây cầu sắt trên xa-lộ I-35W 

qua sông Mississippi tại thành phố 

Minneapolis thuộc bang Minnesota đã sập đổ. 

Cầu đang được sửa chữa và tai nạn này đã làm 

13 người chết và 144 người bị thương. Hơn 

100 chiếc xe đủ loại đã bị hư hại. 

  

Thông thường các tai nạn cầu là do thiên tai 

như bão lụt, động đất hay bị tầu bè, xe cộ va 

chạm chứ hiếm khi vì cầu yếu không chịu nổi 

xe cộ lưu thông như trường hợp này. Vì vậy, 

tai nạn này đã gây ra một chấn động mạnh 

trong toàn nước Mỹ, và dân chúng đã tỏ ra 

hoài nghi về sự an toàn của hệ thống kiều lộ 

Mỹ. 

 
Mississippi River Bridge (1964-2007) 

 

Để trấn an dư luận, một mặt chính phủ Mỹ cho 

cấp tốc làm cầu mới để thay thế cầu bị sập, 

một mặt tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn 

để tìm giải pháp tránh xẩy ra trường hợp tương 

tự trong tương lai. Nhiều trường đại học và hội 

kỹ thuật tư nhân cũng được mời tham gia vào 

việc nghiên cứu này. 

  

 Về cây cầu bị sập. 
  

Cây cầu cũ dài 1907 ft (581 m), rộng 113 ft 

(34.5 m) có 8 lằn xe chạy, 4 lằn mỗi chiều. Tại 

đây sông Misissippi rộng 390 ft (119 m). Để 

tránh cho trụ cầu khỏi bị tầu bè va chạm, nhịp 

cầu chính đã được thiết kế dài 458 ft (140 m) 

để hai trụ chính được xây cất trên bờ sông. 

Nhịp cầu sắt là cầu vòm, kiểu đà lưới (truss 

arch bridge). Lưu lượng xe cộ qua cầu trong 

những năm gần đây là 140.000 xe mỗi ngày. 

  

Cầu do hãng Sverdrup & Parcel thiết kế và do 

nhà thầu Hurcon Inc. & Industrial 

Construction Co. thực hiện phần thượng tầng 

cơ sở. Cầu khởi sự xây cất năm 1964 và đã 

hoàn thành năm 1967 với kinh phí 5.200.000 

đô la. 

  

Cầu đã được sửa chữa nhiều lần, và kể từ năm 

1990, các toán tu bổ đã nhận thấy có những vết 

nứt ở các thanh đà cầu. Năm 2005, cầu đã 

được đánh giá là yếu (structurally deficient) và 

được dự trù sẽ thay thế vào năm 2020. 

  

 Các nguyên nhân làm sập cầu. 

  
1)- Cơ quan An Toàn Vận Tải liên bang NTSB 

(National Transportation Safety Board) đã nêu 

ra hai nguyên nhân gây ra tai nạn này: 

  

a) Các gusset plates không đúng tiêu chuẩn. 

Gusset plates là những miếng thép dẹp để nối 

các thanh đà cầu với nhau bằng những đinh tán 

rivet. Các miếng thép này tuy nhỏ nhưng rất 

quan trọng vì là mối nối và là nhược điểm của 

đà cầu. Các mảnh của các gusset bi gẫy được 

tìm thấy cho biết là chiều dày của những 
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miếng này không đủ tiêu chuẩn. Các đà cầu có 

rất nhiều gusset với kích thước khác nhau và 

làm bằng những loại thép khác nhau. Vì không 

tìm được bản tính của các gusset  ở các hồ sơ 

còn lưu trữ nên không rõ là hãng thiết kế đã 

tính trật hay nhà thầu làm cầu đã nhầm lẫn khi 

chọn bề dày của các miếng này.  

 b) Các gia trọng do việc sửa cầu. NTSB cho 

biết là nhà thầu đang sửa cầu đã trải 99 tấn 

(ton) cát trên mặt cầu và tồn trữ 191 tấn vật 

liệu khác trên những chỗ có những miếng 

gusset bi gẫy. Các gia trọng này đã làm các 

gusset, thiết kế không đủ sức chịu, bị gẫy và 

làm sập cầu. 

 Cầu I-35W bị gẫy và làm sập cầu 

2)- Những nguyên nhân khác.  
  

Các nguyên nhân do NTSB nêu ra đều do 

trách nhiệm của hãng thiết kế và nhà thầu xây 

cất nhưng không đề cập gì đến trách nhiệm của 

chính phủ cả. Vì vậy, một ban điều tra độc lập 

của trường đại học Minnesota đã tiếp tục điều 

tra vụ này. Ban điều tra này đồng ý với hai 

nhận xét của NTSB và nêu thêm những 

nguyên nhân sau đây: 

  

a) Đồ án nguyên thủy đã không dự trù đủ sức 

chịu của cầu trong  tương lai, chẳng hạn đã 

không ước lượng đúng số xe cộ qua cầu mỗi 

ngày là 140.000 chiếc hiện nay. 

 b) Cầu đã thêm trọng lượng khi được tu bổ hai 

lần vào năm 1970 và 1990. Môt lần mặt cầu đã 

được phủ thêm một lớp bê tông nhựa dầy 2 in 

(51 mm). Trọng lượng của lớp này là 25 psf và 

như vậy, chỉ riêng nhịp chính của cầu đã chịu 

thêm trọng lượng 1294 Kip tức là 588.000 kg. 

c) Các gối đà bị sét đã cản trở sự co dãn của 

cầu. Vì không được tu bổ đúng mức nên các 

gối đà (bearing) bị sét đã cản trở sự co dãn của 

cầu. Vì không được co dãn  tự do như dự tính 

nên các bộ phận cầu đã phải chịu thêm nhiều 

lực không dự trù trước đây.  

  

Ba nguyên nhân trên đây phần lớn là trách 

nhiệm của chính phủ. 

  

Các nạn nhân đang đòi được bồi thường những 

số tiền rất lớn và tòa án sẽ phải chỉ định những 

cbuyên viên để ấn định phần trách nhiệm của 

các phe liên hệ. 

  

 Làm cầu mới. 
  

Vì chưa có cầu mới thay thế cầu bị sập nên 

kinh tế vùng này được ước lượng đã bị thiệt 

hại 400.000 đô la mỗi ngày. Mặt khác, tai nạn 

này đã làm dân chúng hoài nghi về sự an toàn 

của hệ thống kiều lộ Mỹ nên, để lấy lại niềm 

tin, chính phủ Mỹ  đã đặt công tác này vào ưu 

tiên hàng đầu. 

  

Chính quyền liên bang cấp ngân 

khoản  
  

Ngày 2 tháng 8 năm 2007, ngay sau ngày xẩy 

ra tai nạn, bà Bộ trưởng Bộ Vận tải liên bang 

USDOT (US Department of Transportation) 

đã đến hiện trường và đã cấp 5 triệu đô la để 

khởi công ngay việc thâu dọn các chướng ngại 

vật để có chỗ trống làm cầu mới. Ngày 4 tháng 

8, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật H.R. 

3311 cấp 250 triệu đô la cho công tác này, và 

ngày 6 tháng 8 Tổng thống Bush đã ký đạo 

luật này.  

   

Chính quyền tiểu bang tổ chức đấu 

thầu hạn chế. 
 

Ngày 4 tháng 8 năm 2007, Bộ Vận tải 

Minnesota MnDOT (Minnesota Department of 

Transportation) đã thông báo mời các nhà thầu 

nộp các chứng chỉ khả năng để được xét chọn 

tham dự cuộc đấu thầu hạn chế làm cầu này. 
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Có 5 nhà thầu đã được xét có đủ khả năng và 

MnDOT đã gởi thơ mời họ nạp đơn cho giá 

(Request for Proposal). 

  

Đây là một dự án design/build, nghĩa là nhà 

thầu thiết kế đồ án rồi đảm trách luôn việc xây 

cất cầu. Hồ sơ đơn cho giá gồm phần kỹ thuật 

(các họa đồ và bản thuyết minh về phương 

pháp thực hiện), bản chi tiết về tổng số kinh 

phí và đặc biệt là thời hạn thực hiện công tác. 

Nhà thầu được cho biết rằng thời hạn thực hiện 

là một yếu tố rất quan trọng có ảnh hưởng 

nhiều đến việc chọn nhà thầu, theo những công 

thức ghi trong hồ sơ tham khảo.  Môt khi tự ấn 

định thời hạn thực hiện rồi và, nếu được trúng 

thầu, thì họ phải hoàn tất công tác trong hoặc 

sớm hơn thời hạn đó. Nếu sớm hơn thì mỗi 

ngày họ sẽ được thưởng một số tiền lớn, và 

tổng số tiền thưởng có thể lên tới 24 triệu đô 

la. Ngược lại, nếu chậm trễ thì mỗi ngày sẽ bị 

phạt một số tiền tương đương với số tiền 

thưởng. 

  

Có 4 nhà thầu đã nạp đơn cho giá, đó là các tổ 

hợp:  Ames/Lunda,  

C.S.Mc Crossan,  

Flatiron / Manson, và  

Walsh Construction / American Bridge. 

 

Ngày 19 tháng 9 năm 2007, các đơn cho giá đã 

được mở công khai để công chúng biết rõ giá 

cả và thời hạn thực hiện công tác do các nhà 

thầu đề nghị cũng như về các tiêu chuẩn để 

chọn nhà thầu. 

  

Hội đồng chọn thầu của MnDOT đã chấp nhận 

tổ hợp Flatiron/Manson vì vẻ đẹp và lợi ích 

kinh tế của kiểu cầu bêtông, cũng như giá cả 

và thời hạn thực hiện do họ đề nghị. Hồ sơ 

được đưa ra thành phố Minneapolis lấy ý kiến, 

và trong phiên họp ngày 5 tháng 10 năm 2007, 

Hội đồng thành phố và ông Thị trưởng đã 

đồng thanh chấp nhận quyết định của MnDOT. 

  

Ngày 8 tháng 10 năm 2007, tổ hợp 

Flatiron/Mason đã được tuyên bố trúng thầu 

với kinh phí 234 triệu đô la và thời hạn thực 

hiện 347 ngày. Cầu phải được mở cho lưu 

thông trước lễ Giáng Sinh 2008. 

   

Về cây cầu mới. 

  
Nhà thầu đã nhờ hãng kỹ sư cố vấn FIGG đảm 

nhiệm việc thiết kế đồ án. Cầu mới rộng 189 ft 

(57.6 m), có 10 lằn cho xe chạy, mỗi chiều 5 

lằn.  

Các trụ chính được xây trên những cột bê tông 

lớn (shaft), đường kính 7 ft (2,1m) thực hiện 

bằng cách đào những giếng sâu hơn 100 ft 

(30m), xuyên qua lớp đất và vào sâu 50 ft 

trong lớp đá sa-thạch (sandstone). Các giếng 

này được lấp kín bằng bê tông cốt thép. 

Ba nhịp chính ở giữa bằng bêtông, thực hiện 

bằng cách segmental construction, nghĩa là 

đúc trước những đoạn cầu dài khoảng 20 ft 

(6m) tại xưởng rồi đem ráp lại với nhau trên 

trụ cầu bằng phương pháp hậu áp (post 

tensioning). 

  Cầu được tính để có thể sử dụng trong 100 

năm. 

 
Dự án Cầu mới hoàn tất vào 2008 

 

Những khó khăn của việc thực hiện 

dự án.   
  

Việc làm cầu này đã gặp rất nhiều khó khăn. 

Đại đế: 

-Thời hạn thực hiện quá ngắn. Thông 

thường một công trình tương tự chỉ có thể 

hoàn tất trong ít nhất là 2 năm. Lại nữa, vì cầu 

nằm ở trung tâm thành phố nên nhà thầu 

không được dùng những dụng cụ gây tiếng 

động ban đêm. Vì vậy công việc làm ban đêm 

rất hạn chế. 
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-Có rất nhiều di tích lịch sử phải tránh 

cũng như những tiện ích nằm dưới đất như ống 

nước, ống cống v.v. cản trở việc làm trụ cầu 

nên đồ án đã phải sửa đổi nhiều lần. Chẳng 

hạn trụ chính đã phải xê dịch tới 25 ft để tránh 

một bức tường lịch sử. 

-Công tác được thực hiện trong mùa đông 

2007 mà ở Minnesota thời tiết rất lạnh, có khi 

xuống dưới không độ F. Nhà thầu đã phải 

dùng những phương tiện đặc biệt để giữ cho 

bêtông ấm ở nhiệt độ thích hợp trong suốt thời 

gian từ khi đổ bêtông cho đến khi bêtông đủ 

cứng. 

-Các đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Các loại 

bêtông thông thường chỉ cần có sức chịu nén 

sau 28 ngày là 3000 psi tức là 210 kg/cm
2
 

nhưng bêtông làm cầu này phải đạt được sức 

chịu nén tối thiểu 6000 psi. Khi thực hiện, 

những mẫu bêtông đem thử đều có sức chịu 

trên 6500 psi (455 kg/ cm
2
). 

  

Tiến triển công tác.   
                                                    

 MnDOT đã cử những chuyên viên rất có khả 

năng vào Ban Quản đốc dự án để có thể xét 

duyệt nhanh chóng những họa đồ xây cất 

(shop drawing) do hãng thiết kế đệ trình cũng 

như để kiểm soát việc xây cất. Nhà thầu và 

hãng thiết kế đã dùng những chuyên viên tài 

giỏi và những tay thợ lành nghề nên công tác 

đã tiến triển trơn tru và mau chóng. Một kỷ lục 

đã đạt được là đã ráp được 6 đoạn cầu mỗi 

ngày. 

  

Tổng số vật liệu đã sử dụng là 48.700 cu yd 

bêtông (37.300 m
3
) và 22 triệu pounds thép 

(10 triệu kg). 

  

Cầu mới, được gọi là I-35W St. Anthony Falls 

Bridge, đã mở cho lưu thông vào lúc 5 giờ 

sáng ngày thứ năm 18 tháng 9 năm 2008, 

khoảng 3 tháng sớm hơn dự trù. Ngoài số tiền 

thưởng rất lớn, nhà thầu còn được vinh dự là 

Nghiệp đoàn thầu khoán Mỹ AGC (Associated 

General Contractors of America) đã chọn cầu 

này là công trình đặc biệt nhất trong các công 

trình xây cất tại Mỹ trong năm 2008 (the most 

significant construction project of 2008). 

                                                                            

              Baton Rouge tháng 5 năm 2009 

  

 Tài liệu tham khảo của: 

  

-      MnDOT (Minnesota Department of 

Transportation). 

-    NTSB (National Transportation Safety 

Board). 

-    University of Minnesota. 

-    ASCE (American Society of Civil 

Engineers). 

-    Wikipedia Encyclopedia. 

-    Nguyệt san Roads & Bridges. 

 
Cầu mới đang xây cất - Cầu được xếp hạng nhất trong các công trình xây cất tại Mỹ năm 2008 
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Bài thơ đầu tay của cháu Phan đặng Ý Nhi 
 

Lời mở đầu: Cháu Julie Phan đặng Ý Nhi là 

trưởng nữ của AH Andrew H Phan (Phi) của 

Ban Biên Tập LTCC, cháu mới 10 tuổi đầu 

nhưng rất thích thơ văn và âm nhạc. 

 

Cháu Ý Nhi đang học lớp năm (5
th

 grade) 

tại San Jose, Califonia. Một cô giáo dạy văn 

của tiểu bang ghé lại trường của cháu Ý Nhi 3 

ngày để dạy cho các cháu học lớp 5 về khái 

niệm thơ văn. Sau giờ học mổi học sinh có 

được 10 phút để làm một bài thơ. Cháu Ý Nhi 

làm được 3 bài thơ sau 3 buổi học. (Mổi  năm 

cô giáo dạy thơ văn chỉ được cho phép nộp 5 

bài thơ để dự thi mà thôi) Cô giáo dạy thơ văn 

đã chọn của cháu hai bài để nộp lên hội văn 

thơ của tiểu bang California để dự thi. Nếu 

thắng giải, thơ của cháu sẽ được in vào tập thơ 

của ANTHOLOGY OF CALIFORNIA POETS. 

Cháu Ý Nhi cũng biết soạn nhạc (compose) và 

đang soạn nhạc bài thơ "For my Love"cho đàn 

Piano.  

Đây là hai bài thơ đầu tay của cháu Julie 

viết vào tháng 4, 2009.      

        Giang Khưu 

 

Juxtaposed 
On the other side of the universe, 

there is a world where our dreams dwell. 
A place where no one has been, 

a world that God has made. 
The side of the universe we live on, 

belongs to the devil. 
God, the devil 

Completely juxtaposed. 
On the other side of me, 

 A person whom I don’t recognize, 
trying to run away from the world. 

But where I belong, doesn’t seem right. 
     I try to escape to  

the beautiful world of God and angels. 
Where my dreams come true, 

where there is never a lie. 
An angel, sent by God, comes to help us.  

Should I live a miserable life with the 
devil, 

and rejoin with God after death? 
Or should I live a happy life with the devil, 

and never see God again? 
On the other side of life, 
there is Death to come. 

Should I live my life, or destroy it. 
On the other side of the devil, 

he is a good person, only doing his job. 
The devil, God, 

how could these two things be alike? 
A rock, a story, 

tell what has happened during the past 
years.  

Only these could tell the truth of the world. 
But on the other side of everybody, 

we all try to escape the world, and the 
truth. 

We try to escape guiltiness. 
My gift, to you, this poem. 

 

Julie Phan, 5th Grad 
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Cháu Ý Nhi đang soạn nhạc với đàn Piano 
cho bài thơ "For my Love".  

Day by day, 
I sat by the window waiting for you. 

I stood there, admiring you. 
But you left me all alone. 

Till the day, it was too late. 
Death came across you, 

And lost I was, 
Without you, I was gone. 
Life seemed so worthless. 

Day by day, 
I visited your grave. 
Nothing could I do, 

For you were as dead as the waves 
That washed upon my feet. 

I’d have to wait, till the day, 
Death’s decided to destroy my life, too. 

Then the dream I dreamt, had become true. 
Death ful filled my wish, and blew across me. 

Then my soul reunited with my love. 
Everything else was gone, except for us. 

 
Julie Phan, 5th Grade 

 

************************************************************************************************ 

   Thu Khúc  –  Thiên Hương

Thu Khuùc Sáaùu 
 

Bây giờ đang là mùa gì hở em 

Không phải hạ, 

    không phải xuân 

        cũng không phải mùa thu quyến rũ 

Trời hôm qua  

còn những luồng gió đông se sắt 

Trời hôm nay lại nhẹ gió mùa xuân 

 

Da trời xanh như mùa thu năm trước 

Lá me buồn rơi xuống tóc ai thơm 

Áo ai bay tỏa nhẹ cánh hoa vàng 

Buồn lan đến vấn vương như khói biếc 

.... 

 

Thu Khúc Bảy 
Trăng đêm nay ngập ngừng bên ngưỡng cửa, 
Nụ lan buồn e ấp cánh hương say, 
Gió cuối thu gợn nhẹ nỗi u hoài 
Sương huyền hoặc ru hồn người thi sĩ .... 

 
Thu Khúc Mười 
Mùa thu đang trở về bên ngoài khung cửa 
Chút nắng dịu dàng nhè nhẹ bước qua sân  
Chiếc lá vàng khô theo gió lướt bên thềm 
Sao nhanh quá một năm trời sắp hết 
Buổi sáng tỉnh giấc chợt thấy hao gầy 
Mùa thu đó, em đợi hoài trong nắng…. 

 
 

For my LOVE 
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Du thuyền Cần Thơ 

 
Từ minh Tâm 

 
 Đêm nay là đêm cuối cùng trong chuyến 
du lịch bốn ngày Miền Tây sông nước. Anh 
Thuận, người hướng dẫn đoàn, dặn chúng tôi 
có mặt ở phòng khách của khách sạn lúc 6 giờ 
rưỡi để cùng nhau đi bộ qua du thuyền Cần 
Thơ ở bến Ninh Kiều. Nhưng bà con có vẻ háo 
hức nên đã hiện diện sớm hơn từ lúc 6 giờ. Họ 
ra phía sau khách sạn để hưởng gió mát và 
chụp hình ở sát bờ sông nơi có phong cảnh rất 
đẹp.  

Từ khách sạn qua cầu tàu để lên du thuyền 
cũng gần, chỉ đi bộ độ năm phút đã tới. Lúc 
nầy trời cũng hơi tối. Nhiều đèn màu được 
giăng dọc theo hai bên cầu tàu để lên du 
thuyền tạo cho du khách một cảm giác vui vẻ, 
yêu đời. Trên du thuyền cũng vậy, đèn trên tàu 
thắp sáng trưng, xung quanh tàu lại gắn đèn 
màu xanh đỏ để tạo ra một chốn phồn hoa hầu 
quyến rũ khách nhàn du mau chân tìm đến. 
 Du thuyền có ba tầng có tên là Nhà Hàng 
Du Thuyền Cần Thơ. Chiều dài tàu khoảng 50 
mét. Chiều ngang rộng nhứt khoảng 15 mét. 
Bàn ghế đã sắp sẵn. Tôi nhẩm  tính với cả ba 
tầng chắc tàu có thể chứa được khoảng 
600- 700 thực khách. Nhìn chiếc tàu 
nầy, tôi lại nhớ lại chuyện cũ. Đó là 
năm 1984, tôi đi theo đoàn của Trường 
Đại Học Bách Khoa về công tác ở Cần 
Thơ để tìm chỗ cho sinh viên thực tập. 
Tối hôm đó, công việc đã xong. Anh 
em rảnh rỗi mới đi dạo Bến Ninh Kiều. 
Thấy có Nhà Hàng Nổi Cần Thơ, lúc 
đó là nhà hàng quốc doanh chuyên 
phục vụ cho khách du lịch mà lại vắng 
khách, chúng tôi rủ nhau xuống đó để 
tính uống cà phê, hóng mát. Lên tàu, 
an vị xong, khi mấy cô phục vụ tới 
chúng tôi hỏi giá cà phê xong thì từ từ 
... bẽn lẽn đứng lên đi về. Giá một ly 

cà phê ở đây cao gấp mấy lần ở ngoài vì bán 
cho khách du lịch. Giá cao như vậy cho nên 
nhà hàng vắng khách cũng phải. Còn chúng tôi 
lương công chức không đủ chi tiêu mỗi tháng 
thì làm sao xài sang. Mỗi lần đi công tác xa, 
phải ăn cơm đường cháo chợ, thì tháng đó sẽ 
bị thiếu trước hụt sao. Đó là thời bao cấp, dân 
chúng trong nước thật quá nghèo, quá khổ. 
Bây giờ thấy tàu lớn hơn mà khách khứa cũng 
nhiều. Thật là cảnh trí ngày nay khác xa 25 
năm trước một trời một vực. 
 Tiếng anh Thuận mời cả đoàn chụp hình 
kỷ niệm chuyến đi ở trước cổng làm tôi trở về 
với thực tại. Chụp hình xong, chúng tôi lên tàu 
và được hướng dẫn lên tầng trên cùng. Tầng 
nầy không có nóc để du khách có thể tự do thụ 
hưởng không khí trong lành của gió mát từ 
giữa sông thổi vào. Ở một đầu tàu là sân khấu 
nơi một lát nữa đây sẽ có trình diễn ca nhạc. 
Tầng trên cùng nầy có sắp bàn ghế cho khoảng 
hơn 200 thực khách ăn uống, nghe nhạc.  
 Có lẽ chúng tôi tới hơi sớm nên giờ nầy 
khách khứa chỉ mới lưa thưa, chưa đông đảo 
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Chợ mới Cần Thơ 

lắm. Nhà hàng cũng chưa dọn cơm tối nên tôi 
có dịp ngắm cảnh sông nước hữu tình của Cần 
Thơ từ trên cao. Ở đây, phong cảnh có vẻ 
thoáng đãng, mênh mông. Xa xa là cầu Cần 
Thơ mới đang xây cất. Dưới sông ghe thuyền 
qua lại tấp nập. Có chiếc thật to chở hàng thật 
... khẳm như sắp chìm. Có chiếc nho nhỏ chở 
du khách đi tham quan. Vài chiếc tàu cao tốc 
chạy thật nhanh cuốn theo phía sau những đợt 
sóng cuồn cuộn. Trong bờ, nhà cao cửa rộng 
coi cũng khá phát triển. Tôi thầm so sánh với 
các tua du thuyền khác trên thế giới mà tôi có 
dịp tham dự thì tiện nghi ở đây thật ra không 
bằng nhưng dù sao du thuyền Cần Thơ cũng 
có nét duyên dáng riêng của nó. Trên du 
thuyền có mấy cô gái trẻ xinh đẹp nhưng ăn 
mặc hơi “thiếu vải” đang đi lại. Chúng tôi lấy 
làm lạ và hỏi Thuận “Mấy cô nầy làm nghề 
gì”. Anh ta cho biết đó là mấy cô “tiếp thị” 

chuyên bán rượu mạnh và thuốc lá ngoại quốc. 
Những nhà hàng lớn thường hay có mấy cô 
nầy làm việc. Dân trong nước thì đã quen mắt. 
Còn Việt kiều mới về quê thấy mấy cô nầy cứ 
tưởng là ... gái. Từ nửa vòng trái đất trở về quê 
hương sau bao năm xa cách, thấy cái gì lạ 
cũng hỏi. Chúng tôi thật giống như một anh 
“nhà quê ra tỉnh”. Nhưng mà bán rượu và 
thuốc lá thì đâu có cần ăn mặc thiếu vải như 
vậy. Người Việt Nam ngày nay có những cách 
“tiếp thị” hơi kỳ lạ, khó hiểu !!! 

 Ngồi chơi một chút thì khách kéo tới cũng 
đông và nhà hàng bắt đầu dọn cơm tối. Bữa 
cơm cũng gồm những món bình thường như 
các nơi khác nên không có gì để nói. Ăn được 
nửa buổi thì tàu bắt đầu tách bến và chương 
trình văn nghệ cũng bắt đầu. Dân Miền Tây 
khoái nhạc “sến” nên chương trình nầy chỉ 
toàn là những bài hát trước 75 (nhạc vàng) như 
những bản: Tàu Đêm Năm Cũ, Chuyến Đi Về 
Sáng, Thành Phố Buồn, Lâu Đài Tình Ái ... 
Cũng có một bài nhạc Trịnh Công Sơn xen lẫn 
với những bài vọng cổ. Mấy cô, cậu ca sĩ tuy 
không nổi tiếng nhưng hát cũng hay. Nhạc 
thuộc loại “sến” nên rất dễ đi vào lòng người. 
Họ chỉ cần hát rõ lời và đúng nhạc là được rồi. 
Ban nhạc cũng hay lắm. Họ có thể đàn tân, cổ 
nhạc rất điêu luyện. Mỗi khi ca sĩ ngưng hát 
thì ban nhạc đệm vào rất hay. Ngoài chương 
trình chính ra, còn có một phần chương trình 

phụ dành cho thực khách nào có khả năng 
thì lên biểu diễn. Có một vị khách chịu 
chơi lên hát một bản cũng hay. Một điều 
có thể khiến bạn phiền lòng. Đó là khán 
giả tham dự có vẻ bình dân. Họ thiếu tôn 
trọng ca sĩ và những thực khách khác 
đang thưởng thức ca nhạc. Họ ăn nói ồn 
ào. Họ đi lại lộn xộn. Họ kêu nhau inh ỏi. 
Đa số thực khách tối nay là người nói 
giọng Bắc chớ không phải dân Miền Tây 
chánh cống. Có thể họ khá giả nhưng 
cung cách sinh hoạt của họ vẫn còn ẩn 
tàng một sự ... thiếu văn minh. Tôi cảm 
thấy hơi buồn cho những ca sĩ, nhạc sĩ 
đang ca hát thật hay trên sân khấu mà 
người thưởng thức lại thiếu tế nhị. Ngày 
nay, dân miền Bắc đi du lịch nhiều lắm. 
Như tối nay có nguyên một đoàn chừng 

50 người từ Nghệ An vào chơi. Còn ba ngày 
qua, song song với đoàn khách 10 người toàn 
Việt kiều của chúng tôi đi với công ty 
Saigontourist cũng có một đoàn khác gần 20 
người toàn nữ của Hà Nội. Họ rủ rê và tổ chức 
nguyên đoàn đi chơi với nhau. Từ Miền Bắc 
vô Miền Tây chơi thì chắc họ cũng phải có 
tiền nhiều lắm. 
 Trong khi thực khách ăn uống và nghe ca 
nhạc thì tàu di chuyển chậm chậm về phía bắc 
ra khoảng giữa sông sau đó sẽ vòng lại. Trời 
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Ghe thuyền chở khẳm như sắp ... chìm 

cũng đã tối. Thành phố Cần Thơ đã lên đèn. 
Từ giữa sông  nhìn về phía Cần Thơ trông 
cũng đẹp lắm. Dọc từ ngã ba sông ở khách sạn 
Ninh Kiều về tới khu chợ Cần Thơ đèn đóm 
sáng trưng. Bờ sông Cần Thơ về đêm nhìn khá 
vui mắt. Trái lại, ở bờ sông phía bên kia là một 

xóm dân cư còn chưa phát triển nên tối hơn. 
Cuộc sống ở đó chắc còn nghèo hơn so với 
bên bờ phía Cần Thơ. Nhìn hai bờ sông Cần 
Thơ ta có thể liên tưởng tới sự phân hoá về 
cuộc sống của người dân Việt Nam hiện nay. 
Người giàu thì giàu quá mức. Kẻ nghèo thì 
cũng nghèo dữ lắm. 
 Tàu đang chạy ngược lại theo một vòng 
khép kín. Lúc nầy bữa tối đã xong. Chương 
trình ca nhạc đã tới bản nhạc cuối cùng. Đó là 
bài ca vọng cổ mang tên Tình Anh Bán Chiếu:  

 
Hò hơ...chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi 
thắm  
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu  
Chiếu nầy tôi chẳng bán đâu  
Tìm cô không gặ p... ờ... hò ... h ơ....  
Tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm...  
 
Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ 
kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng 
thấy ra ... chào ...  
Cổng vườn cô khoá kín tự hôm nào ...  

 
Người nam ca sĩ có tướng mạo hao hao mà 

giọng hát cũng hơi giống Út Trà Ôn . Anh ta 

có giọng ca mạnh và ca bài vọng cổ nầy thật 
hay và truyền cảm. Ngày nay, Tình Anh Bán 
Chiếu là một bài vọng cổ phổ thông mà bất cứ 
một nam ca sĩ nào ở các trung tâm du lịch có 
đờn ca tài tử Nam Bộ đều thuộc và sẵn sàng 
trình bày khi có yêu cầu. Bài hát nầy của soạn 

giả Viễn Châu được tài tử Út Trà Ôn thâu 
vào dĩa nhạc và hát thường xuyên trên đài 
phát thanh hồi thập niên 60 khi tôi mới 
lớn. Ngày nào cũng nghe trên đài phát 
thanh nên những bài vọng cổ đã thấm vào 
tâm tư của tôi. Tối hôm nay, nghe lại bài 
hát ở đây, lòng tôi chợt bồi hồi xao xuyến 
nhớ lại những ngày thơ ấu. Những người 
bạn trong đoàn từ nửa vòng trái đất về đây 
nghe một bản nhạc quê hương, chắc cũng 
mang một tâm sự man mác giống như tâm 
sự của Anh Bán Chiếu khi đem chiếu đến 
giao mà cô gái khi xưa đã cất bước theo 
chồng. Việt kiều xa quê nhiều năm, về lại 
quê nhà làm sao tìm lại được người xưa 
cảnh cũ. Hát hơn nửa bài, từ sân khấu, 

người ca sĩ bước xuống khán giả và đi một 
vòng vừa hát vừa bắt tay khán giả để từ giã. 
Khi anh trở lại sân khấu thì cũng tới anh hát 
câu kết: 
  

Sông sâu bên lỡ, bên bồi  
 Tình anh bán chiếu trọn đời không phai. 

 
Tôi tự nghĩ: câu cuối của bài Tình Anh 

Bán Chiếu cũng giống như tình cảm của tôi 
với cổ nhạc, với cải lương. Tuy tôi không si 
mê nhưng chắc tôi vẫn còn yêu thích bộ môn 
nghệ thuật này cho tới lúc từ giã cõi trần !. Ai 
có chê tôi “nhà quê” thì tôi cũng chấp nhận 
một cách tự hào. 

Hết bài Tình Anh Bán Chiếu thì cũng hết 
... tiền. Chúng tôi xuống tàu về khách sạn nghỉ 
ngơi đêm cuối cùng ở Miền Tây sông nước.  

Tối hôm nay chắc tôi sẽ mơ về một ngày 
nào đó sẽ có dịp trở lại quê hương để thưởng 
thức tiếp một đêm vui khác trên dòng sông 
Cần Thơ đầy thơ mộng. Ngày đó chắc còn lâu  
vì: ngày về còn xa lắm người ơi ... 

 
oooOOOooo 
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CHÙA LÀNG TÔI 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

               ƯU ÐÀM VIẾNG CẢNH 
 

            Lên đường ra huyện Phong Ðiền, 

        Ưu Ðàm xây lại mặt tiền vừa xong. 

            Phát tâm Anh Thí góp tay, 

        Như là kỷ niệm nơi đây quê nhà. 

            Hiện giờ tuy ở rất xa, 

        Tâm tư mến nhớ hóa ra lại gần. 

            Anh từng gọi điện nhiều lần, 

        Ưu Ðàm trùng kiến thập phần đẹp thêm 

            Tôi từ Ðà Lạt Lâm Ðồng, 

        Về thăm chùa mới nhớ công anh nhiều. 

            Biết rằng vạn sự do duyên, 

        Gặp nhau thuở ấy cửa Thiền trông anh. 
   

                         An Lạc Viên, Ðalạt 8/12/2008 

                          Thiền Sư VIÊN THỨC 
 

CHÙA LÀNG TÔI 
 

    Chùa làng tôi, chùa Ưu Ðàm, tên một loài 

hoa nhà Phật, thuộc huyện Phong Ðiền tỉnh 

Thừa Thiên, nơi đó có trường tiểu học Phong 

Ðiền, một số AHCC đã là học trò nơi đây 70-

80 năm về trước (AH Ngô Kệ, Nguyễn đức 

Súy, Nguyễn cửu Ðạt, Ngô Nẫm …). Riêng tôi 

sinh ra và lớn lên ở quê Phong Ðiền, nơi đó có 

ngôi chùa cổ kính, chùa Ưu Ðàm, có tượng 

Phật Bà Lồi và một số di tích của ngôi chùa 

Chiêm Thành ngày xưa được giữ gìn nguyên 

vẹn trong khuôn viên chùa, trên hữu ngạn sông 

Ô Lâu, bờ bên kia là tỉnh Quảng Trị, nơi đã xảy 

ra bao nhiêu binh biến thời chống Pháp, thường 

được gọi là khu phố Ðìu Hiu, đại lộ Kinh 

Hoàng …  
     
    Chùa được xây lại năm 2008, khang trang 

đẹp đẽ, để được tồn tại lâu dài trong tương lai, 

một di tích lịch sử và tôn giáo của làng tôi. 
     
    Thể theo lời mời của tôi, Thầy Viên Thức từ 

Ðà Lạt về thăm chùa và cảm tác mấy vần thơ 

trên đây, rất tình cảm, xin chia xẻ niềm vui tuổi 

già với quý Ái Hữu.  

          

 Riêng tôi cũng có tặng chùa Ưu Ðàm hai 

câu đối, đã khắc vào trong Chánh điện: 
      
      “Ưu Ðàm Tự Phật độ trì tứ hướng, 

      Ô Lâu Giang Trời soi sáng muôn phương” 
    

Lê Khắc Thí                   
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DỊCH THƠ :  

S’IL FALLAIT LE FAIRE 
Patricia Kass (France) 

 

J'arrêterais la Terre 

J'éteindrais la lumière 

Que tu restes endormi 

  

S'il fallait pour te plaire 

T'écouter chaque nuit 

Quand tu parles d'amour 

J'en parlerais aussi 
 

Que tu regardes encore 

Dans le fond de mes yeux 

Que tu y voies encore 

Le plus grand des grands feux 

Et que ta main se colle 

Sur ma peau, où elle veut 

Un jour si tu t'envoles 

Je suivrai si je peux 
 

Et s'il fallait le faire 

Je repousserais l'hiver 

À grands coups de printemps 

Et de longs matins clairs 

S'il fallait pour te plaire 

J'arrêterais le temps 

Que tous tes mots d'hier 

Restent à moi maintenant 
 

Que je regarde encore 

Dans le bleu de tes yeux 

Que tes deux mains encore 

Se perdent dans mes cheveux 

Je ferais tout plus grand 

Et si c'est trop ou peu 

J'aurais tort tout le temps 

Si c'est ça que tu veux 
 

Je veux bien tout donner 

Si seulement tu y crois 

Mon cœur veut bien saigner 

Si seulement tu le vois 

Jusqu'à n'être plus rien 

Que l'ombre de tes nuits 

Jusqu'à n'être plus rien 

Qu'une ombre qui te suit. 

 

Em ơi nếu cần phải làm 
Dịch thơ:  Bửu Hiệp (California) 
 

Em ơi nếu cần phải làm, 
Quả đất dừng lại đừng toan xoay vần. 
Ánh sáng cũng phải tắt dần 
Đễ em nghĩ một giấc nồng cho em. 
 
Em ơi nếu đễ vui em 
Ngồi nghe em kễ mỗi đêm tình nồng 
Anh nguyền cũng đễ vui chung 
Cùng em tiếp chuyện một lòng với em. 
 
Em ơi nhìn tiếp nơi đây 
Đôi mắt sâu thẵm lửa đầy yêu đương 
Tay em nhè nhẹ thân thương 
Vuốt làn da mõng còn vương đậm tình. 
Ngày nào em có bay nhanh 
Được thì anh cũng một đành theo em. 
 
Em ơi nếu cần phải làm 
Đem mùa xuân đến đuỗi tan đông sầu. 
Sáng mai trời sẽ đẹp mầu 
Thời gian ngưng lại anh cầu cho em. 
Tiết đông giá lạnh bên thềm 
Anh dành giữ hết anh kèm phần anh. 
 
Anh còn nhìn mãi nơi em 
Màu xanh đôi mắt thôi miên anh nhiều 
Đôi tay em đẹp mỹ miều. 
Tự nhiên biến mất mây chiều tóc anh. 
Anh làm tất cả lớn nhanh 
Thêm nhiều bớt ít cũng đành vậy em. 
Thôi thì tất cả nỗi niềm 
Anh xin chịu thiệt khỏi phiền lòng em. 
 
Anh muốn đem hết tặng em 
Nếu em tin được tim mềm của anh  
Tim anh héo cả ngọn ngành 
Nếu em nhìn thấy chỉ cần nhìn thôi. 
Bây giờ tất cả hết rồi 
Bóng em ẫn hiện tối trời xa xôi 
Bây giờ tất cả hết rồi 
Bóng anh theo mãi bóng ngời của em. 
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TIỂN ÐƯA AH LÊ MINH CHÁNH “VIỄN DU LẠC QUỐC” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cố Ái Hữu Lê Minh Chánh 
Nguyên Tổng Giám Ðốc Tổng Nha Kiến 

Thiết  Bộ Giao Thông Công Chánh VNCH 

Tôi thường hay gọi điện thoại thăm các bạn 

già trong gia đình Công Chánh, thăm hỏi sức 

khỏe để chia xẻ vui buồn với nhau. 

 Hôm 24 tháng 2 vừa qua, tôi gọi thăm anh 

chị Lê Minh Chánh ở Long Beach (CA) thì được 

người cháu gái cho hay “Ba con đã mất sáng 

nay”. Tôi bồi hồi xúc động, trong 4 anh em cùng 

tuổi Quý Hợi (1923) ở Nam Cali, Anh Bùi 

Chiên đã ra đi năm trước, nay Anh Lê Minh 

Chánh vừa mất, còn lại hai người: Anh Lưu Văn 

Quế và tôi, Lê Khắc Thí. Tôi cũng được cháu 

cho biết là ba cháu hôm qua đi ngủ trễ, cảm thấy 

mệt, đưa vào bệnh viện thì sáng hôm sau mất. 

Anh ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. 

 Tôi tin cho một số AH biết và hẹn nhau đến 

dự tang lễ. Một số anh em: anh Bùi như Tiếp, 

Ðồng Sỹ Tụng, Hoàng đình Khôi, Trịnh hảo 

Tâm, Nguyễn tấn Thọ, Nguyễn tâm Cảo… và tôi 

cùng đến phúng điếu và tiễn đưa Anh Lê Minh 

Chánh “Viễn Du Lạc Quốc”. 

 AH Nguyễn Tấn Thọ thay mặt anh em,  

trong bài phát biểu nhắc lại quá trình phục vụ 

của cố AH Kiến Trúc Sư Lê Minh Chánh trong 

ngành Kiến Thiết từ năm 1958 đến năm 1975, 

trong thời gian 18 năm, đã đảm nhận nhiều chức 

vụ chỉ huy và chức vụ cuối cùng là Tổng Giám 

Ðốc Tổng Nha Kiến Thiết thuộc Bộ Công 

Chánh. 

 Sau ngày 30-4-1975 AH Lê Minh Chánh 

cùng một số anh em Công Chánh đi cải tạo ở tại 

Long Thành trong thời gian 6 tháng. Tính tình 

khiêm nhả, hiền hòa của AH LMC đã được đồng 

nghiệp và thân hữu cảm mến. Những năm cuối 

đời của Anh, KTS-LMC đã dành nhiều thì giờ 

tìm cho mình một hướng đi tâm linh, nương tựa 

vào Phật pháp để được sống an lạc và hạnh phúc 

bên người bạn đời hiền hậu và con cháu. KTS 

LMC ra đi để lại niềm thương tiếc trong lòng 

mọi người thân thuộc. 

 Gia đình AH LMC là một đại gia đình gồm 

vừa con, dâu, rễ, cháu nội ngoại trên 30 người, 

có mặt đông đủ hôm tang lễ. Một cháu đại diện 

cho gia đình, phát biểu những lời rất cảm động: 

 “Cuộc đời Ba ôn lại, từ lúc rời quê nhà đi 

học, đi làm cho đến lúc chấm dứt công vụ, Ba lo 

cho gia đình tìm đường tự do, trôi nổi, khó khăn 

muôn vàn nỗi khổ, nhưng Ba không bao giờ 

phàn nàn, than thở với vợ con. 

 Hôm nay Má và chúng con đưa tiễn Ba đi về 

cõi an lành, nơi không còn âu lo, phiền não, nơi 

Lạc Quốc, con xin được đại diện cho đàn con 

cháu của Ba, cám ơn Ba thật nhiều. Ba đã cho 

chúng con được vinh hạnh tham dự vào cuộc đời 

trong suốt hành trình của Ba, công ơn to lớn này 

chúng con không bao giờ đền đáp được. Chúng 

con xin cầu nguyện cho Ba được theo ánh hào 

quang của Phật để về nơi Tịnh Ðộ, an lành, tiếp 

tục con đường tu tập còn dở dang ở cõi này. 

Chúng con sẽ chăm sóc - lo cho Má cũng như 

Ba đã chăm sóc – cho Má nhiều năm qua…” 

 Riêng tôi, đồng hội (AHCC), đồng thuyền 

(Bộ Công chánh), đồng niên tuế (Quý Hợi) với 

AH LMC, đã được gần gũi với nhau trên nửa thế 

kỷ (20 năm ở Việt Nam, 30 năm ở Nam Cali), 

tôi cảm thấy tính tình hiền hậu đạo đức của AH 

rất được trân quý. Anh ra đi để lại cho con cháu 

tấm gương trong sáng và Phước Ðức tràn đầy. 

 

AHCC khắp nơi xin thành kính phân ưu 

cùng Cụ Bà Lê Minh Chánh và gia đình, Cầu 

Chúc Huơng linh AH Lê Minh Chánh sớm tiêu 

diêu Phật Quốc.       

   Lê Khắc Thí 
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 Trịnh Hảo Tâm 
 

Khu thương mại của người Việt ở Paris 

nằm trong khu phố Á Châu mà người ta 

thường gọi là Phố Tàu tọa lạc trong Quận 13 

phía Ðông Nam Paris là nơi có cộng đồng 

người Á Châu đông nhất ở Pháp. Khu phố Á 

Châu này tập trung trong khu tam giác tạo bởi 

các con đường Avenue de Choisy, Avenue 

d'Ivry và Porte d'Ivry (Cửa Ivry) với các siêu 

thị bán thực phẩm Á Châu, nhà hàng, tiệm 

thuốc bắc, đồ cổ, sách báo, phim ảnh, dĩa nhạc 

và các dịch vụ như du lịch, điện thoại, mắt 

kính, thuốc tây v.v... Khách hàng mua sắm nơi 

đây là người Hoa, Việt Nam, Lào, Campuchia, 

Thái Lan và một số người gốc Á trước kia sinh 

sống ở các đảo thuộc địa Pháp trong Thái Bình 

Dương như Polynésia, Guyana, Calédonia. 

Khoảng 2 giờ chiều, 3 người gia đình 

chúng tôi rời khu bảo tàng Louvre bằng cửa 

hướng Bắc để xuống ga xe điện ngầm Métro. 

Nhà ga này có tên là Palais Royale Musée du 

Louvre chỉ có 2 tuyến đường số 1 và số 7 chứ 

không có tuyến số 14 đi xuống khu chợ Việt 

như chúng tôi định đi. Vì mới đến Paris lần 

đầu cũng chưa nghiên cứu bản đồ hệ thống xe 

điện ngầm nên tôi không biết rằng cứ xuống ga 

này, mua vé đi đến ga kế cận là ga chính 

Châtelet là gặp tuyến 14 đi China Town hay 

các tuyến khác mặc tình muốn đi đâu thì đi vì 

ga nầy rất lớn, là giao điểm của  5 tuyến đường 

cùng với ga phụ Les Halles bên cạnh còn nối 

với nhiều tuyến khác nữa. 

Chúng tôi lếch thếch đi bộ về hướng Ðông 

để tìm ga Châtelet. Phải nói là “tơ lê”, “lếch 

thếch” thiệt vì từ 10 giờ sáng đến bây giờ toàn 

là đi bộ trong viện bảo tàng Louvre quá rộng 

lớn, không xem thì “phí của giời” mà đi hết 

mọi nơi thì... rã rời chân cẳng. Ráng đi rồi 

cũng tới, xuống ga Châtelet rất đông người, 

phải tìm nơi mua vé, người địa phương có vé 

tháng hoặc mua vé bằng máy. Còn mình sợ 

máy toàn là chữ Pháp, bỏ tiền vô, tiền mất mà 

vé không ra hoặc mua lộn vé thì tiền mất tật 

mang! May có một bà người da đen (chắc là 

Maroc hay Algérie gì đó?) đang giải thích 

bằng tiếng Anh với vài du khách. Chờ bà nói 

xong mới nhờ bà mua vé giùm. Mua loại vé đi 

nguyên ngày, lên xuống bao nhiêu ga cũng 

được và đi bất cứ tuyến đường nào. Giá vé là 

5.60 Euro cũng rẻ so với đi taxi. 

 

Hệ thống xe điện ngầm 

 

Trung tâm Paris không lớn lắm, đường 

kính khoảng 6 miles nên cũng có thể đi bộ đến 

được hầu hết những địa điểm du lịch trong 

thành phố.Hệ thống xe điện ngầm gọi là Métro 

được nghiên cứu từ năm 1845 nhưng mãi đến 

ngày 19-7-1900 tuyến đường số 1 mới bắt đầu 

hoạt động. Thời gian qua những tuyến mới 

được mở thêm và những tuyến đường cũ được 

nối dài ra. Hiện hệ thống Métro ở Paris có tất 

cả 14 tuyến đường (có 2 tuyến phụ là 3bis và 

7bis) với chiều dài tổng cộng 211 km (131 

miles) qua 380 ga (87 nhà ga trung chuyển nối 

nhiều tuyến đường), có 3,500 toa tàu với hơn 

15,000 nhân viên phục vụ. Hệ thống Métro 

được điều hành bởi hãng xe điện trên mặt đất 

có tên là RER, hãng này cũng quản lý luôn hệ 

thống xe buýt và 3 đường xe điện Tram (loại 

móc dây điện trên cao). Vì vậy vé Métro có 

thể dùng cho các loại xe khác cùng hãng RER. 

Từ phi trường Charles de Gaulle đi vào thành 

phố Paris có thể đi bằng xe điện RER (tuyến 

RER B3 qua ga Châtelet, Gare du Nord ở 

trung tâm Paris) sau đó đổi sang xe điện ngầm 

Métro rất nhanh chóng và rẻ hơn là dùng Taxi 

hay xe buýt. Các nhà ga xe điện ngầm cách 

nhau khoảng 500 mét nên rất thuận tiện, hành 

khách khỏi phải đi bộ xa. Nhiều nhà ga trang 

trí cũng rất đẹp như nhà bảo tàng thí dụ như 

các ga Louvre (Line 1), ga Varenne (Line 13), 

ga Abbesses (Line 12). 
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Giá vé rẻ nhất hiện nay là 1.60 Euro có thể 

mua ở nhà ga mỗi lần đi nhưng mua một xấp 

(carnet) 10 vé giá là 11.40 Euro tiết kiệm được 

tiền bạc và thời giờ sắp hàng mua vé. Vé này 

có tên là “t” dùng để đi một chuyến nhưng qua 

bao nhiêu ga cũng được, khi ra khỏi nhà ga thì 

vé hết giá trị. Vé có thể dùng để đi xe điện 

RER nhưng chỉ trong Zone 1 mà thôi. Métro 

có vé nguyên ngày, tuần và tháng rẻ hơn có thể 

mua trên online qua hệ thống Internet. Du 

khách nước ngoài nên mua vé dành riêng cho 

du khách ngoại quốc gọi là “Paris Visites” có 

giá trị 1, 2, 3 hoặc 5 ngày không hạn chế sử 

dụng các loại phương tiện chuyên chở của 

hãng RER, Métro. Vé này là tấm thẻ cứng, 

mỗi lần vào trong ga là bỏ thẻ vào máy, cổng 

sẽ mở và nó sẽ trả lại ở cuối cổng vào nhưng 

lên xe buýt không bỏ vào hộp được mà trình 

cho tài xế lái xe. 

Hệ thống RER cũng như Métro nhiều khi 

bị nhân viên đình công cũng là 

một trở ngại, điểm lưu ý thứ nhì 

khi sử dụng xe điện ngầm là nạn 

móc túi, giựt bóp xách nơi các 

nhà ga (nhất là khi đi thang máy 

chen lấn) hay trên toa tàu. Rất 

nhiều người quen cho biết bị 

móc túi mất giấy tờ, tiền bạc ở 

Paris nhưng đối với chúng tôi thì 

không gặp nạn này có lẽ nhờ đề 

phòng. Hệ thống Métro chỉ hoạt 

động từ 5 giờ 30 sáng đến 

khoảng 12 giờ 45 hay 1 giờ sáng 

nên những giờ khác nếu di 

chuyển phải dùng taxi. 

 

Taxi ở Paris 
 

Taxi ở Paris trên mui xe có bảng đèn “Taxi 

parisien” có thể đón ở ngoài đường hay từ các 

bến. Giá đi ban đêm (từ 7 giờ tối đến 7 giờ 

sáng) là 1.06 Euro cho mỗi km (ngoại ô và 

ngày chủ nhật là 1.26 Euro). Giá một cuốc xe 

tối thiểu là 5.20 Euro có thể đi từ 1 đến 3 

người, người thứ tư thêm 2.70 Euro và món 

hành lý thứ 2 là 0.90 Euro. Nên nhớ rằng nếu 

dùng điện thoại để gọi taxi thì họ sẽ tính thêm 

tiền từ địa điểm cuối của họ đến nơi đón mình. 

Thành thử đừng ngạc nhiên khi lên xe đã thấy 

đồng hồ chỉ 7 Euro hay nhiều hơn nữa! 

 

Khu phố Việt quận 13 
 

Xuống khu phố Việt tiện nhất là đi Métro 

tuyến 14 là tuyến đường mới nhất, xe tân tiến 

chạy nhanh hơn và cửa mở tự động. Cô em 

chú bác Monique gặp ở Nice ngày hôm kia 

dặn tôi là ra ở ga cuối là ga Bibliothèque 

Francoise Mitterrand và bản đồ của tôi cũng 

ghi như vậy. Nhưng bà nhân viên của Métro 

mua vé giùm cho tôi nói ga cuối mới mở là ga 

Olympiades và muốn đi phố Tàu ra ga này gần 

hơn. Monique ở Paris chắc ít khi xuống phố 

Tàu nên không biết đường 14 đã kéo nối dài 

thêm một ga. Ðể tới phố Việt Tàu nhiều người 

vẫn dùng đường Métro tuyến số 7 và ra ở ga 

Porte d'Ivry hoặc ga Porte de Choisy ở hướng 

Nam. Bạn bè căn dặn hãy cẩn thận khi đi 

Métro ở Paris nhưng nhìn quanh trên xe tôi 

thấy ai cũng là người tử tế lương thiện nên 

cũng an lòng. Xe lao đi vùn vụt qua nhiều ga 

và mỗi nơi đều đậu lại chừng 1 phút có ngừng 

ở ga Lyon đèn vàng nữa. Cuối đường xe 

ngừng ở ga Olympiades, là ga cuối nên mọi 

người ra hết. Chắc đoàn xe có gắn 2 đầu máy 

nên nó sẽ chạy ngược về ga đầu kia là Saint 

Lazare cạnh khách sạn tôi ngụ. 
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Lên khỏi ga xe điện ngầm ở ngã tư đường 

Tolbiac và Baudricourt, tôi ngơ ngác không 

biết đường nào đến phố Việt? Hỏi một thanh 

niên Pháp anh ta chỉ hướng và nói phải rẽ trái 

nơi ngã tư. Trên đường đi thấy nhiều người Á 

Châu nhưng nhìn dáng vẻ chắc không phải là 

người Việt. May sao gặp một bà cách phục sức 

chắc là đồng hương người Việt chứ không 

nhầm đi đâu được! Tôi cất tiếng 

chào hỏi và bà vui vẻ đáp lại và 

chỉ đường đến khu phố Việt 

nhưng bà nói là bà cũng xuống đó 

nên cứ đi theo bà. Vừa rảo bước 

tôi vừa giới thiệu về mình từ Cali 

tới và bà cũng cho biết phương 

danh bà là Nguyễn Diệu Chước, 

trước 1975 là giáo sư trường nữ 

trung học Gia Long. Bà cũng đã 

từng sang Cali dự ngày Gia Long 

Hội Ngộ mấy năm về trước. Hiện 

bà ở một thành phố ngoại ô Paris 

(có nói tên nhưng tôi không nhớ) 

đi xe điện tới đây mất cả tiếng 

đồng hồ. Hôm nay tới phố Tàu để 

làm mắt kính, tính tôi hay hỏi về 

giá cả để biết giá sinh hoạt ở đây 

ra sao? Bà cho biết một cặp kính phải tốn cả 

vài trăm Euro! Bà tử tế căn dặn chúng tôi phải 

đề phòng nạn móc túi, giật bóp phụ nữ. Cuối 

cùng không dám làm phiền chúng tôi xin phép 

chia tay khi đến khu phố Việt. 

Khu thương mại Việt Nam ở đây không có bãi 

đậu xe lớn như Cali vì dân Paris thường di 

chuyển bằng xe điện ngầm và các phương tiện 

chuyên chở công cộng hơn là dùng xe hơi 

riêng. Ít chợ thực phẩm mà nhiều nhà hàng ăn 

và các cửa tiệm dịch vụ hoặc tạp hóa trong 

những khu phố lầu. Chúng tôi vào trong khu 

thương xá hơi tối nhưng mát mẻ có các nhà 

hàng như Phở 34 Ngọc Phương, thẩm mỹ viện 

Crystal, bước ra một khoảng sân rộng dưới 

những tòa cao ốc chung cư, nơi đây có các nhà 

hàng như Phượng Hoàng, New China Town, 

Quán Ngon, Lilly Café và siêu thị Việt Nam. 

Mấy tuần nay chuyên trị đồ Tây nên muốn ăn 

phở nhưng các nhà hàng này... không bán vì là 

giờ nghỉ trưa, đóng cửa đến 3, 4 giờ chiều mới 

mở cửa lại! Cũng lưu ý du khách là không nên 

đến khu phố Việt Nam vào các ngày Thứ Hai 

vì đa số các cửa tiệm đều đóng cửa nghỉ bán! 

Khác với bên Mỹ nơi tôi ở tiệm phở mở cửa 

quanh năm và từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, 

có nơi còn mở 24 trên 24. Chúng tôi ghé qua 

trung tâm băng nhạc Thúy Nga Paris (cửa tiệm 

ở đây lớn hơn ở Bolsa), không hỏi về nhạc mà 

hỏi về... phở, giờ này tiệm phở nào mở cửa thì 

một ông trung niên ở đây cho biết là tiệm Phở 

Mùi ở số 97 cùng đường Avenue d'Ivry. Anh 

chỉ dẫn đường đi rất tận tình, cung cách niềm 

nở thân thiện giống như ông chủ Thúy Nga ở 

Bolsa. 

Chúng tôi đến tiệm Phở Mùi, cảm tưởng 

đầu tiên thấy giống các tiệm phở ở Việt Nam 

vì có che thêm mái hiên phía trước tiệm. Vào 

bên trong nhà hàng sạch sẽ, nơi nấu phở có 

thùng nước lèo, quầy thịt ngay ở phía trước 

gần quầy tính tiền, khách ăn có thể chứng kiến 

ông chủ tiệm phở đích thân sửa soạn, thêm 

thắt gia vị cho tô phở nóng bốc khói của mình. 

Nhà hàng tên Phở Mùi nên mới vào là đã 

nghe... mùi nước lèo phở thơm ngào ngạt, 

khiến khách nhớ đến khu các tiệm phở ở 

đường Pasteur (trước viện chích chó) Sài Gòn 

ngày nào. Phở ở đây tô khá lớn (miền Bắc gọi 

là “có chất lượng”), nước lèo thơm ngon, bánh 

tươi mềm và thịt rất nhiều như phở ở Cali. Có 

lẽ biết chúng tôi “xa quê hương nhớ... húng 

quế” nên thấy dĩa rau được tận tình chiếu cố, 
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ông chủ quán vào trong mở tủ lạnh tiếp tế 

thêm vài nhánh còn tươi xanh, đối với Paris 

thật là... hiếm quý! Không phải như ở Sài Gòn 

rau ăn phở mỗi bàn đầy một rỗ nhựa, húng quế 

ở Paris là hương vị rau thơm khó tìm. Giá cả 

Phở Mùi cũng rất nhẹ nhàng 

khoảng 7 Euro một tô. Nhâm nhi 

thêm ly cà phê sữa đặc có đường, 

cảm thấy cõi lòng ấm lại tưởng 

chừng như ở Bolsa thân thuộc 

chứ không phải trôi nổi trên đất 

Pháp trời Âu một chiều Xuân 

nhạt nắng. 

Ăn phở xong, chúng tôi băng 

qua bên kia đường Ivry vào con 

hẻm lớn để đến chợ Tang Frères, 

đây là chợ bán thực phẩm Á Châu 

lớn nhất ở Pháp và có thể cả Châu 

Âu nữa. Chủ nhân là một người 

Hoa tên Ratanawan ở bên Lào 

sang lại khu chợ này, trước đây là 

kho hàng của một hãng xe điện. 

Chợ khá lớn không thua gì những 

chợ ở Bolsa và cũng bán đủ mọi mặt hàng thực 

phẩm không khác gì Cali. Phía trước chợ có 

cửa hàng Fast-food cùng tên bán thức ăn nóng 

như xá xíu, heo quay, vịt quay tấp nập người 

mua. Trước chợ là khu bán hoa kiểng và kho 

hàng, thấy xoài riêng tươi vàng hực vừa nhập 

về từng thùng hàng lớn, vợ tôi hỏi giá bao 

nhiêu thì anh chàng người Hoa nói rằng: 

“Chưa có „pán‟ chờ lịnh của... ông chủ mới 

„pán‟ được!” 

Hiện nay ở Paris không phải chỉ có khu 

phố Á Châu Quận 13 này mà còn có khu phố 

Tàu mới khác nữa ở Belleville về hướng Ðông 

Bắc Paris cũng đang phát triển và khu này có 

thêm thương mại của người Do Thái, Trung 

Ðông. Khu phố Á Châu Quận 13 vẫn là khu 

China Town lớn nhất với khoảng 150 nhà hàng 

ăn và các cửa hàng bán lẻ. Sau khi Việt Nam, 

Miên, Lào thay đổi chính quyền năm 1975 làn 

sóng thuyền nhân người Việt và Hoa từ các 

nước Ðông Dương này sang Pháp định cư. Lúc 

đó khu Quận 13 Paris này là khu lao động dân 

nghèo, chính quyền đang phá bỏ những khu 

nhà cũ kỹ thay thế bằng những cao ốc chung 

cư hàng chục tầng lầu. Vì giá rẻ so với những 

nơi khác nên nhiều thuyền nhân Hoa Việt vào 

mua những căn chung cư này và phát triển khu 

thương mại quanh đó bắt đầu vào năm 1982. 

Ngày nay đến khu phố Á Châu này thấy sừng 

sững trên cao nhiều buyn đinh chọc trời và 

những nhà hàng ăn thấp ở phía dưới. Tuy 

nhiên giữa các khu cao ốc, thương mại vẫn có 

những không gian màu xanh nho nhỏ trồng 

hoa kiểng và vườn chơi cho trẻ con, người lớn 

tuổi. 

Hiện ở Pháp có khoảng 250,000 người 

Việt sinh sống, đông nhất là ở các thành phố 

lớn như Paris, Marseille và Lyon, ở mọi nơi 

đều có khu thương mại Việt Hoa nhưng khu 

Phố Á Châu Quận 13 vẫn là khu thương mại 

sầm uất và nhộn nhịp nhất xứ Pháp. Hàng năm 

có nhiều lễ hội văn hóa truyền thống nhưng 

được người Pháp chú ý và các báo Pháp đưa 

tin là cuộc diễn hành rực rỡ nhiều màu sắc 

trong ngày Tết Nguyên Ðán mặc dù thời tiết 

Paris lúc đó vẫn còn trong Mùa Ðông giá lạnh 

... 

 

(trích Châu Âu cổ kính – sách mới của cùng 

tác giả, xuất bản 2009) 
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Loài Ong : Trí Thông Minh và Linh Cảm
 

Lê Khắc Thí  - CA 6/2009 

 

Hồi học Trung học ở Trường Khải Ðịnh, 

Huế, giáo sư người Pháp, Ông Harter dạy môn 

Toán, khi học về hình học ông có đề cập đến 

trí thông minh của loài ong trong phương thức 

xây tổ ong hình lục giác. Ông cho biết với hình 

lục giác loài ong đã xữ dụng 100% thể tích của 

tổ ong, nếu xây lổ ong hình tròn thì chỉ xử 

dụng được 78%, số lổ trong tổ ong sẽ giảm bớt 

22%. Hơn nữa phải dùng vật liệu nhiều hơn để 

đắp vào khoảng trống giữa bốn lổ ong hình 

tròn. Xây hàng trăm lổ ong hình lục giác đều 

đặn đẹp đẻ với thân hình nhỏ bé của ong thợ 

làm nên, thật là kỳ diệu. Tạo hóa đã ban cho 

loài ong một trí óc tuyệt vời! 

 Trí thông minh cũng được thấy trong tổ 

chức sinh hoạt của một đàn ong: ong thợ xây 

tổ, ong đi lấy mật hoa, ong sinh sản… và trên 

hết là Ong Chúa, đầu đàn, có hình dáng to lớn 

hơn ong thưòng, dễ nhận ra khi cần tìm ong 

chúa. Ðàn ong sống rất có kỷ cương, luôn luôn 

che chở, bảo vệ cho ong chúa, khi ong chúa bị 

bắt là bám theo để cứu ong chúa. 

 Hồi làm việc ở OHIO (1976), tôi có người 

bạn làm cùng sở, ngoài công việc chuyên môn 

của mình trong ngành Công Chánh, ông ta 

(người Ý) lại có nghề bắt ong, dời tổ ong khi 

có cư dân báo cho thành phố biết là họ có tổ 

ong nơi nhà họ. Ông bạn này khi làm công 

việc ấy, mang một chiếc áo trùm từ đầu đến 

chân để ong khỏi đốt, đến nơi có tổ ong, ông ta 

tìm bắt con ong Chúa, bỏ vào trong một cái 

lồng lổ nhỏ, mở cửa lồng, để vào nơi có tổ 

ong, như vậy là cả đàn ong chui vào bảo vệ 

cho ong Chúa, ông ta mang lồng đi ra xa thành 

phố rồi thả cho ong bay đi. Làm công việc này 

được thù lao riêng, nên ông sẵn sàng phục vụ. 

 Nhân đây tôi xin kể chuyện tổ ong sau nhà 

tôi ở Costa Mesa, có thể liên quan đến trí 

thông minh và linh cảm của loài ong. Vừa qua, 

sáng sớm ra vườn tôi phát giác một tổ ong, có 

một đàn ong hằng nghìn con bu quanh, lớn 

bằng một quả bóng tròn, trên cành cây chanh 

sau nhà, mà lâu nay tôi không thấy. Cây chanh 

nằm cạnh hồ nước, thường ngày tôi thấy có 

một vài con 

ong rớt trong 

hồ, tôi lấy vợt 

vớt lên cứu 

mạng sống cho 

nó, việc này đã 

trở thành một 

thói quen, dù bận gì, khi thấy có ong trong hồ, 

tôi cũng vớt rồi mới an tâm, cũng như tôi 

thường dùng vợt lưới nhỏ đẻ bắt ruồi trong nhà 

rồi đem ra sân thả cho nó tiếp tục sống, thay vì 

dung phết đập ruồi để giết nó, vì tôi nghĩ rằng, 

một sinh vật dù nhỏ bé, cũng đau đớn khi bị 

giết như những loài vật khác, kể cả loài người. 

Tôi định gọi cơ quan liên hệ để dời tổ ong sau 

vườn, tránh nguy hiểm bị ong đốt, nhưng cũng 

ngại là họ sẽ dùng thuốc diệt ong. Hôm sau 

sáng sớm tôi ra vườn thì thấy tổ ong còn đó, 

đàn ong còn đó, nhưng đến trưa tôi ra xem lại, 

thì lạ thay, ong đã bay đi hết, chỉ còn tổ ong 

lớn bằng nắm tay, trên cành chanh. Hằng 

nghìn con ong đã rời khỏi tổ lúc nào không 

hay; đến chiều tối và sáng hôm sau cũng 

không thấy ong trở lại! Tôi thầm nghĩ là ong 

có “thần thông giao cảm” với nỗi lo âu của tôi, 

nên đã rũ nhau đi nơi khác! 

 Loài ong có một giác quan linh cảm kỳ lạ. 

Ở thôn quê, nhà nông thường bị thiên tai làm 

hư hại mùa màng, nhà cửa, như bảo lụt miền 

Trung. Loài ong giúp cho nhà nông “tiên đoán 

thời tiết”. Mỗi năm vào mùa Xuân hễ thấy ong 

làm tổ trong bụi tre, trên cao thì năm ấy có lụt   

lớn, khi thấy ong làm tổ ở dưới thấp thì sẽ có 

bão lớn. Nhờ vậy mà nhà nông đề phòng bão 

lụt, bảo vệ cho mùa màng, ruộng nương. 

 Cũng là chuyện ong và tổ ong, tôi đọc trên 

báo Mỹ gần đây, có một bài nói về ngôi chùa ở 

Nhật, có ong đến làm tổ phía ngoài, một nhà 

sư của chùa bèn đem bó đuốc ra đốt để xua 

đuổi đàn ong và diệt tổ ong. Sơ ý nhà sư làm 

đuốc rơi xuống và cháy ngôi chùa!  

 Ðăng tin này, có lẽ tác giả cũng chỉ muốn 

loan tin một ngôi chùa bị cháy, nhưng biết đâu 

đây cũng là luật Nhân Quả của nhà Phật mà vị 

Sư cũng như nhà báo không nghĩ đến. 
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Nguyễn thái Hai 

 

Những câu của cổ nhân còn lưu truyền đều có 

nhiều điều ta cần học hỏi. Đúng sai tùy trường 

hợp, tùy hoàn cảnh và nhất là tùy người sử 

dụng. Những điều thầy dạy đương nhiên là 

đúng và thường là lý thuyết trừu tượng, còn 

học bạn là những thực tế đơn giản, bạn làm 

được thì ta cũng làm được. Sự học bạn làm 

tình cảm bạn bè gắn bó nhau hơn, thông cảm 

cho nhau và quan trọng nhất là nhớ các bài học 

đó dễ dàng hơn.  

 

Nhờ ở trong Ban Biên Tập (BBT) với trách 

nhiệm sửa lỗi chính tả chúng tôi được đọc 

trước bài Tình thầy trò của AH TS Huân và 

thấy trước hình AH Trần lê Quang, 93 tuổi. Đó 

là một cụ già phương phi dáng người thon gọn, 

ngồi ngay ngắn, da có vẻ hồng hào và nhất là 

đôi mắt tròn đầy nét tinh anh.  Mấy hôm sau 

lại có bài viết của cụ văn phong gọn gàng 

trong sáng kể lể nhiều chi tiết của một thời xa 

xưa. Hai vợ chồng chúng tôi thật sự ngạc 

nhiên về sức khỏe và sự minh mẫn của cụ. 

Trong buổi họp mặt AHCC tại Hoa Thịnh Đốn  

năm ngoái khi nghe giới thiệu cô Lê sĩ Ngạc: 

một bà cụ người mảnh mai, đi đứng khoan thai 

vững vàng, giọng nói rõ ràng. Chúng tôi sửng 

sốt há mồm nhìn cô chăm chăm ngạc nhiên tột 

bực. Ngày tôi vào trường, Thầy đã thuộc lớp 

thầy già nay tôi đã gần 80 mà sao cô còn khỏe 

mạnh minh mẫn thế. Khoảng ba năm trước tôi 

có điện thoại hỏi AH NH Tuân  một vài chi 

tiết về một cụ già ở Việt Nam nghĩ rằng có thể 

cùng khóa với AH Tuân, người mà tôi chỉ thấy 

hình và nghe danh qua các sinh hoạt của LT. 

AH Tuân cho tôi một số chi tiết riêng biệt về 

một số bạn đồng khóa để kiểm tra xem cụ già 

ấy có biết không, nếu không biết thì không thể 

cùng khóa được. Các chi tiết này cùng giọng 

nói sang sảng của AH Tuân đã nói lên sức 

khỏe và trí óc của AH cũng không khác hai vị 

kể trên. Tôi định đưa tình trạng của ba vị này 

vào mục thư tín để xin họ cho chúng ta biết bí 

quyết sống ra sao để được như vậy. Chưa kịp 

làm thì có vài sự việc đã và vừa xảy ra thúc 

đẩy tôi ghi lại bài này.  

 

Khi AH NĐ Chí cho biết gặp bạo bệnh, bao 

nhiêu là điện thư với lời lẽ đủ mọi khía cạnh 

của rất nhiều AH thân sơ, già trẻ, tới tấp bay 

về đủ nói lên cái chân tình sâu đậm của đại gia 

đình Công Chánh chúng ta. Rồi LT được thay 

đổi trưởng ban để AH Chí được yên tâm tĩnh 

dưỡng. Sinh hoạt của trưởng ban mới và Ban 

Biên Tập cũ
 __

 được tăng cường 
__

 vẫn điều 

hòa y như cũ nói lên đầy đủ sự cảm thông cố 

hữu của các thành viên, xa gần, đủ mọi lứa 

tuổi, nhưng BBT vẫn lo âu nạn đói bài. Có ý 

kiến kêu gọi các lão trượng viết về hưu trí. Các 

đàn em  hoan nghênh, nhưng các bô lão ngại 

viết về ta
 __

 cái ta đáng ghét muôn thuở 
__

 đâu 
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dám viết, vả lại biết gì mà viết. Nửa đời công 

chức ở quê nhà, nửa đời nơi tưởng là xứ tạm 

dung nhưng đã thành quê hương mới với bao 

thủ tục phiền phức của mỗi cơ quan từ liên 

bang đến các thành phố của nhiều tiểu bang 

khác nhau v…v…  

 

 
 

 Tôi thiển nghĩ cái ta chỉ đáng ghét khi ta viết 

để đề cao ta, xem ta là trung tâm của thế giới 

chứ nếu ta ghi lại những kỷ niệm, những hoàn 

cảnh đặc biệt khi thi hành công tác khi làm 

việc ở Việt Nam, điều mà thành phần trẻ có 

thể chưa biết hết, những vụ tai bay vạ gió của 

thời chiến chinh đã xảy đến cho mình 

v…v…Đây là một nguồn bài vô tận mà trong 

một vài LT gần đây đã được một số AH mạnh 

dạn viết ra. Trong thời gian qua đề tài về du 

lịch đã được nhiều AH ghi lại với nhiều chi 

tiết về sinh hoạt, về phong tục lạ kèm theo 

hình ảnh đẹp đã giúp chúng ta hiểu thêm thế 

giới. Cảnh trí những quốc gia này cũng sắp 

bảo hòa vì các hãng tổ chức du lịch thường 

cho đi qua những nơi tương tự. Tại sao ta 

không viết về Việt Nam??? Xin đừng nghĩ là 

chúng ta, người Việt nên đã biết quá nhiều rồi. 

Tôi không nghĩ như thế. Tôi không  nhớ rõ LT 

nào nhưng có một chị tả lại cái chợ làng quê 

nhỏ bé của thời chị còn bé tí làm tôi nhớ lại cái 

chợ mẹ tôi kể cho anh em chúng tôi nghe nơi 

đó bà đã một thời bán buôn. Mẹ không còn 

nữa, chợ bây giờ ra sao, nhưng hình ảnh cái 

chợ đó đã đem lại bao xúc động nơi tôi. Ai ai 

cũng biết miền Trung “cày lên sỏi đá” để sống 

nhưng nào ai biết được nỗi đắng cay vất vả, sự 

lo âu của người nông phu về cái nghiệt ngã của 

thời tiết khi chưa thu hoạch được mùa màng; 

cái đồng bằng sông Cửu Long phì nhiêu với 

hai mùa nước nổi và ròng, vời nhiều tôm cá ra 

sao mà đã làm cho người miền Nam 
__

 khác 

hẳn người hai miền Bắc và Trung
 __ 

sống 

phóng khoáng, giàu lòng từ bi, mà gia đình 

chúng tôi, trong lúc vượt biên, đã được họ giúp 

đỡ tận tình hơn bà con ruột thịt. Những thú vui 

thời tuổi thơ của mỗi miền đồng quê mà nay 

có thể đã không còn nữa mà dân thị thành nào 

biết, những di tích lịch sử ghi công những anh 

hùng dân tộc mà ta từng nghe danh nhưng 

không nhớ, hoặc không biết nơi nào. Ta không 

cần viết dài dòng với chi tiết lịch sử, điều mà 

ai muốn biết rõ có thể truy cập trên mạng. 

Những điều ta viết đơn sơ ngắn gọn nhưng đọc 

giả sẽ nhớ lâu vì tác giả là người ta quen ta 

biết, còn nhớ bạn là còn nhớ các điều bạn viết. 

Có nhiều trường hợp khi ta viết về nỗi gian 

truân của một giai đoạn cuộc đời ta nhưng tình 

cờ những tình huống đó có thể an ủi bạn ta khi 

có điểm tương đồng. Bạn ta tưởng họ đã khổ 

mà trên đời vẫn có người khổ hơn. Cũng có 

khi mình giải quyết một việc gì, hay chỉ nêu 

lên một ý kiến rất thông thường mà bạn mình 

đã rút ra được một điều gì đó giúp họ giải 

quyết một mớ bòng bong ám ảnh họ đã lâu. 

Tôi nghĩ đó là phương pháp học bạn rất thiết 

thực mà chắc hẳn có lần chúng ta đã áp dụng. 

 

Gia đình Công Chánh chúng ta là một tập hợp 

thật đặc biệt. Thầy của thầy, thầy của bạn, thầy 

của trò; bạn của thầy, bạn của bạn, bạn của trò; 

và trò của thầy. Một tập hợp có đẳng cấp, có 

tôn ty trật tự rõ ràng nhưng cũng là một đám 

cá mè, nhiều lứa, có thời cùng sinh hoạt thân 

mật, là thượng cấp / thuộc cấp / bạn bè và 

nhiều liên hệ khác nữa làm cho cái thân tình 

sâu sắc hơn. Một tôn chỉ của LT là giúp vui 

cho nhau, giúp chúng ta hiểu nhau hơn, cảm 

thấy gần nhau hơn, dễ thương hơn và do đó 

tình cảm ngày càng gắn bó nhau hơn. Do đó 

hãy viết cho nhau đọc, ngại viết thì hãy tỏ vài 

lời ngắn ngủi khen bài này, bài nọ qua phần 

thư tín để khích lệ nhau và để người trưởng 

ban cùng BBT mới được an tâm hơn, có nhiều 

thì giờ suy nghĩ điều mới lạ làm cho LT thêm 

khởi sắc.   
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Bèo dạt Mây trôi - Hà Nội ơi ngày ấy anh về. 

   U Tà 

Lời nói đầu:  Những gì tôi ghi nhận dưới đây 

đã xảy ra cách đây 13 năm cho nên không có 

tính cách thời sự.  Hà nội năm 2000 tôi thăm 

viếng lại đã thay đổi quá xa và kể như không 

thua chi Sài Gòn.  Những chuyện ghi dưới đây 

chỉ có tính cách đọc cho vui thôi.  Không chê 

bai mà cũng không khen theo kiễu bợ đ….  

 

*       *     * 

I am Going Home!  

“Tung cánh chim tìm về tổ 

ấm” (Hoàng Trọng) và con 

chim sắt đây là Air VietNam 

với các cô tiếp viên đẹp 

người Bắc. Năm 1975 ra đi 

với nhục nhã ê chề, nhục mất 

nước, nhục vì thân phận 

không bằng con nhỏ ở lấy 

Mỹ vì tụi nó được coi là vợ 

con của Mỹ trong lúc đó gia 

đình tôi là thứ dân vượt biên! 

Bây giờ, 1994 tôi trở về tổ 

quốc mà tôi đã bỏ ra đi.  

Tôi bay từ Jakarta qua 

Singapore.  Từ Singapore tôi 

về Hà Nội bằng Air VN.  

Năm 1993 tôi có về VN thăm 

bà con từ Huế đến Sài Gòn 

nên việc đi máy bay về VN 

năm 1994 không còn hồi hộp 

như chuyến đầu vào năm 

1993. 

 Năm 1954 sau khi đậu tú tài toàn phần dự 

tính ra Hà Nội học đại học thì đất nước bị chia 

đôi bởi hiệp định Genève, rứa là mộng đi Hà 

Nội xem các cô gái Bắc (và biết đâu…) gặp các 

cô bán vải ở Hàng Đào, xem hồ Hoàn Kiếm v.v 

bị tan ra thành mây khói.  Còn đâu là Khái 

Hưng với Gánh Hàng Hoa, Nửa Chừng Xuân 

v.v.  Năm 1975 thì kể như vĩnh viễn bỏ xứ ra đi 

không bao giờ trở lại Việt Nam chớ đừng nói 

Hà Nội, rứa mà: “Hà Nội ơi, … biết đâu ngày 

ấy anh về”.  

 Máy bay bay vòng trên sông Hồng làm như 

để cho tôi chiêm ngưỡng nước sông Hồng “đỏ 

vì chờ mong” trước khi đáp xuống phi trường 

mà sau này tôi mới biết là Nội Bài, cứ tưởng là 

Gia Lâm vì đó là phi trường duy nhất của Hà 

Nội vào thời 1950. Trên đường đáp xuống nhìn 

hai bên đồng ruộng toàn là hố bom, mặt đất 

trông giống như các người bị bịnh đậu mùa!!.  

Đến phi trường tôi chỉ thấy 

toàn là máy bay jet loại 

Airbus, không còn thấy 

máy bay Liên Xô mà tôi đã 

từng đi từ Huế vào SGN 

năm 1993.  Trước khi đi, 

cô thư ký Úc cho tôi biết là 

cô ấy đả giữ phòng cho tôi 

ở khách sạn Dong Noi ( 

không có dấu).  Tôi đoán là 

Đồng Nội nên ghi tên này 

vào Giấy Báo Nhập Cảnh 

và đưa nộp giấy nhâp cảnh  

cùng giấy giới thiệu của Bộ 

Xây Dựng.  Anh Công An 

nhập cảnh đóng dấu vào 

giấy nhập cảnh rồi cười 

nói: “Ở đây không có 

khách sạn nào tên là Đồng 

Nội hết” (Lúc trước và nếu 

tôi là thường dân cắc ké 

chắc là sẽ bị trả giấy để 

khai lại!).  Sau này tôi mới 

nhớ lại là người Bắc không nói được vần „l‟ 

như vậy khách  sạn tên là Đồng Lợi! Phi cảng 

hơi xập lết cở hạng phi cảng Phú Bài vào năm 

1975. Tôi được đón và đưa về khách sạn Quốc 

Hoa ở đường Bát Đàn nằm gần Hàng Thiếc và 

Hàng Gà.  Trời ơi tôi đang ở trong lòng của Hà 

Nội 36 phố phường.  Sau khi tắm rửa xong 

xuôi, tôi hỏi đường đi ra Hồ Hoàn Kiếm và 

đường Hàng Đào.  Thì ra khách sạn chỉ cách hồ 

Hoàn Kiếm chừng 1 km và tôi đi bộ chừng 

mươi lăm phút là đã thấy hồ Hoàn Kiếm.   
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 Trước khi đi ra Hồ Hoàn Kiếm thì tôi tạt 

qua Hàng Đào để chiêm ngưỡng dung nhan của 

các cô bán vải mà các tác giả của Tự Lực Văn 

Đoàn đã tả trong các cuốn sách mà mọi người 

cùng lứa tuổi của tôi đọc lui đọc tới không thấy 

chán. Thất vọng, thất vọng!  Hàng vải bây giờ 

không còn hàng vải mà chỉ bán toàn hàng lưu 

niệm, và các cô bán hàng quá xấu, vừa đen vừa 

ăn nói chanh chua. Hồ Hoàn Kiếm thì nhỏ tí teo 

đi một vòng chưa hết 15 phút là đã giáp vòng.  

Tuy nhiên cầu Thế Húc và Tháp Rùa nằm chơ 

vơ ngoài hồ vẫn còn nên thơ.  Đền kỷ niệm ở 

đảo được cầu Thế Húc nối liền với đất liền có 

chưng bày xác một con rùa to lớn mà bảng ghi 

nói là lượm được khi xả cạn hồ.  Đảo được che 

kín bởi nhiều cây cổ thụ.  Chung quanh hồ có 

nhiều cây phượng vĩ nhưng vì tôi đến sau mùa 

Hè nên không còn bông.  Tôi trở về khách sạn 

và hỏi cô tiếp viên khá đẹp tên Thủy “sao mà 

các cô bán hàng ở ngoài Hàng Đào xấu thế, 

không bằng một góc của T.” Cô ta cười và đáp, 

bằng một giọng Bắc khá yểu điệu “Thưa Chú
1
, 

cháu cám ơn Chú quá khen, các cô đẹp mà Chú 

hỏi đã vào Nam từ năm 1954 và mới đây 1975.  

Các cô mà Chú thấy là dân ngoài Hà Nội như 

Phú Thọ, Phủ Lý đấy”.  À ra thế, nhưng mà 

theo Khái Hưng thì Phú Thọ, Phủ Lý cũng khá 

đẹp đâu có thể tệ như tôi mới vừa thấy.  Sau 

này khi đi xem các cô nữ sinh trường Trưng 

Vương mới hỡi ôi thấm thía vì thiếu ăn, thiếu 

mặc và vì “lao động là vinh quang” nên các cô 

đen thui, ốm yếu.  Ngoài ra nghe các cô ăn nói 

                                                           

1 Ở VN chỉ có một Bác duy nhất còn lại là Chú.  Danh từ này 

nghe rất thân mật và rất phổ thông.  Những ai đã đọc “Yêu” của 

Chu Tử thì chắc còn nhớ Chú Đạt yêu cháu Thủy.  

quá chanh chua chát chuối! không còn cái 

thanh lịch của các cô Bắc Kỳ di cư vào năm 

1954 mà tôi từng quen biết ở Lycée Yersin vào 

các năm 1953-54. 

Hà Nội 36 phố phường. 

 Mỗi buổi chiều và cuối tuần tôi đi xem tất 

cả các vùng Hà Nội và ngoại ô. Tôi đã tìm đến 

chùa Một Cột.  Chùa nhỏ bé tí teo còn thua 

chùa Một Cột ở Thủ Đức và không thấy cái thi 

vị như tôi thường thấy trong các truyện đã đọc 

lúc xưa. Tôi đã viếng đền Tướng Quân Quán 

Thánh mà theo truyền khẩu dân gian ai rờ chân 

của ông tướng sẽ được phúc lộc cho nên cái 

chân của ông tướng luôn luôn bóng lướt.  Tôi 

cũng đi ăn Bánh Tôm Tây Hồ, tôi không biết 

nó ngon cái gì, thật ra nhìn cách phục vụ và vệ 

sinh nơi ăn uống làm tôi không còn có một chút 

hứng thú gì để ăn hết.  À tôi quên nói là tôi đã 

gặp lại ông chú ruột của tôi sau gần nửa thế kỷ 

chia cách.  Chú lấy vợ người Bắc Ninh nên 

trắng trẻo khá đẹp.  Thím ăn „giầu‟ mà lại hành 

nghề hớt tóc.  Tôi đưa đầu cho Thím cắt mà cứ 

sợ dính bã trầu, cắt xong thằng em Chú Bác 

mới hỏi “anh có cần gội đầu lước lóng không?”  

Tôi ngẩn tò te một chốc mới nhớ lại người Bắc 

nói đớt, chữ N thì đọc thành L và ngược lại như 

tôi đã kể trên về KS Đồng Nợi. Lước lóng là 

nước nóng dùng gội đầu! Viết đến đây tôi mới 

nhớ đến giai thoại tiếng Bắc tiếng Trung mà tôi 

đã gặp phải. Tôi thuê nhà và nhờ thằng em chú 

bác thuê dùm cho một người giúp việc quê ở 

Hải Dương, một tỉnh lỵ nổi tiếng về bánh đậu 

xanh Bảo Hiên Rồng Vàng.  

 Hôm ấy chị ta dọn cơm cho tôi ăn, một món 

thịt bò.  Tôi hỏi chị cho tôi cái nỉa.  Chị ta hỏi 

cái nỉa là cái gì, tôi lấy cái nỉa đưa cho chị ta 

xem thì chị ấy bảo à “đấy là cái xiên”.  Tôi nhờ 

chị ấy lấy cho tôi một cái muỗng thì chi ấy lại 

không hiểu, và khi thấy tôi đưa cái muỗng ra 

thì chị ấy bảo “à đây là cái cùi dià hoặc là cái 

thià” À cùi dìa là tiêng Pháp phiên âm cuillère.  

Đến khi múc canh thấy tôi nhìn quanh thì chị 

ấy hỏi tôi “anh cần cái môi thì em đưa?” Tôi 

giật mình nhìn cái môi của chị đen thâm như 

hai con đĩa mà đòi đưa môi cho tôi thì té ra 

“môi” là cái muỗng múc canh!  Ăn xong chị 

hỏi “anh có uống chè không?”  Ở trong Nam 

chỉ có ăn chè làm gì có uống chè! Thì ra chè là 
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trà! Đại khái như vậy gần mấy tuần hai người 

mới hiểu ngôn ngữ của nhau. Gần khách sạn có 

tiệm phở Gia Truyền ở đường Hàng Nón, phở 

rất ngon nhưng cách phục vụ thì như self-

service. Vào tiệm đứng sắp hàng trước mặt anh 

chủ tiệm, anh ta vừa thái thịt vừa thu/thối tiền, 

như anh Hoà bán phở trước Viện Pasteur.  Một 

người chuyên bốc phở vào tô, anh chủ tiệm bỏ 

thịt bò sống rồi đưa qua người khác bỏ các thứ 

thịt khác như nạm, gầu, sách v.v. kế đến là 

người múc nước dùng vào bát phở, xong rồi 

mình tự bưng bát phở đến bàn ngồi ăn.  Bàn gỗ 

chắc là làm từ thời kỳ Tây thuộc điạ, nghĩa là 

rất cũ và chả có nước sơn gì hết, nước mắm là 

nước „chè‟ pha muối và bột ngọt, nhưng phở thì 

rất ngon nước ngọt không phải nhờ bột ngọt.  

Đến chiều đi ngang qua 

hàng thì thấy một đống 

xương bò nằm ngổn ngang 

sau khi thịt đã bị bóc hết để 

làm phở thịt „dừ‟.  Ăn xong 

thì phải qua hàng kế cạnh 

uống chè vì tiệm phở chỉ 

phục vụ phở mà thôi.  Còn 

như muốn uống cà phê, lúc 

đó là 1994, thì phải đi hết cả 

phố Hà Nội mới có một tiệm 

cà phê. Nói về bột ngọt thì 

dân Bắc lúc đó dùng bột 

ngọt thả dàn.  Ông chú của 

tôi đã từng pha bột ngọt để 

uống cho bổ óc!  Sau này tôi 

mới nghĩ ra là bột ngọt ngoài 

Bắc có pha trộn không nguyên chất như trong 

Nam chứ nếu uống một „thìa‟ cà phê bột ngọt 

nguyên chất chắc là sẽ bị phản ứng ngay!  Tôi 

có dịp đi ăn phở ở một quán phở khác.  Tôi 

nhìn thấy cứ sau khi bốc bánh phở và thịt vào 

tô phở thì chị lại vích một muỗng cà phê đầy 

bột ngọt vào tô trước khi múc nước lèo vào tô.  

Tôi vì dị ứng bột ngọt nên bảo chị ấy đừng bỏ 

bột ngọt vào tô, nhưng vì thói quen chị ấy vích 

vào tô một thìa bột ngọt.  Tôi bảo xin chị tô 

phở khác thì chị ấy chỉ vớt bột ngọt ra rồi múc 

nước phở đổ vào cho tan bột ngọt xong chắt 

(thổ ngữ Huế = đổ) bỏ nước ấy.  Tôi không 

dám ăn, gọi tô khác và kỳ này sẵn sàng cái tay 

để chận cái tay vích bột ngọt của chị.  Tô phở 

kia thì tôi biếu không cho một thực khách trong 

quán.  Ở Hà Nội vài tháng tôi mới thấy thông 

cảm cái điêu ngoa của dân buôn bán, không ai 

tin ai nên chị thay vì hoà tan bột ngọt trong 

nước phở thì người bán phở lại cho bột ngọt 

sau cùng để chứng tỏ cho thực khách là họ thật 

sự có dùng bột ngọt trong tô phở.  Tôi cũng đi 

ăn bánh cuốn nhân thịt tại một quán chuyên về 

món này tại gần Hồ Hoàn Kiếm bánh cuốn rất 

ngon ăn hấp dẫn, có cà cuống thứ thiệt, một 

chút nước dính vào đầu tăm tre, tôi không còn 

nhớ giá bao nhiêu nhưng rất đắt so với dân bản 

xứ.  Nói cho ngay, bánh cuốn Tây Hồ ở Đa 

Kao vẫn ngon hơn nhiều. Tôi cũng đi ăn món 

chả cá Lã Vọng ở đường Chả Cá.  Quán xập lết 

ọp ẹp vậy mà thực khách ngoại quốc đông ra 

phết vì họ đọc quảng cáo 

qua mấy cuốn sách du lịch rẻ 

tiền.   

Mỗi lần ông khách tây trắng 

đi lên lầu là tôi có cảm 

tưởng lầu sẽ sập.  Chả cá 

thật ra là cá lóc (cá tràu 

bông
2
 xắt lát, thực khách tự 

chiên vào một chảo gang đặt 

trên lửa than hồng, ăn với 

bún rau sống hoặc chiên 

chung với cá và rau thì là, và 

mắm ruốc.  Tôi cũng từng đi 

ăn „bò né trứng chiên‟ với 

các em chú bác ở gần chợ 

Hôm.  Gọi là né vì chảo 

gang bỏ rất nhiều mỡ heo, 

yes mỡ heo không phải là dầu ăn như trong 

Nam, chảo đun nóng nên khi bỏ trứng và thịt 

bò vào thì mỡ văng tứ tung phải tránh né và vì 

vậy sàn nhà rất trơn phải coi chừng không thì bị 

trợt té mà không được liability insurance đền 

bù.  Còn có một món ăn khác khá hấp dẫn vì nó 

thơm ơi là thơm, đó là món bún chả (hình như 

ở đường Hàng Lược hay Quạt gì đó không nhớ 

rõ). Chả là thịt heo bằm có thêm gia vị (có thể 

là gia truyền) ăn đệm với bún, rau và nước 

mắm chua ngọt có xắt su hào thay cho đu đủ.  

Khách được đưa lên lầu với cầu thang cũng 

                                                           

2 Xem Bizarre food, VN của Zimmer ở Travel Channel 
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thuộc loại ọp ẹp, chả thì nướng than ở dưới nhà 

mùi thơm bốc lên lầu làm tăng thêm cái ngon 

của món bún chả này. 

 Hai món chả cá và bò né tôi không dám đụng 

tới lần thứ nhì vì mỡ heo và quán xập lết tuy nó 

đại diện cho HÀ NộI 36 phố phường. Tôi cũng 

còn đi ăn Ốc Bươu hấp thuốc Bắc ở Hồ Tây.  

Món ăn chả có gì đặc sắc nhưng ngồi ăn ngay 

bờ hồ, hai chân dầm xuống nước cho mát cũng 

có cái thú vị của nó.  Nhân dịp đi qua đê Yên 

Phụ tôi mới biết đây là một khu chuyên thịt 

„cầy‟.  Tất cả các quán đều mang tên Anh Tú, 

nào là A.T. gầy, A.T cao, A.T. mập v.v. thì ra ở 

Hà Nội không có áp dụng bản quyền nên tha hồ 

thiên hạ copier nhãn hiệu cũng như Ốc Bươu 

Ông Già ở Hồ Tây, hoặc bánh Bảo Hiên Rồng 

Vàng ở Hải Dương, ai cũng là BHRV thứ thiệt 

hết!  Trong cuộc rong chơi tôi đã có dịp viếng, 

ngoài đền Quán Thánh còn có chùa Trấn Quốc 

ngay bờ hồ Tây, và cạnh đường Cỗ Ngư 
__ 

tên 

mới: Thanh Niên nhưng không ai thèm dùng. 

ngay cả bản đồ đường sá Hà Nội cũng không 

nói đến 
__

 chia Hồ Tây với Hồ Trúc Bạch, rôi 

Phủ Tây Hồ. 

 Muốn đi đến chỗ này phải đi qua một số 

vườn hoa Hồng và cây Kim Quất.  Nghe thì 

nên thơ nhưng phân bón là phân người nên đi 

ngang chỉ có nín thở! Nín thở xong đi qua một 

vùng toàn là mùi thơm béo ngậy với hàng quán 

bán đủ thứ thức ăn với các cô bán hàng đon đả 

„mời Bác vào xơi bún chả quán em‟ hoặc bún 

ốc hoặc nem „rán‟, bánh tôm Tây Hồ. 

 Tuy thơm ngon thật nhưng quán hàng vệ 

sinh thấy không bảo đãm với sợ bột ngọt nên 

tôi chỉ cười trừ rồi vào Phủ Tây Hồ.  Tôi không 

biết tại sao lại gọi là Phủ vì đây là một cái đền 

nằm ở đầu mõm của một bán đảo thuộc Hồ Tây 

(West Lake).  Phủ có am Cô, am Cậu và đền 

thờ (??) với cảnh địa ngục. Ai ế chồng xin đến 

cầu Cô, ai ế vợ đến cầu Cậu, ai muốn xin xỏ 

làm ăn thì đến đền thờ thánh ? Nhìn các bà ăn 

trầu xây mâm quả phẩm gồm trầu cau và một ít 

quả mới thấy tín ngưỡng ăn sâu vào trong huyết 

quản của dân Bắc.  

  Tôi cũng đi thăm trường Trưng Vương 

nhưng trưòng này bây giờ không còn là trường 

nữ sinh mà là nam nữ hỗn hợp.  Nhìn các cô bé 

nữ sinh thấy tôi nghiệp, gầy (theo tiêu chuẩn 

“Vịch” Kiều) đen thui và ăn nói chanh chua 

không còn cái cảnh cỗ kính của thời 54, răng 

thì bị ố vàng vì thuốc trụ sinh gì gì đó 

(aureomycine chăng?)
3
. Trường Bưởi cũng vậy 

thôi, nổi tiếng nhờ các nhân vật chứ trường 

cũng chỉ là kiến trúc mẫu của các trường Tây 

để lại.  Trường Albert Sarraut thì bị chính phủ 

trưng dụng làm Phủ Chủ Tịch, thành nội thì bị 

Bộ Quốc Phòng chiếm làm đại bản doanh.  Cột 

cờ cũng còn đó nhưng không hùng tráng như 

cột cờ ở Huế. Cửa thành ngoại  chỉ còn có một 

cái duy nhất (cửa Bắc) ở đường Hàng Chiếu 

gần cầu Paul Doumer
4
.  Cầu cho xe đi lại là 

một cầu khác, cầu Chương Dương,  nghe nói là 

được làm với sắt thép còn dư của viện trợ Liên 

Xô. Lục lạo Hà „Lội‟ gần hết tôi bèn bung ra đi 

viếng các thắng cảnh ngoài Hà Nội.  

 
Tôi đi Vịnh Hạ Long, đúng là một kỳ quan 

quốc tế điều đáng tiếc là các ghe buồm làm ăn 

quá luộm thuộm và ma giáo, một phần cũng vì 

cảnh sát đã làm ngơ cho các cò mồi lộng hành. 

Nếu đi Hạ Long mà không đi theo Tour đến đó 

mới thuê thuyền như chúng tôi
5
 đã làm thì chỉ 

rước khổ vào thân. Cò mồi bắt mối trả giá xong 

xuống thuyền thì chủ thuyền nói không biết 

mấy người cò là ai, phải trả giá lại.  Họ nhận đi 

trong hai giờ xem sơ.  Khi hai bên thỏa thuận 

nhau thì họ ra đi nhưng chỉ chạy với tốc độ rùa 

                                                           

3 Sau năm 2000 tôi trở lại thì các cô nữ sinh mới lớn lên sau 

này trông trắng trẻo đẹp gái ra phết. Đúng là gái Bắc theo như 

TLVĐ đã tả trong các truyện như Hồn Bướm Mơ Tiên, Gánh 

Hàng Hoa v.v. 
4 Cầu bị bom sập chỉ tạm  sửa lại cho sự di chuyễn dân bộ 

hành.  
5
 Hai bà người Úc thuộc phái bộ viện trợ Úc, anh Cẫn (P.G. Đ 

Cty thiết kế), M. Nguyệt và tôi  
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bò. Tôi tính là nếu với tốc độ này thì chỉ chưa 

xem gì được hết là phải quay về.  Thế là lại ngã 

gíá thêm một lần thứ hai với chủ thuyền và sau 

đó thì thuyền chạy vèo vèo.  Đúng là dân điêu 

ngoa, họ chỉ cần nói trước là đi 2 giờ sẽ không 

xem được gì hết có phải là êm chuyện không!  

Quán ăn sáng thì chưa biết làm oeuf sur plat, 

chỉ biết làm chứng chiên, thế là Nguyệt, bạn gái 

tôi cũng là Việt kiều, lại phải lăn vào bếp tự 

làm lấy món chứng ốp la.  Đường đi từ Hà Nội 

về Bãi Cháy thuộc vịnh Hạ Long còn xấu
6
, hẹp 

và đi qua vùng mỏ than Uông Bí tỉnh Quảng 

Ninh.  Đi qua đây mới thấy tội nghiệp cho dân 

làm than, đúng là lầm than!  Phố xá, nhà cửa, 

cây cối và dân phu làm than đều bị phủ một lớp 

bụi than đen. Nói và viết ở đây về Hạ Long 

cũng bằng thừa vì Hạ Long là một cảnh trí 

thiên nhiên được UNESCO công nhận là thắng 

cảnh thiên nhiên hoàn cầu.  Chỉ cần ghi là tôi 

đã có dịp đi viếng Hạ Long 4 lần rồi mà vẫn 

còn muốn đi nữa như vậy mới biết được Hạ 

Long có hấp lực không thua chi hấp lực của 

Đoàn Dự trong tiểu thuyết Kim Dung! 

 
  

 Tôi cũng lần mò đi viếng Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình, nơi Đinh Bộ Lĩnh khởi nghiệp đế 

đánh quân Tàu. Đền đài sơ sài chỉ có một cái 

đền thờ nằm dưới thung lũng không có cái 

hùng vĩ của một Đế Vương, và lẽ tất nhiên thua 

xa các lăng tẩm của triều đại nhà Nguyễn ở 

Huế. Mộ của vua Đinh Tiên Hoàng, nằm trên 

núi trông xuống thung lũng và chỉ là một ngôi 

mộ thường mà tôi tự hỏi không biết người giữ 

mộ có biết đó là mộ thật hay mộ giả được đưa 

                                                           

6 Sau này đường cao tốc by-pass vùng “lầm than” này 

ra để câu du-khách?  Hoa Lư ngược lại có 

thắng cảnh gọi là Tam Cốc Động.   

 
  

 Muốn viếng nơi này phải đi đò chèo tay do 

các phụ nữ trong vùng đảm trách. Các phụ nữ 

lao động chân tay nên nước da khá đen, gọi là 

đen dòn, ăn nói cũng lễ phép và không có giọng 

chanh chua như giọng gái Hà Nội mà tôi đã ghi 

trên (hay là vì Customer Service nên phải ăn 

nói ngọt ngào?).  Đò chèo theo dòng sông nhỏ, 

hai bên bờ là vách đá vôi dựng với nhiều hình 

thù do thiên nhiên tạo nên, nào là Mỏ Phượng 

Hoàng, Voi Đứng v.v. hình như có luôn cả xe 

tăng VN Giáp?  Đi một chút thì đò chui vào 

hang, ra khỏi hang lại chui vào hang, 3 lần như 

vậy nên mới gọi là Tam (3) Cốc Động. 
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  Kể ra thì lạ mắt chớ hùng vĩ thì ở ngoài đá 

dựng hay hơn. Ninh Bình là một vùng đá vôi 

(région karstique) nhờ vậy mà cảnh trí rất hùng 

vĩ nhờ có sông lạch và vách núi đá vôi dựng 

đứng, như những hình ảnh quen thuộc mà 

chúng ta thường thấy trong các hình vẽ quá 

quen thuộc của vùng Tô Châu, Hàng Châu bên 

Tàu.  Thuyền ghé bến thì khách lại đi viếng 3 

chùa gọi là Chùa Hạ, Chùa Trung và Chùa 

Thượng.  Gọi là Hạ, Trung Thượng vì 3 chùa 

này ở 3 độ cao khác nhau.  Hạ vì Chùa nằm ở 

dưới chân núi, Trung vì Chùa nằm ở lưng 

chừng núi và Thượng vì Chùa nằm trên đỉnh 

núi.  Cảnh trí thì khá hùng vĩ và nhờ vây mà tụi 

Pháp kéo máy móc đến đó quay phim 

Indochine, hình như do Catherine De Neuve 

đóng. 

 
  

 Hết Tam Cốc Động thì tôi lại đi Chùa 

Hương.  Theo thơ Nguyễn Nhược Pháp thì 

“Hôm nay em đi chùa Hương, cây cỏ còn ngậm 

hơi sương v.v.  Muốn đi đến Chùa thì cũng 

phải đi đò do các thôn nữ chèo, tuyệt đối không 

có thuyền máy.  Chúng tôi may mắn được một 

cô chèo đò biết ăn nói và biết làm thơ nên 

chuyến đi rất thoải mái.  Cô có bốn con, vượt 

chỉ tiêu nhưng vẫn còn muốn đẻ vì nếu không 

thì “chồng em đi lấy vợ bé!” À thì ra phép 

Đảng còn thua lệ làng!  Đò ngược đò xuôi gặp 

nhau cũng A Di Đà Phật, kể ra hay hay.  Đò 

vừa đến bến thì thấy cảnh không hay vì bến đò 

có bán cầy, thịt chó!! Từ bến đò lên đến chùa 

kể ra hơn cả cây số vừa đi vừa leo dốc vì Chùa 

nằm trong động Hương Tích khá cao trên núi.  

Chúng tôi đi trước Tết hơn một tháng nên mọi 

người đang lo làm trại căng lều để cho người đi 

chùa cầu kinh có chỗ nghỉ ngơi. Nhìn những 

người vác cây tre đực chạy te te trong lúc đó 

chúng tôi đi tay không mà còn thấy mệt mới 

phục sức chịu đựng của những người này, chắc 

là dân đi bộ đội làm đường mòn HCM!   

 
  

 Đến chùa thì mới bị vỡ mộng vì chùa nằm 

trong hang đá không có gì gọi là thắng cảnh, 

nhưng nghĩ lại phải phục các sư hàng trăm năm 

trước đã không ngại sơn lam chướng khí và thú 

dữ đến đây dựng chùa tu hành.  Người Bắc có 

tục lệ  cứ Tết đến là phải đi viếng thập tự
7
 nên 

chung quanh chùa Hương có nhiều chùa đang 

xây dựng mà mục đích duy nhất là lấy tiền chứ 

không phải để thờ Phật! 

 

 
Hang động Chùa Hương 

Còn tiếp. 
Kỳ sau: 

Bà Chuá Kho 

Cổ Loa 

Quan họ Bắc Ninh 

Sapa v.v. 

                                                           

7
 10 chùa 
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TÌM HIEÅU MỸ QUỐC 
 

Phan đình Tăng 

 

 Đến tuổi sau "Thất thập cổ lai hy" đôi khi 

ngồi lại nhìn lại cuộc đời từ nhỏ đến nay tôi đã 

sống lâu nhất trong 3 quốc gia: Việt nam, Pháp 

và Mỹ. 

 

 Nói về đất đai, khí hậu và con người thì khó 

nói cho chính xác, tôi thường hay nhìn vào khía 

cạnh đời sống kinh tế dựa trên các con số thống 

kê. Theo số thống kê 2008: 

        

Quốc Gia Dân sồ 

(triệu) 

Sản 

Xuất 

Quốc 

Gia (tỷ 

$US) 

Sản Xuất 

Mỗi Người 

($US) 

Việt Nam 86 221 2,600 

Pháp 64 2,000 33,200 

Mỹ 303 14,000 45,800 

Trung Quốc 1,330 7,000 5,300 

 

 Việt Nam quê hương là nơi đẹp hơn cả "từ 

cái mái nhà, cái thềm nhà, cho đến lá cây ngọn 

cỏ cái gì cũng làm cho lòng tôi lưu luyến vô 

cùng". Sinh ra ở làng Phú Lương Chợ Cầu:  

 

Không đi thì thảm thì sầu,  

mà đi thì nhớ Chợ Cầu Phú Lương 

Không đi thì thảm thì thương  

mà đi thì nhớ Phú Lương Chợ Cầu 

 

Lớn lên đi học ở Huế: 

 

"Núi Ngự Bình trước tròn sau méo 

Sông An Cựu nắng đục mưa trong" 

"Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp 

em qua không kịp khổ lắm anh ơi" 

"Ai về cầu ngói Thanh Toàn 

cho em về với một đoàn cho vui 

Ai về cầu ngói Gia Lê 

cho em về với thăm quê bên chồng". 

 

 

 Lớn lên làm nghề Trường Tiền (lục lộ, cầu 

cống, công chánh) ở Sài Gòn tôi đã góp công 

sức làm đường sá trong chương trình 10 năm 

canh tân đường sá Sài Gòn, Xa Lộ Vòng Đai, 

Quốc Lộ 15 đi Vũng Tàu, Quốc Lộ số 4 đi Hậu 

Giang. Sau 1975 các đường bị đổi tên: Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên 

mất Tự Do. 

 

 Qua Pháp tôi đi học và làm việc ở Paris, 

"J'ais deux amours: mon pays et Paris". Paris 

đẹp đẽ, tôi thường đi chơi bách bộ theo dòng 

sông Seine, đi dạo phố, dùng tàu ngầm Metro 

và xe buýt rất tiện. Lại có hôm đi thăm Bois de 

Boulogne, chợ trời Clignancourt. Có hôm đi xe 

lửa ra ngoại ô thăm bà con Nước Pháp và người 

Pháp đã để lại cho tôi nhiều kỹ niệm vui. 

 

 Lúc tôi ở ký túc xá trung học Henry IV, có 

hôm Giáo Sư toán kêu tôi lên bảng giải bài 

toán. Tôi đang nói thì Giáo Sư chận lại và nói 

"sinus carré" chớ không nói "sinus au carré ". 

Anh bạn Pháp ngồi bên tôi đứng dậy nói: 

"Tiếng Pháp không phải tiếng mẹ đẻ nó đâu mà 

thầy làm khó nó!". Giáo Sư nói: "Tôi chỉ cho 

anh ta nói tiếng Pháp cho đúng chứ đâu phải 

làm khó anh!". 

 

 Lúc vào học trường Cầu Cống tôi được anh 

bạn cho vào đánh Volley Ball cho trường. Mỗi 

năm anh đưa cho tôi một cái vé đi trượt tuyết 

không mất tiền. Một ông bạn khác thì nghĩ hè 

mời tôi về tắm biển ở nhà nghĩ mát của Ba Mẹ 

anh trên bờ biển Normandie. 

 

 Khi tôi xin Ông Giám Đốc Bureau 

VÉRITAS ở Paris cho tôi thôi việc để về Việt 

Nam, thì Ông tỏ ra mến tiếc muốn tôi để ông ấy 

giúp xin vào quốc tịch Pháp, rồi ông sẽ bổ 

nhiệm tôi về Việt Nam hay Nhật Bản. Nhưng 

tôi đã cam kết với Chính Phủ VN khi được cấp 

học bổng Bảo Đại, là sau khi tốt nghiệp phải về 

làm việc với chính phủ ít nhất là 10 năm! Khi 

về làm việc cho Bộ Công Chánh và Giao 

Thông rồi, mà Ông vẫn cho người Chủ Sự chi 
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nhánh Sài Gòn, đến yêu cầu tôi làm kỹ sư kiểm 

soát xây cất ngân hàng Banque de Paris ở 

đường Hàm Nghi. Tôi cũng gặp may, có Ông 

Bộ Trưởng Trần lê Quang rất tốt cho phép tôi 

làm việc đó, lại còn thêm điều kiện là phải làm 

ngoài giờ làm việc ở Kiều Lộ để đở trách 

nhiệm cho tôi, vì ngoài Ông với tôi thì ai mà 

biết được? 

 

 Làm xong trả tiền rồi, Ông Giám Đốc lại 

còn bảo tôi giúp Ông mỗi cuối tuần lên Nam 

Vang kiểm soát xây cất sân vận đông. Rất tiếc 

là Chính Phủ VN không cho tôi đi Cao Miên. 

Khi định cư ở Mỹ thì đời sống có thay đổi, 

nhưng tôi đã quen vì đã được qua Mỹ nghiên 

cứu 2 lần: ba tháng trong năm 1961 và một 

tháng trong năm 1966. Năm 1961 tôi thấy nạn 

kỳ thị chủng tộc vẫn còn. Lên xe buýt thì dân 

da màu vào ngồi phía sau, đến nhà ga, một bên 

thì không có bảng, một bên thì có bảng lớn 

"color people". Bây giờ thì chấm dứt nạn kỳ 

thị. Khi tôi vào làm việc cho thị xã Ngọc Lân, 

năm 1980 thì Thị Trưởng là Ernest Morial là 

Thị Trưởng da mầu đầu tiên. Cho đến nay thì 

chúng ta lại có Tổng Thống da mầu! 

 

 Vậy cho nên khi tôi nghe cựu Ngoại 

Trưởng Rice nói về chính sách bang giao của 

Mỹ: "Một quốc gia như Mỹ không thể có bạn 

hay thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của dân 

và nước là vĩnh viễn!" Tôi rất phục vì đã nói ra 

cho tôi hiểu là nước Mỹ vì quyền lợi mà có thể 

trở mặt như là bỏ Việt Nam vào tay Cộng Sản 

năm 1975. Còn người Mỹ đa số vẫn rất tốt. Khi 

tôi qua trại tỵ nạn ở Thái Lan các người Mỹ 

làm việc với tôi tại Việt Nam như Ông Leroy 

Purifoy, Captain Paul dều viết giấy bảo lảnh 

cho tôi qua định cư ở Mỹ. Đại tá Paul lại nhắc 

tôi là trong một buổi họp ở rạp Rex ở Sài Gòn, 

Công Binh Mỹ có cấp cho tôi cái bằng Kỹ Sư 

Công Binh, đó là bằng thiệt, tôi có thể dùng để 

xin việc giống như bằng PE Vào làm việc cho 

Thị Xã New Orleans tôi cũng gặp được nhiều 

người tốt. Năm 1998 tôi đủ 70 tuổi. Theo luật 

của Thị Xã là sau 70 tuổi mỗi năm Giám Đốc 

Công Chánh có yêu cầu ở lại làm việc mới 

được không thì bắt buộc phải về hưu. Cho đến 

2005 sau vụ Bảo Katrina tàn phá New Orleans 

tôi mới được về hưu. 

  

 Hiên nay ta đang bàn tán nhiều về tái lập 

ngoại giao với Cuba sau hơn 50 năm. Mỹ đã đi 

với Nga và Tàu để đánh Đức và Nhật trong thế 

chiến II. Sau đó khi Nhật đầu hàng, Đức và Bá 

Linh được chia đôi thì Mỹ lại theo Nhật và Tây 

Đức để chống với Liên Sô. Sau khi Liên Sô sập 

tiệm thì Mỹ có vẽ muốn dùng Việt Nam, Bắc 

Hàn và Đài Loan để hạn chế bành trướng của 

Trung Quốc. Hồi học Trung Học, tôi thấy Thái 

Lan vẫn độc lập trong lúc các nước chung 

quanh đều bị ngoại quốc xâm chiếm: Ấn Độ, 

Miến Điện bị Anh đô hộ, Cao Miên, Lào thì bị 

Pháp đô hộ. Một anh bạn nói: "Nước Xiêm La 

như con chuột khôn lanh đứng giữa 2 con voi 

khổng lồ mới yên, 2 anh khổng lồ không dám 

lấy chân, ngà hay vòi mà bắt chú chuột con vì 

có thể đụng anh khổng lồ kia sinh ra chuyện 

lớn, thành ra chú chuột nhờ vị trí đó mà yên 

thân! Việt Nam thì ở gần anh khổng lồ Trung 

Quốc nên tình trạng luôn luôn bị đe dọa. Lúc 

đánh Pháp năm 1945 cũng nhờ anh khổng lồ 

nầy giúp mới thắng được trận Điện Biên Phủ”. 

 

  Sau nầy, khi Mỹ vào miền Nam, Bắc Việt 

bị anh khổng lồ Mỹ đánh phải dùng thế "kiềng 

ba chân" theo Liên Sô. Liên Sô viện trợ cho 

dụng cụ tối tân như xe tăng, hỏa tiển SAM 6 

mới bắn hạ được B52 của Mỹ. Khi Liên Sô bị 

tan rã VN chỉ có một đường là theo chàng 

khổng lồ Uncle SAM để cân bằng nổi chú 

khổng lồ Made in China. Xem đài Truyền hình 

Việt Nam tôi thấy nói nhiều về việc Trung 

Quốc chiếm Trường Sa và Hoàng Sa. Sau nầy 

lại nói đến việc Trung Quốc qua khai thác 

Bauxite ở Cao Nguyên. 

 

 Anh VN đâu dám nói gì chỉ mong người 

Mỹ gốc Việt la lớn để Mỹ lên tiếng. Khi nghe 

Mỹ lên tiếng về việc không có quốc gia nào có 

quyền làm chủ bờ biển quốc tế thì Việt Cộng 

mới lên tiếng! Đúng là: "Không có bạn hay thù 

vĩnh viễn mà chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn!!" 

Làm việc ở Mỹ cũng vậy, phải nghiên cứu cho 

kỹ đâu là quyền lợi của cấp chỉ huy mình mà 

làm cho đúng thì mọi sự hạnh thông. 
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Saint Tropez và cô đào Brigitte Bardot 

                                                                                            
Bài và hình ảnh: Trần Đức Hợp  

 

Lời Giới Thiệu : 
French Riviera hay còn gọi là Côte d‟Azur, 

nơi nghỉ mát lừng danh của nước Pháp, nằm ở 

phía Nam, gần biên giới Ý, với những bãi biển 

và thành phố đẹp như Menton, Monaco, Eze, 

Villefranche-sur-Mer, Nice, Grasse, Saint 

Paul de Vence, Antibes, Juan les Pins,  

Cannes, Saint Raphael, Saint Tropez…, chạy 

dọc từ Đông sang Tây. Nơi đây với biển Địa 

Trung Hải trong xanh biếc như màu ngọc 

bích, nhiệt độ nước biển ấm, những bờ cát 

trắng, mịn màng như bột, trên cao là những 

rặng núi  thoai thoải, chập chùng với những 

hàng cây xanh tươi mát, trùng điệp  của rặng 

núi Sera Madrif, cùng với khí hậu ấm áp, mát 

mẻ quanh năm. Nơi đây những tài tử nổi tiếng 

của thế giới và những ông Hoàng, bà Chúa, 

những nhà tài phiệt, tỷ phú, những kỹ nghệ 

gia, chủ ngân hàng, những ông Ả Rập lắm 

tiền, nhiều của đến đây để nghỉ mát, giải trí, 

và ăn chơi…và nơi đây cũng được mệnh danh 

là „ Thiên đường của giới nhà giàu  và nổi 

tiếng  của thế giới như  Elton John, Joan 

Collins, Mick Jagger, Steffi Graf, Roger 

Moore, Sylvester Stallone, Claudia Schiffer, 

Sharon Stone, Borris Becker, …đều sinh sống 

tại nơi đây„. 

 
Nhưng  thành phố Saint Tropez chỉ được 

thế giới biết đến từ thập niên 1950s khi phim „ 

…And God Created Woman „được trình chiếu  

với cô đào Brigitte Bardot và  từ đó đã đưa cô 

đi vào huyền thoại, với  toàn bộ bối cảnh của 

phim này đã sử dụng Saint Tropez làm nơi 

đóng  và diễn xuất …Trước đó, tháng 8-1944 

Saint Tropez cũng là nơi đổ bộ đầu tiên của 

quân đội Đồng Minh để đặt đầu cầu tiến vào 

miền Nam nước Pháp và miền Bắc Ý thoát 

khỏi sự chiếm đóng của chế độ Fastcit và Nazi 

của Đức Quốc Xã.  

  Ngày nay, những cảnh quan khi xưa vẫn 

được bảo tồn, không thay đổi. Chỉ khác là số 

lượng du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, 

đã đem lại sự thịnh vượng và công ăn việc làm 

cho người dân địa phương ở nơi này. 

 

Khởi Hành  

Chiếc tàu cao tốc hai tầng, 150 chỗ ngồi, 

chạy lướt sóng trên biển êm ái như mây trôi, 

đã đưa tôi đến thành phố thơ mộng và xinh 

đẹp  Saint Tropez sau hơn 2 tiếng và tàu chạy 

80 Km dọc theo bờ biển Côte d‟Azur nổi tiếng 

của miền Nam nước Pháp, thuộc Địa Trung 

Hải, nơi mà những minh tinh màn bạc, điện 

ảnh nổi tiếng trên thế giới  đều mơ ước được 

đến và sống  tại nơi này. Tàu có ghé lại đảo 

Saint Marguerites và hải cảng Cannes để đón 

thêm một số du khách. Thành phố Cannes là 

nơi có giải thưởng điện ảnh nổi tiếng Palm 

d‟Or  hay Cành Cọ Vàng của xứ Phú Lăng Sa, 

có lẽ cũng không thua kém gì giải Oscar hằng 

năm của giới phim ảnh Hollywood  tại Hoa 

Kỳ. 

  Giá vé tàu chỉ có 50 Euros cho chuyến đi 

lẫn về, tàu sẽ cập cảng Saint Tropez lúc  11:00 

sáng, và sẽ trở về đến Nice lúc 6:00 chiều  

cùng ngày. Du khách có 5 tiếng để lang thang, 

thăm viếng thành phố cổ Saint Tropez, có lịch 

sử trên 800 năm bằng đôi chân  nhỏ bé của các 

bạn và những ký ức này sẽ lưu lại  với  sự rung 

động qua cảm giác hay  sự tìm tòi qua đôi mắt 

mở lớn của từng người du khách đến từ 

phương xa. Dĩ nhiên vì thời gian có hạn, và 
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những khu vực riêng không mở cửa cho công 

chúng, nên ngay cả những phó nhòm Paparazii 

cũng phải bỏ rất nhiều công sức, rình mò, kiên 

nhẫn nhiều năm, nhiều tháng mới cho ra  

những tấm hình độc đáo, có một không hai 

trên thế giới với các quý mệnh phụ phu nhân, 

hay công nương nổi tiếng… đang ăn vụng với 

tình nhân giàu có, đẹp trai, và phong lưu… 

Ôi ! Họ cũng vì một chữ ‟Tình‟ mà thôi, như 

câu hát trong điệu nhạc : « Tình nhiều khi 

không mà có, mà nhiều lúc có cũng như 

không… »  Ở nơi đây chắc không có vụ đó, vì 

tình ở Saint Tropez chỉ toàn  là triệu, triệu 

Euros hay Dollars và toàn là những chức tước, 

danh vọng lừng danh trong các cung vua, phủ 

chúa ở Âu Châu. Nhưng danh vọng và tiền tài 

được giới qúy tộc gác lại, để ở chỗ khác, nơi 

đây xem như là chỗ để xả hơi, an dưỡng, giải 

trí… đầy đủ nắng ấm quanh năm, không phải 

bay quá xa, tiện lợi và đầy đủ vật chất  được  

cung phụng bởi thế gian (hay cũng  là chốn 

Ta-bà theo bác Lưu Danh Du ở San Diego đã 

từng nói với tôi ; bác Du đã làm Giám đốc báo 

chí thời Bộ trưởng Trần Chánh Thành). 

 
  

Những bước chân ở Saint Tropez 
  Tàu cập bến và tôi đã lang thang theo dòng 

du khách tản bộ trên những con đường dành 

riêng cho bộ hành dọc theo bến cảng để đi vào 

nơi chốn xưa của Saint Tropez. Bên trái là 

những hàng du thuyền sang trọng và lộng lẫy 

đậu chen chúc, đặc kín trong hải cảng nhỏ bé 

này. Rất nhiều nhà hàng, quán rượu, cửa tiệm 

bán quà lưu niệm, tiệm kem, tiệm bánh ngọt, 

bán tranh ảnh nằm san sát chờ đón du khách 

phương xa. Gần đó một khu chợ trời 

(Swapmeet Out-Door)  và cũng là ngôi chợ địa 

phương duy nhất với đầy du khách và dân địa 

phương mua bán, thăm viếng đã tạo sự sinh 

động, ồn ào, và náo nhiệt cho nơi đây. Những 

món hàng được trưng bày đẹp mắt và mỹ 

thuật, với giá cả rõ ràng, giá cả không cao lắm 

so với nơi khác, có đặc trưng truyền thống văn 

hóa của dân tộc Pháp…Chung quanh chợ là 

những con đường lát đá nhỏ hẹp, quanh co, 

những lối mòn cổ xưa hàng trăm năm, và 

những tiệm thời trang (Fashions Boutiques) 

hàng hiệu tên tuổi cho phụ nữ và giới sành 

điệu mua sắm bên cạnh những ngôi nhà cổ xưa 

xinh xắn thời La mã, vẫn giữ được bộ mặt bên 

ngoài không thay đổi, dù thời gian đã qua hằng 

trăm năm do những quy hoạch duy trì và bảo 

tồn của thành phố Saint Tropez, để lôi cuốn du 

khách. Nhũng họa sĩ tài hoa vẽ tranh trên vỉa 

hè, đường phố, bến cảng đã bày tranh bán lộ 

thiên làm tăng thêm sự phong phú và nghệ 

thuật của nơi đây. Nhiệt độ mùa Hè luôn trên 

25 độ C từ tháng 6 đến tháng 9, và mùa Đông 

lạnh nhất là 12 độ C, nên những cửa hàng bán 

áo tắm hai mảnh luôn được các phụ nữ thăm 

viếng đông đảo, vì những kiểu mẫu đẹp, hấp 

dẫn, với nhiều màu sắc tươi sáng. 

 Thành phố Saint Tropez với dân số 5,500 

người, có những món ăn miền biển Địa Trung 

Hải của Pháp, Ý, Tây Ban Nha với những làng 

đánh cá xung quanh đã cung cấp cho nơi đây 

các loại hải sản tươi sống hàng ngày, và được 

các đầu bếp trứ danh chuẩn bị, nên Saint 

Tropez không khi nào thiếu khách sành ăn, 

mùa Đông cũng như mùa Hè. Bên cạnh những 

nhà hàng xen lẫn với những khách sạn Mini 

nho nhỏ kiểu xưa. 
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  Với những con đường cấm xe hơi, an toàn, 

rộng rãi, dành cho du khách đi bộ dọc bờ biển 

và bến cảng. Gió biển lồng lộng và nhạc tình 

lãng mạn vang vọng từ những quán rượu, quán 

Bistros bên đường, đã gây hứng và tạo nhiều 

cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng trong lòng 

người du kháck đến từ phương xa. 

 Ngay tại khu bến cảng, những chiếc du thuyền 

nhỏ đã đưa du khách đi vòng quanh Saint 

Tropez để ngắm những nơi chốn đặc biệt chỉ 

có thể nhìn từ ngoài biển vào, nơi không có 

đường xe chạy ngang qua. Xa xa trong những 

rặng cây xanh là những ngôi nhà mái đỏ nho 

nhỏ, với vườn hoa xinh xắn đầy nghệ sĩ tính 

của vùng biển Côte d‟Azur. Cũng gần đó 

những vườn nho và cơ sở sản xuất rượu nho 

danh tiếng đã cho du khách nếm thử miễn phí 

rượu vang trước khi mời khách phương xa 

mua vài chai rượu về làm quà cho gia đình hay 

bạn bè... Thỉnh thoảng một vài bãi tắm thật 

riêng tư với những bờ đá cao là nơi những tài 

tử và giai nhân tắm khỏa thân, không mảnh vải 

che thân và nơi đây cũng là nơi tầm ngắm của 

những phó nhòm Paparazii đi săn những tấm 

hình độc đáo…của những nhà tỷ phú, chủ 

ngân hàng, kỹ nghệ gia, nghệ sĩ thượng thặng, 

minh tinh màn bạc lừng danh, tên tuổi… 

  Và họ đang trở về với thiên nhiên, với núi 

rừng nguyên thủy với bộ áo quần thời ông 

Adam và bà Eva trong khung cảnh có sự pha 

trộn giữa những nền văn hóa của Pháp, Ý, Tây 

ban nha, và đảo Corsica… 

 

Saint Tropez và cô đào Brigitte 

Bardot 
     BB là tên viết tắt của nữ tài tử người Pháp, 

Brigitte Bardot. Sinh ra và lớn lên ở Paris, BB 

đã là người mẫu năm 14 tuổi, đã gặp và yêu 

đạo diễn tài hoa Roger Vadim, cô đã từng tự tử  

(1949) vì mối tình này bị gia đình ngăn cản, và 

hai người đã thành hôn khi cô đúng tuổi 

trưởng thành, 18 tuổi, và có quyền kết hôn tự 

do, ngày 24 tháng 12, năm 1952. 

   Nhờ tài đạo diễn và lăng xê của Roger 

Vadim, Brigitte Bardot đã trở nên nổi tiếng và 

cô đã được bầu là người phụ nữ gợi cảm nhất 

của nước Pháp (French National Marianne 

Emblem năm 1970). BB đã đóng rất nhiều 

phim, nhưng chỉ có một phim đã đưa tên tuổi 

cô vào thế giới điện ảnh cả ở Pháp lẫn ở Mỹ. 

Đó là phim …And God Created Woman / …Et 

Dieu Créa La Femme. Phim này đã thâu được 

trên 5 triệu USD trong tuần lễ đầu tiên ở Mỹ 

năm 1956, chứng tỏ dân Mỹ cũng rất cởi mở 

và khoái sự diễn xuất của BB, một cô đào Phú 

Lang Sa. 

   Một sự kiện quan trọng là bối cảnh của 

toàn bộ phim này đóng và quay tại ngôi làng 

hẻo lánh có tên là Saint Tropez, chỉ lèo tèo vài 

ngàn dân cư ngụ, còn hoang vu, chưa được 

khai phá với những cỏ dại, những ngôi nhà cổ 

xưa, những bờ đá, hải cảng còn lèo tèo tàu 

thuyền thưa thớt, với những hãng xưởng còn 

thô sơ, nghèo nàn và cũ kỹ… 

   Và khi tôi đến Saint Tropez thăm viếng 

bến cảng nơi đây thì thật ngạc nhiên vì mọi chi 

tiết, cảnh quan của St Tropez năm 1956 vẫn 

còn y như ngày xưa như trong phim  “… và 

Chúa đã tạo ra đàn bà”.  Chỉ khác là trong bến 

cảng những chiếc du thuyền lộng lẫy đậu san 

sát, chen chúc bên nhau. Và dọc theo cảng là 

những nhà hàng, quán rượu, quán ăn Bistros, 

tiệm bán đồ lưu niệm với du khách đến từ 

khắp nơi trên thế giới đông như kiến, như 

những ngày trẩy hội ở VN, dập dìu tài tử và 

giai nhân. Họ đã đến đây bằng nhiều phương 

tiện, nhiều nhất là xe hơi, xe buýt, xe lửa, và 

tàu thuyền…Không có phi trường nào gần đó 

cho Saint Tropez. Nơi gần nhất là phi trường 

quốc tế Nice, Côte d‟Azur, cách đó 80 Km 
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đườg chim bay hay 100 Km đường xa lộ chạy 

ngoằn ngèo dọc ven biển French Riviera. 

 
 

Cô đào Brigitte Bardot 
Được Roger Vadim người tình, 

__ 
vừa là 

nhà đạo diễn, nhà báo, nhà văn, nhà viết phim, 

nhà sản xuất phim ảnh, họa sĩ, nhà điêu khắc 

và cũng là người chồng thương yêu 
__

, sử dụng 

tài ba của Brigitte Bardot, lẫn nghệ thuật của 

hai nền văn hóa thượng lưu của Nga lẫn Pháp 

đã đưa tên tuổi của BB, người vợ lên hàng tột 

đỉnh của màn bạc. Ông đã có những kỷ xảo 

của báo chí, nghề phù thủy, đánh bóng, phù 

phép, tạo tên tuổi, tạo những xì-căng-đan để 

tạo chú ý, nổ tung trong giới  bình dân, lao 

động, hay tạo ra dư luận, những cách thổi 

phồng, cò mồi, quảng cáo đưa khuôn mặt của 

BB lên những tạp chí „ lá cải‟ hàng tuần, viết 

lên những bài viết, hình ảnh liên quan đến cô 

và những phim cô đóng trên màn bạc… Đây 

đều là những hình thức để dụ khị độc giả bỏ 

tiền ra xem phim cô đóng, vằ chính ông đạo 

diễn…tuy rằng không có phim nào của ông 

được giải thưởng điện ảnh Quốc Tế cả. Tuy 

nhiên, phải thành thật và công nhận những 

phim do ông đạo diễn và BB đóng, đều có số 

doanh thu rất cao về tài chánh và ít khi bị lỗ lã 

hộc máu…do đó, các nhà tài trợ, các ngân 

hàng đều dễ dàng cho mượn tiền để làm ăn, vì 

họ biết phim sẽ có lời và họ cũng có lợi nhuận 

trong đó.  

  Ngoài Brigitte Bardot, sau nầy Roger 

Vadim còn kết hôn với những nữ tài tử nổi 

tiếng và xinh đẹp khác trên thế giới như 

Annette Stroyberg (1958-1960), Jane Fonda 

(1965-1973), Catherine Schneider (1975-

1977), Marie-Christine Barrault (1990-2000), 

và người tình không bao giờ cưới là Catherine 

Deneuve. Ông là đạo diễn Pháp gốc Nga 

(người Belarusia). 

Với thân hình thon gọn, cân đối, không cao 

lắm (5 feet 3), nhưng đầy vẻ khiêu gợi. Cô đào 

BB với nước da trắng trẻo, trong những dáng 

điệu, bước đi nhí nhảnh, ngây thơ hay trong 

những bước điệu ngúng nguảy, trên đôi chân 

thon dài như bước đi của điệu nhạc Bolero dịu 

dàng đầy hấp dẫn ở những quán rượu gây 

những ấn tượng và cảm giác khó quên. Ngoài 

ra, với cặp mông tròn trịa, trong những bộ 

quần áo ngắn, thiếu vải hay trên những bộ áo 

tắm hai mảnh đầy nét khêu gợi, với những 

đường cong tuyệt mỹ, trên một thân hình căng 

tròn của bộ ngực vĩ đại, nhô cao, và căng 

cứng, BB đã làm hàng triệu khán giả cả ở Mỹ 

lẫn Âu châu phải xếp hàng dài mua vé và xem 

phim cô đóng vào những năm 1952-70… BB 

đã sử dụng mái tóc vàng rực, óng ả, trải dài 

như suối tóc, trên khuôn mặt lẳng lơ, đầy gợi 

dục, và cặp môi căng mọng chín như múi quýt 

ngọt ngào như mời mọc…   (chắc lúc đó chưa 

có kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ bơm Silicon 

hay Botox vào cặp môi, như cô đào Angelina 

Joli ngày nay). Ngoài ra cô có cặp mắt màu 

nâu, mở lớn như nai tơ, hay như cặp mắt “ Em 

hiền như ma soeur…”  nhưng đầu óc, thủ 

đoạn, và tính toán thì khôn ngoan, ranh mảnh “ 

Em hiền như ma le…”  Điều này cũng nói lên 

sự cạnh tranh rất mãnh liệt và liên tục trong 

nấc thang đi tìm danh vọng của nghệ thuật thứ 

bảy này. 

  Ngoài những người chồng chính thức, có 

giá thú hẳn hòi, Brigitte Bardot còn nắm được 

vô số người tình có tên tuổi của Hollywood 
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như tài tử Sean Connery (điệp viên 007s), tài 

tử Marlon Brando (bố già trong phim God 

Father), tài tử Warren Betty (Bugsy & Dick 

Tracy), nhạc sĩ Mick Jagger (Lead singer của 

ban nhạc Rolling Stones)…và câu nói nổi 

tiếng của BB trong phim ảnh là “ Voulez vous 

dancer avec moi,? „‟ đã được sử dụng và lặp 

lại rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới kể cả 

Saì gòn, Việt Nam ngày xưa.  

  

Quán ăn Việt Nam ở Saint Tropez 
Theo bạn bè và những thổ công sống tại 

Pháp thì Saint Tropez có 4 quán ăn do người 

Việt Nam  làm chủ. Riêng tôi khi đi lang thang 

trong những khu phố nhỏ hẹp, cổ xưa thì thấy 

có một tiệm ăn Việt Nam. Và khi bước vào 

quán thì thấy cách trang trí của dân miền Nam, 

từ những năm 1930s-1950s khi xưa, với những 

bộ bàn ghế khảm xà cừ đen bóng, đặc trưng 

của người giàu có Nam Bộ với bầu không khí 

vắng lặng, khá tối tăm và lạnh lẽo của quán ăn 

nầy. Khi lên tiếng hỏi thăm thì bên trong vọng 

ra tiếng của một người đàn bà lớn tuổi  “Ở đây 

quán không có bán ăn trưa, cậu ơi …”, và bà 

cho biết quán chỉ phục vụ bữa ăn tối mà thôi, 

từ 7 PM đến 12 PM và khách đến ăn phải gọi 

điện thoại báo trước để đặt bàn ăn. Điều này 

cho thấy người dân sống ở Saint Tropez đúng 

là đại gia, thuộc giới quý tộc. Đi ăn tối ở một 

tiệm nhỏ bé, có món ăn thuần túy Việt Nam, 

hay Á đông cũng phải tôn trọng chủ quán và 

phải gọi trước để giữ bàn, và người Pháp rất 

biết cách thưởng thức trong cách ăn uống. Họ 

ăn lai rai, chậm rãi, trò chuyện trong bữa ăn 

thường kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, không  

như ở Mỹ thời gian ăn uống tối đa chỉ kéo dài 

khoảng 1 tiếng mà thôi. Bữa ăn tối ở Pháp 

riêng phần khai vị có rượu vang, kế đó là các 

món ăn chơi như ốc nướng bơ và tỏi cùng ốc 

sên (Escagot), món xà lách với nhiều loại dầu 

dấm khác nhau, món xúp đồ biển nổi tiếng, 

Tây gọi là Bouillabaisse, sau đó là món ăn 

chính như thịt trừu, hay bê non hầm rượu 

vang, và sau cùng là những món tráng miệng 

như trái cây tươi hay cà-rem.  

  Những món ăn VN mà dân Tây, dân 

Quebec- Canada và ngay cả dân ở Mỹ cũng 

thích là món gỏi cuốn tôm- thịt- bún- rau-hẹ  

(Spring Rolls) chấm với tương ớt, đậu phụng 

hay nước mắm cay pha lạt, món này đã được 

ưa chuộng và phổ biến ở các nhà hàng trên thế 

giới. Tại Nhật Bản, món bánh tráng cuốn rau 

sống này tôi cũng đã thấy tại khách sạn 5 sao ở 

Osaka (Swiss Hotel Osaka, Japan) trong dịp đi 

thăm Hội Hoa Anh Đào đầu tháng 4-2008 ở 

Kyoto.  

   Tại Saint Tropez, trước khi trở về bến 

thuyền, một sự tình cờ, tôi đã ghé nghỉ chân tại 

một quán nước nho nhỏ, bên đường để mua 

nước giải khát và nhân tiện đi vào phòng vệ 

sinh để xả bầu tâm sự. Tôi gặp một chị chủ 

quán có nước da ngăm ngăm đen của dân vùng 

biển Địa Trung Hải, chị đã trò chuyện và tôi 

được biết mẹ chị gốc người Việt Nam, đã theo 

chồng người Pháp, trở về nước và lập nghiệp 

tại Saint Tropez từ những năm 1950s. Lối sống 

và cách sinh hoạt nơi đây của chị thật là giản 

dị, nhàn hạ, thoải mái, và không lo lắng nhiều 

của người dân bản xứ với phong cảnh thật trữ 

tình của núi rừng và thiên nhiên thật hùng vĩ 

bao bọc xung quanh nơi đây. 

  

Lời Kết  

Tôi đã đến đây không phải vì những hào 

nhoáng bên ngoài của những chiếc du thuyền 

lộng lẫy, những danh vọng của tiền tài, vật 

chất, nơi những tài tử nổi tiếng sinh sống, hay 

là nơi đánh bạc giải trí của các ông hoàng, bà 

chúa. Tôi đã tìm thấy nơi đây những người dân 

hiền hoà, những ngôi làng đánh cá nho nhỏ, rải 

rác ngủ quên trong nắng ấm, những bãi cát 

trắng mịn của những bờ biển xinh đẹp chạy 

dọc bên hàng cây xanh mát, những ngôi nhà 

ngói đỏ nho nhỏ bên cạnh những vườn hoa 

xinh đẹp của vùng bán nhiệt đới, và thoang 

thoảng mùi hương thơm của những cánh đồng 

hoa gần đó làm ngây ngất và say đắm tâm hồn 

tôi… Đó là những giây phút nhẹ nhàng, thanh 

thản nhất mà ít khi tôi tìm thấy được ở những 

chốn phồn hoa hay đô thị.  
 

Trần Đức Hợp 
San Diego, tháng 4-2009 
Email :  hopthuysan16@yahoo.com
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 Một thời để nhớ… 

  TY CÔNG CHÁNH HUẾ 
    

 
  (1957- 1959) 

 
TRẦN-SĨ-HUÂN (6/2009) 

 

    Sau khi ra trường Công-Chánh được ba 

năm, trong lúc tôi đang làm Trưởng-Ty Dụng-

Cụ Khu Công-Chánh ở Ðà-Nẵng thì một hôm 

bỗng có điện thoại của Khu Công-Chánh Huế 

bảo tôi ra gặp ông Trưởng Khu gấp. Tôi tưởng 

vì nhu-cầu công vụ thường lệ nên lên xe trực 

chỉ ngay về Huế không một thắc mắc gì. Ðến 

nơi vào lúc gần trưa nên ông Trưởng Khu 

Trương-Văn-Huế liền bảo tôi có chuyện này 

gấp cho nên mới cho gọi tôi ra để thay thế ông 

Phạm Nghi, Trưởng-Ty Công-Chánh Huế vừa 

mới bị tai nạn bán thân bất toại. Trước tin 

thình lình đó, tôi không biết nói sao cho hợp lý 

hợp tình, trong lúc ông Trưởng Khu đã điện 

thoại cho ông Phó Trưởng-Ty Tôn-Thất-Tùng 

hay để chuẩn bị chiều nay có ông Trần-Sĩ-

Huân qua nhận nhiệm sở mới. 
 

          Ông Trưởng Khu liền chuyển qua tình 

hình Ty Công-Chánh Thị-Xã Huế (kiêm Ty 

Kiến-Thiết), công việc gần gũi khỏi phải đi xa, 

nhưng phải làm cho lanh lẹ mới tránh khỏi sự 

chỉ trích của dân chúng. Tôi cám ơn ông 

Trưởng Khu và xin hẹn đến chiều nay sẽ qua 

Ty nhận việc. Xong, ông đưa cho tôi tờ Sự-

Vụ-Lệnh thi hành. 
 

         Ty Công-Chánh Thị-Xã Huế ở số 1 

đường Trương-Công-Ðịnh, sau nhà hàng 

Morin là một địa điểm tốt. Tôi đến nhận việc 

trong hoàn cảnh cấp bách, sau đó cùng ông 

Phó Trưởng-Ty Tôn-Thất-Tùng đến chào ông 

Tỉnh-Trưởng Thừa-Thiên kiêm Thị-Trưởng 

Huế. 
 

         Sau khi làm việc được ba ngày thì có 

một người công an lớn tuổi đến xin hỏi việc. 

Tôi liền mời vô. Ông nói năm điều ba chuyện 

rồi hỏi tôi tại sao ông về làm ở đây được, trong 

lúc ông không phải là Quảng-Bình, Công 

Giáo, Cần-Lao. Nói về tài giỏi và lớn tuổi thì ở 

Huế nay thiếu gì người tài giỏi hơn ông.  
 

          Trường hợp một người nào khác thì tôi 

đã mời ra khỏi phòng ngay, đằng này là một 

công-an-viên, tôi đành bấm bụng trả lời: 

“Chắc ông dư biết, tôi đến đây vì lệnh cấp 

trên, hiện giờ vợ con tôi còn ở Ðà-Nẵng, nếu 

ông làm sao có giấy đổi tôi đi chỗ khác là tôi 

đi liền”. Ông bèn dịu giọng, nói vài câu vắn tắt 

rồi kiếu từ. 
          

          Ở Ty Công Chánh Thị-Xã, ông Tôn-

Thất-Tùng là người lớn tuổi nhất, làm việc đã 

lâu năm lại có kinh nghiệm nhiều, ngoài ra lại 

có một số người đã từng hợp tác với ông như 

các ông Trần-Tư-Cách, Bùi-Xuân-Thông, đốc 

công và ông Ưng Ngân, Trưởng Ban kế toán. 

Ở Cơ Xưởng có ông Trưởng Xưởng và một số 

thợ chuyên môn. Ngoài công trường có ba 

nhóm thuộc quận Tả Ngạn, quận Hữu Ngạn, 

và Thành-Nội, đều đặt dưới sự điều động của 

các Ðốc-Công, Giám-Thị và Cai công trường. 

Tóm lại về nhân viên, tình trạng có vẻ khả 

quan.  
 

          Trong vòng mấy tháng đầu, một công 

tác đã thực hiện từ lâu, nay mới khánh thành. 

Ðó là cầu Bến-Ngự bằng bê-tông cốt sắt, rộng 

6m20, dài trên 100m, đúc theo lối mới. Sự tổ 

chức được làm theo chỉ thị của Tỉnh. Ty 

Thông-Tin giới thiệu chương trình. Buổi lễ 

được đặt tại phía chợ Bến-Ngự, quan khách 

đều đứng cả. Tôi nhận thấy có các đại diện các 

Ty Sở, Tòa Viện Trưởng, Toà Hành-Chánh 

v.v.... Ðến lúc tôi đọc diễn văn, quan khách  

ngạc nhiên thấy tôi không cầm giấy tờ gì cả 

mà nói vẫn thao thao trong vòng mười phút. 

Ăn uống, giải khát do nhà thầu khoản đãi tại 

ngay bên kia cầu. 

          Về ngân sách, Thị-Xã rất eo hẹp, mỗi 

năm có vào khoảng  300 ngàn đồng. Do vậy 
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tôi đề nghị dùng số tiền đó để nới rộng cầu 

Gia-Hội và tăng cường các trụ bê-tông cốt sắt 

cầu Ðông-Ba. Ðược sự chấp thuận của Tòa 

Hành Chánh Huế, tôi khẩn cấp lập hồ-sơ cầu 

Gia-Hội bằng cách tự tính phần hai của cầu 

với sức chịu đựng tối thiểu là 14 tấn, còn cầu 

cũ vẫn chịu đựng sức trọng tải là 4 tấn. Ngoài 

ra tôi phá tam cấp cũ đi xuống chợ Ðông-Ba, 

đời Tây xây dựng và dời trụ đèn SIPEA qua 

bên kia cầu cho rộng chỗ. Cái khó là dời tám 

quán cà-phê đi chỗ khác, thế mà tôi tương kế 

tựu kế vẫn dời đi được. Khi làm xong, cầu này 

sẽ đi hai chiều với giới hạn sức chịu đựng khác 

nhau, ở giữa là lằn ranh của cái đà cũ cao hơn 

mặt đường 1 tấc rưỡi. Trong khi làm cầu này 

thì xảy ra một chuyện không hay làm cho ông 

Trần-Tư-Cách, Ðốc công, đứt mạch máu lúc 2 

giờ trưa chết mất. Ông Cách là ông nhạc của 

ông Lê-Văn-Ái, Tỉnh-Trưởng Bình-Ðịnh và là 

người Công Giáo, Cần Lao, nguồn gốc Quảng-

Bình. Hôm đưa đám tang, có ông Phó Tỉnh-

Trưởng Tài-Chánh Nguyễn Văn-Hà đi đưa với 

sự tham dự của nhân viên Ty Công-Chánh và 

ông Bữu-Cước, chủ thầu khoán cầu Gia-Hội. 
 

          Cầu thứ hai là cầu Ðông-Ba, thực chất là 

đúc lại hai trụ cầu bằng bê tông cốt sắt, còn ở 

phần trên cầu sắt thì mượn các vày cầu mới 

Eiffel của Ty Dụng Cụ Ðà-Nẵng ra thay thế. 

Trong lúc làm cầu có một người nào đó đến 

Khu Công Chánh Huế cho hay tôi làm cầu 

không coi ngó để họ đóng trụ xuống chừng 

nào thời xuống, làm cho ông Trưởng Khu lúc 

đó là ông Phan-Văn-Cơ cùng ông Trưởng 

Phòng Kỹ-Thuật Lê-Kỳ-Nam đã đến văn 

phòng tôi bảo tôi đi xem. Ðến nơi tôi lấy chiếc 

đò đưa các ông ra giữa sông, nơi có các trụ để 

các ông thử lay qua lay lại, một hồi không thấy 

di chuyển, các ông mới bảo đưa sổ đóng cừ ra 

xem. Xem xong các ông không thấy gì khác lạ 

nên lên xe ra về. Ông Nguyễn-Văn-Nghi, thầu 

khoán người Ðà-Nẵng, cựu cán sự công-chánh 

đã đến trình bày thật hư với Khu Công-Chánh 

Huế, tránh mọi sự xuyên tạc đầy ác ý. 
 

          Về đại tu-bổ đường sá, tôi đề nghị mở 

rộng đường Lê-Lợi, từ cầu Trường-Tiền đến 

Ðập-Ðá cho giống đoạn từ cầu Trường-Tiền 

lên cầu Ga vì Toà Khâm Sứ cũ sẽ được sửa 

sang lại và đổi thành trường Trung-học Kiểu-

Mẫu. Toà Hành-Chánh Huế đồng ý và cấp 

ngân khoản 100 ngàn đồng để dự trù chi phí. 

Sau khi Tòa đã duyệt khán hồ sơ và đưa vào 

Tổng Nha Ngân Sách để duyệt y thì có nguồn 

tin từ văn phòng Cố-Vấn đưa ra bảo dẹp lại. 

Tôi chưa hiểu vì sao thì Toà Hành Chánh ký 

Sự-Vụ-Lệnh cho tôi vào Sài gòn để đem hồ sơ 

hoán đổi sửa lại làm đường Trần-Văn-Ngân, từ 

sân vận động qua một nhà lao gần đó. 
 

          Trong lúc công việc đang diễn tiến điều 

hoà thì thân phụ ông Trương-Ðình-Tài làm 

việc tại Toà Ðại-Biểu Huế cho tôi biết cái nhà 

lầu ở ngã sau đường Nguyễn-Tri-Phương, hiện 

đang bỏ trống, muốn nhường lại cho một cơ 

quan chính phủ. Tôi đang mong mỏi chuyện 

này từ lâu nên liền nhận lời với Toà Ðại Biểu, 

sửa chữa ngôi nhà ấy thành trụ sở mới của Ty 

Công Chánh Thị-Xã Huế, và dọn ngay đến ở 

trên lầu, còn ở dưới làm phòng làm việc. 
 

          Lúc này Ty Kiến Thiết được thành lập 

và tách riêng ra khỏi Ty Công-Chánh và do 

ông Tôn-Thất-Tùng phụ-trách. Hai ông 

Nguyễn-Văn-Mơ và Hà-Thúc-Giảng đến thay 

thế mỗi người một thời gian vài ba tháng trong 

lúc đi tập sự. Tôi dẫn ông Mơ đến cầu Trường-

Tiền và chỉ những chỗ sét rỉ cần phải sơn lại. 

Cầu Trường-Tiền là tên của dân chúng đặt ra 

để gọi cầu này cho tiện từ xưa đến nay, chứ 

không phải là Tràng-Tiền. Trong hơn nửa thế 

kỷ vừa qua, cầu này có đến mấy tên gọi khác 

nhau. Lúc đầu là cầu Thành-Thái (1899), kế 

đến là cầu Clémenceau (1918), tiếp theo là cầu 

Nguyễn-Hoàng (1945). Còn vày cầu (bridge 

span) là khoảng cách giữa hai trụ cầu chứ 

không phải vài cầu là một hai cây cầu (some 

bridges). Cầu Trường-Tiền dài 401m10, rộng 

6m20, gồm có 12 đà cầu sắt hình vòm (truss) 

sơn màu nhũ bạc và 6 sàn cầu (slab) bằng 

bêtông cốt sắt. Như vậy mỗi vày cầu (span) có 

1 sàn và 2 đà. Ông Mơ làm tiết phí ước lượng 

thì mau nhưng tiền của ngân sách quốc gia xin 

hoài vẫn chưa có. 
 

          Cạnh cầu Trường Tiền, bên trái đài phát 

thanh có một tam cấp độ 2m bề ngang, nằm 

theo chiều dọc tường chận đất bị nước xói lở 

đã nghiêng hẳn ra phía sông rất nguy hiểm. 
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Tôi làm bản chiết tính dự trù sửa chữa lại.             

Công việc do nhà thầu Phan Ngữ, một cựu 

cán-sự công chánh đảm trách. 
 

          Dọc theo bờ tường Phan-Chu-Trinh, trên 

bờ sông đào An-Cựu, trước nhà cụ Trần-Văn-

Lý, là đường nước chảy vô về mùa nước mặn, 

tấm vách tường đắp xung quanh chỗ đó bị 

nước lôi đi hoài.  Tôi khảo sát thấy trong vườn 

có đường nước thoát ra và chảy về phía tường 

đá chận nước mặn. Tôi trình Khu Công-Chánh 

và xin đặt ống cống thoát nước. Sau khi đặt 

xong cống thì bờ thành không còn bị nước phá 

huỷ nữa. 
 

          Trong một ngày hè nắng ráo, tôi đi công 

tác về văn phòng thấy công văn “Khẩn” của 

Toà Hành-Chánh, tôi liền lấy ra đọc thì đó là 

cái thư của ông Cậu Cả Ðiên gởi cho bà Trần-

Lệ-Xuân nói về việc cái chỗ dốc xuống giặt 

rửa lâu ngày, trước nhà thờ của họ, bị hư lở 

nguy hiểm. Bà Trần-Lệ-Xuân chuyển qua Bộ 

Công-Chánh xin giúp đỡ, Bộ Công-Chánh 

chuyển về Toà Hành-Chánh để liệu lý. (Cậu 

Cả Ðiên là con cụ thượng-thư hưu trí Thân-

Trọng-Huề, em vợ ông Bộ-Trưởng Trần-Văn-

Chương, cậu ruột bà Trần-Lệ-Xuân). Tôi thấy 

chuyện này không ra chi nhưng nếu để lâu 

chắc sẽ phiền đến cấp trên. Do đó tôi vội trình 

Toà Hành-Chánh cấp ngân khoản để thực hiện 

bến giặt rửa này, bên bờ sông Ðông-Ba và 

luôn cả bến  Tượng, ở ngã ba cửa Thành 

Ðông-Ba đâm thẳng ra bờ sông đào. Ngoài ra 

tôi cũng xin làm một chỗ đò đậu ở bến Thừa-

Phủ để học sinh lên xuống được an toàn hơn. 

Sau khi làm xong cả ba công tác này thì một 

hôm ông thầy tướng số vào nói với ông Tỉnh-

Trưởng làm bến đò trước mặt Tỉnh không nên 

vì ngày nào đò cũng đâm mũi thuyền vô Tỉnh 

cả làm sao ông Tỉnh ở yên cho được. Thế là tôi 

phải dùng bến mới làm nơi đậu cho xe tàu 

nước khi quan khách đi công tác và dời bến đò 

cũ đưa đón học sinh về chỗ cũ. 

          Về thành nội Huế thì có mấy cửa thành 

bị sập, nước ứ đọng làm cản trở lưu thông nên 

Toà Hành Chánh muốn khai thông cho dân 

chúng đi lại thuận tiện hơn. Bốn cửa thành 

được đem ra khảo giá, gồm có cửa Thế Nhơn, 

cửa Hữu, cửa Quảng-Ðức và cửa Nhà-Ðồ. Ty 

Kiến-Thiết lúc đầu đưa bản giá 300 ngàn đồng. 

Các quận bèn xin số tiến đó thuê dân đến đập 

phá và dọn dẹp. Toà Hành-Chánh thấy số tiền 

đó cao quá, liền nghĩ ngay đến phu Công-

Chánh thường xuyên ở trong thành nội và yêu 

cầu Ty Công-Chánh thực hiện. Tôi trình Toà 

xin thêm 10 phu nữa đến đục đá và bắn mìn. 

để cho các tấm đan thành từng mảnh nhỏ, sau 

đó mới mượn xe ủi và xe xúc của Khu Công-

Chánh đến dọn dẹp. Khi thực hiện công tác, 

các phu đều lo sợ “Ngài vật“ vì họ tin rằng 

mỗi cửa thành đều có một vị thần giữ cửa nên 

không dám mạnh tay. Lúc đó tôi chưa có kinh 

nghiệm về các việc linh thiêng trên đầu trên 

cổ, nhưng để công tác tiến hành tốt đẹp, tôi 

đành nghe theo lời yêu cầu của họ cho thiết lập 

bàn thờ cúng thần linh và xin gieo một quẻ. 

Nếu “Ngài” cho phép thì họ mới dám làm. 

Quẻ gồm có ba trự tiền, khi xổ ra thì 2 sấp 1 

ngửa, chứng tỏ quẻ tốt và họ đều hoan hỷ. Các 

bô lão ở gần đó như cụ Nguyễn-Văn-Luân và 

Phan-Xuân-Hiền, thầy dạy cũ của tôi, đều tỏ 

vẻ hài lòng có một học sinh tân học mà vẫn 

giữ lệ làng, vừa làm được việc, vừa thuận với 

lòng dân. Công tác làm xong, tốn vào khoảng 

50 ngàn đồng trả tiền nhân công đục đá và bắn 

mìn. 
 

          Bên cạnh các công tác đó, có việc nới 

rộng hai bên lề đường Phú Cam từ góc nhà 

ông Cố Vấn xuống bờ sông An-Cựu dài độ 

300 mét là quan trọng nhất, vì không những 

mở rộng từ mặt đường vô, gồm có lề đường 

rộng 5 tấc, một cái mương rộng 1m và một dải 

đất độ 1m nữa là đến bờ tường, nhưng phải 

làm sao cho mau và không bê bối để ông Cố-

Vấn khỏi la rầy. Tôi gởi giấy gọi thầu rộng rãi 

nhưng chỉ có 3 nhà thầu cho giá mà thôi, trong 

đó có ông Nguyễn-Văn-Ấm Chủ-Tịch Hội 

Thầu-Khoán, cha của Ðức Giám-Mục 

Nguyễn-Văn-Thuận, đấu trúng thầu. Công 

việc chỉ thay thế lớp đất cũ bằng hệ thống 

cống và đắp một lớp bê tông ở trên. Như vậy 

trước kia mặt đường chỉ 5 mét, nay được nới 

rộng 2 bên thành 10 mét rộng rãi vừa đủ chỗ 

đậu xe quan khách đến viếng thăm.  
 

          Hồi đó ở Huế có mở một cuộc chợ Phiên 

cho các Ty, Sở và đoàn thể công chúng bên bờ 
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sông Hương, gần cửa Thượng-Tứ Huế. Ty 

Công-Chánh cũng nhân dịp này trình bày một 

số công tác đặc-biệt bên cạnh Ty Kiến-Thiết. 
 

          Ty Công-Chánh Thị-Xã Huế, ngoài việc 

tu bổ cầu đường còn phải phụ trách công tác 

nước uống của nhà máy nước Giả-Viên. Lúc 

tôi mới đến Huế, công tác này chỉ giới hạn 

trong việc cung cấp nước tiêu thụ hàng tháng, 

trừ mấy tháng hè nước mặn không uống được. 

Dân chúng phải tự túc nước uống qua các 

giếng nước đào trên đất liền. Tôi thấy vậy mới 

đề nghị Khu Công-Chánh 
__ 

lo về phần kỹ-

thuật 
__

 cho ông Bữu-Thận, phụ tá Quản-Ðốc, 

tốt nghiệp trường Thực Hành (Ecole pratique) 

ở Huế làm một cuộc khảo sát về tình trạng 

đường ống dẫn nước từ đồi Vạn-Niên, gần 

lăng Tự-Ðức, đến cầu Bến-Ngự, vì trong thời 

kháng chiến, các dân quân tự vệ đã đào ống 

lên lấy ống gang về đúc lựu đạn đánh Tây. Bây 

giờ tạm thời bình yên rồi, ông Bữu-Thận và tôi 

tới xem những đoạn ống nước nào cần thay 

thế. Nguyên nước sông Hương, cứ mùa hè trở 

đi trong vòng 6 tháng nước mặn chảy lên qua 

Bạch-Hổ nên nhà máy nước Giả-Viên phải 

đóng cửa. Do đó đời Tây phải lên đến Vạn-

Niên để lấy nước cho khỏi bị mặn. Khảo sát 

xong, chúng tôi được cấp kinh phí để mua ống 

gang từ hãng Pont-à-Mousson bên Pháp. Từ 

ngày đặt ống nước xong, tôi lại phải chạy đi 

mượn máy bơm cỡ lớn của Ty Canh-Nông để 

chạy thử. Khi dòng nước đầu tiên chảy lên từ 

bến Vạn-Niên vào nhà lọc nước (42 mét) là cả 

một sự mừng rỡ của ông Phan-Văn-Cơ và 

những người hiện diện. 
 

          Tiếp theo đó là sự viếng thăm bất 

thường của Ðại-Sứ Anh quốc cùng với đại-

diện đài phát thanh BBC. Bên Việt-Nam có 

ông Tỉnh-Trưởng Hà-Thúc-Luyện, ông Giám-

Ðốc Cảnh-Sát Lê-Khắc-Duyệt. Tôi đón phái 

đoàn bằng một vài câu bằng tiếng Anh qua loa 

rồi bắt qua tiếng Việt để giải thích việc điều-

hành nhà máy nước Giả-Viên. Xong việc đâu 

đó, tôi mời phái đoàn vô phòng dùng giải khát, 

chủ  yếu là dùng trà gói nước sôi và dùng xì-gà 

Cu-Ba cho mấy ông thưởng thức. Buổi tiếp 

đón được các vị trong phái đoàn hoan hỷ và 

khen ngợi. 
 

          Tết đến là một dịp ty Công-Chánh Thị-

Xã lo việc treo cờ và lo dọn dẹp các ngả đường 

cho sạch sẽ để chiều mồng một Tết đón Tổng-

Thống. Tôi theo thường lệ mồng hai Tết còn đi 

thăm các gia đình quen biết thì bất ngờ ông 

Nguyễn-Văn-Minh, Chánh văn phòng của ông 

Cố Vấn Miền Trung Ngô-Ðình-Cẩn lái xe tìm 

tôi đến gặp ông Cố Vấn có việc gấp. Tôi liền 

đi theo ông Minh vào cửa ngõ bên đường Phú-

Cam chứ không vô văn phòng. Ðến nơi, ông 

Minh trình ông Cố-Vấn về sự có mặt của tôi, 

ông Cố-Vấn bảo đưa tôi gặp ông Cố Vấn Ngô-

Ðình-Nhu. Ðây là lần đầu tiên tôi gặp ông 

Nhu, trong lòng hồi-hộp không biết chuyện gì 

sẽ xảy ra. Ông Nhu tiến vào phòng, tôi đứng 

dậy chào kính rồi thì một mình ông nói hết từ 

Tổng Uỷ Di-Cư qua Bộ Công-Chánh. Nói 

xong độ mười lăm phút thì Tổng-Thống đi 

kinh lý về. Ông Cố-Vấn Ngô-Ðình-Cẩn liền 

đưa tôi qua giới thiệu đây là Cán Bộ Miền 

Trung. Tôi nghe qua đã thấy lo nhiều. Rồi 

Tổng-Thống ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ 

và bảo tôi ngồi xuống. Tiếp theo, ông tuông ra 

một hơi dài. Tôi đợi ông ngưng để uống nước 

là tôi xin kiếu từ ngay. Ra ngoài phòng tôi 

thấy văn võ bá quan đứng đợi đông đảo, nào là 

bà Trần-Lệ-Xuân. tướng Trần-Văn-Ðôn v.v… 

Riêng tôi cuộc tiếp xúc này chỉ là một sự giới 

thiệu của ông Cẩn, nhưng ở ngoài họ cho tôi là 

thứ Cần Lao, tay chân của ông Cẩn và bắt đầu 

xì xầm đủ mọi tiếng gần xa. 

 

          Ra Tết, một nguồn tin cho hay là ông 

Trần-Như-Diệu, Trưởng-Ty Công Chánh Thừa 

Thiên bị bịnh ho sao đó phải vào nằm bệnh-

viện Huế. Ông Tỉnh-Trưởng Hà-Thúc-Luyện 

cử tôi kiêm nhiệm. Sau khi được giấy tờ của 

Khu Công-Chánh Huế tôi liền đến nhậm chức 

ngay. Tại đây có ông Trương-Ðình-Tài, cán-sự 

phụ tá và ông Hoàng-Ngọc-Thưởng, trưởng 

phòng. Công việc ở đây có vẻ nhiều hơn lại đi 

xa về các quận-lỵ, nhất là trên các miền núi rất 

nhiêu-khê. Việc trước tiên là số tiền 5 triệu 

đồng của Tỉnh xin để dân khai thác đá 4/6 

granite làm đường Tỉnh-Lộ 1 Nam-Giao/Minh 

Mạng thuộc chương trình phát triển xây dựng 

nông thôn. Việc làm có nhiều điều khác 

thường. Tôi yêu cầu cho mở một cuộc họp 

dưới quyền chủ-toạ của Tỉnh ghi rõ nhận đá 
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theo thể thức thường lệ rồi tính ra bằng thước 

khối để trả tiền cho chủ thầu. Công việc chấm 

công đều do nhà thầu phụ trách. Ngoài mấy 

quận trong tỉnh còn có mấy nhà lãnh thầu . Khi 

mở bao thầu, các quận đến cho giá một thước 

khối đá từ 600$ đến 700$, riêng có ông cai 

Sáu, người làm công cho bà Nguyễn-Văn-Lễ, 

em ruột ông Cố-Vấn Ngô-Ðình-Cẩn, cho giá 

495$ một thước khối đá granite. Ðá lấy ở Hòn 

Chén chở đò qua đổ tại công trường Tỉnh lộ 1 

rất gần. Công việc tiến hành tốt đẹp.. 
 

          Ðể cung cấp thêm chỗ bán xăng, và để 

giải toả lưu thông trên cầu Trường Tiền 

thường bị kẹt xe vào buổi trưa và chiều tối, tôi 

mới đề nghị lấy một phần khu đất ở vườn cây 

trước Toà Khâm Sứ cũ để cấp cho hãng Shell 

và hãng Socony làm hai căn nhà ở hai đầu để 

bán xăng, ở giữa làm đường cho bộ hành từ 

dưới cửa Thuận lên hằng ngày chở cá qua chợ 

Ðông-Ba bán cho dân chúng khỏi phải đi lên 

cầu Trường-Tiền. Như vậy là phải làm thêm 

một chuyến đò lớn chở các thúng cá ở cửa 

Thuận lên bán. Công tác này hoàn toàn miễn 

phí và do hai hãng xăng Shell và Socony đài 

thọ. Công việc tôi mới dự trù, định thực hiện 

mà thôi. 
 

          Làm việc ở hai Ty một lần cũng mất gần 

hết thời gian. Lúc tôi mới về làm Trưởng-Ty 

Công-Chánh Thị-Xã Huế (1957), ông Cao-

Văn-Luận, Viện trưởng Ðại Học Huế có viểt 

công văn nhờ tôi dạy dùm môn hình học phối 

cảnh (Géométrie Perspective) tại trường Cao-

Ðẳng Mỹ-Thuật. Tôi liền trình Tỉnh và được 

chuẩn y. Qua năm sau, Ðại học Huế mở thêm 

ngành Luật, tôi thấy hấp dẫn nên ghi tên học 

thêm. Về  sau việc học Luật phải bỏ dở dang, 

chỉ còn phần dạy môn hình học phối cảnh cho 

đến hết hè mới thôi. 
 

          Ðó là tôi chưa đề cập đến hoạt động 

thường xuyên trong phạm vi thể thao ở câu lạc 

bộ Huế mà khi mới trả lại Việt-Nam chỉ bằng 

1$ danh dự. Uỷ ban tiếp nhận câu lạc bộ gồm 

có thành phần trí thức ở ngoài xã hội vô đảm 

nhận gồm có các ông Ái Hoa, Nguyễn-Hữu-

Thứ, Lê-Trọng-Quát v.v… Tôi nhận phần hồ 

tắm và thể thao trên nước, còn các phần khác 

như đọc sách, quần vợt, ăn uống, v.v… do các 

anh khác phụ trách. Hồi đó tôi và vợ tôi đi 

chèo thuyền périssoire buổi sáng thường từ 6 

giờ đến 7 giờ mới trở về sửa soạn việc làm 

hằng ngày. Sinh hoạt này là kỷ niệm thân 

thương của chúng tôi về những ngày sống ở 

Huế. 

         Công việc đang thuận buồm xuôi gió đến 

một lúc thì có tin ông Nguyễn-Văn-Dinh, 

Tổng-Giám-Ðốc Công-Chánh xin đổi một 

người vô Nam và được ông Cố Vấn Ngô-

Ðình-Cẩn chấp thuận lấy tôi thay thế ông 

Nguyễn-Văn-Trương đổi từ Cần-Thơ ra Huế 

làm tôi không khỏi ngạc nhiên trước quyết 

định của thượng cấp. Nghĩ kỹ về trường hợp 

của mình, từ một vị thế được giới thiệu là cán 

bộ miền Trung đến một người bị thay thế tôi 

thấy thân phận làm người dân rất khó. Nhất là 

trong lúc này có những người cùng quê quán 

với ông Cố Vấn như ông Nguyễn-Văn-Yến, 

quê ở Quảng Bình, quản lý nhà hàng Morin 

mà vẫn bị kết tội thân Tây và bị bỏ tù tội trên 

chín hầm “địa ngục”. Ông Nguyễn-Đắc-

Phương, thầu khoán, cũng bị công an truy tố 

làm Việt gian cho Tây và bị xô từ trên lầu 

xuống, chết mà không được đem về nhà chôn 

cất. Tôi thấy lúc bấy giờ tình thế ở Huế bất ổn. 

Một chức vụ quan trọng như Cố-Vấn Miền 

Trung lại nằm ngoài danh sách Chính phủ, thế 

mà từ ông Ðại biểu đến ông Tỉnh-Trưởng qua 

các nhân viên thường xuyên đều tuân phục. 

Làm việc như vậy khó mà thành công nếu 

không phải là người của ông Cậu! Thôi thà đi 

trước còn hơn là đợi nước đến chân mới nhảy. 
 

          Thế là tôi từ giã mọi người, rời xa kinh 

đô Huế là nơi tôi đặt mọi hy vọng của tôi. Từ 

bỏ Huế, từ bỏ nơi tôi có thể lập cuộc đời an 

lành bên cạnh khối bà con đông đúc để tiến 

vào Nam dấn thân vào những tỉnh thành xa lạ 

như tỉnh Bình-Dương. Ngày tiễn đưa chúng 

tôi, trong bữa tiệc tham dự ở câu lạc bộ Huế có 

ông Viện Trưởng và các giáo-sư rất đông, làm 

cho chúng tôi không thể nào quên được những 

hình bóng mến yêu tượng trưng niềm hào khí 

quyến luyến và tương tư này./.  
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KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH HÔN 
( 30-1-1954 -- 30-1-2009 ) 

 

             TRẦN SĨ HUÂN 
 

Mới đó mà nay đã NĂM LĂM 

Công thành danh toại đã lâu năm 

Ra đời ở tuổi hăm ba chẵn, 

Thành Hôn lo nghĩ chuyện trăm năm. 

 

Sẵn có lương tiền lúc ăn học, 

Ra trường Công chức được bổ ngay, 

Trong lúc nước nhà ban miễn dịch. 

Là lúc thời cơ thuận tiện thay. 

 

Thành nội Huế xưa, hoa phượng đỏ, 

Có cô Ðồng-Khánh tuổi đôi mươi, 

Gia phong đứng đắn, giòng khuê các, 

Lời hoa e-lệ lặng lẽ cười. 

 

Cha mẹ sinh tôi, lòng hớn hở, 

Ðem lời chỉ vẽ chuyện nước non. 

Vườn xuân ong bướm, tình muôn thuở, 

Ðưa dẫn hai người đến tám con. 

 

Ba Vùng Chiến Thuật tôi đi qua, 

Trước hết miền Trung: Huế, Quảng-Ðà, 

Gia-Ðịnh, Bình-Dương, Phòng Kỹ-Thuật, 

Miền Nam Ty Trưởng Tỉnh Biên Hòa. 

 

 

Rồi đến Vùng Hai, cấp Trưởng Khu. 

Công thành danh toại, suốt mười Thu. 

Lại còn lưu niệm hai cuốn sách, 

Kỹ thuật văn chương, chén tạc thù. 

 

Trong lúc tưởng chừng như đắc ý, 

Nào ngờ mất nước, chạy bung xung. 

Việt-Nam qua Mỹ, lo làm việc, 

Bất kể công lao chẳng đặng đừng. 

 

Ý lực trời cho đem dùng hết, 

Hai năm chìm nổi với Bechtel. 

Rồi đến thi công cùng Kiều Lộ, 

Mãi năm Hai Ngàn mới nghỉ hưu. 

 

Dưỡng hưu chưa được ba mươi tháng,  

Bị bịnh nan y, sáu tháng tròn, 

Ðến nay nghĩ lại Trời thương mến, 

Về nhà dưỡng bệnh có vợ con. 

 

Năm tháng trôi qua, lòng nhớ lại, 

Tuổi đời gần được tám mươi năm. 

Hồi tưởng Thành hôn, lúc còn trẻ, 

Mới đó mà nay đã NĂM LĂM. 
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MỘT CẢNH BẮN ĐÁ TRÊN  ĐÈO AN-KHÊ 
 

                                                                                                                                  

Hà thúc Giảng 

I/ Nhập đề : 

 

 Việc giao thông bằng đường bộ từ tỉnh 

Bình Định lên tỉnh Pleiku do một con đường 

chính là Quốc Lộ 19. 

 Con đường này dài 163 cây số và qua hai 

đèo cao: đèo An-Khê và đèo Mang –Yang. Đèo 

An-Khê dài khoảng 20 cây số, thuộc tỉnh Bình 

Định. Đèo Mang 

Yang dài khoảng 7 

cây số, thuộc tỉnh 

Pleiku. 

 Quốc Lộ 19 có từ 

năm 1918, rộng cỡ 4 

thước, được cán đá 

xanh để xe cộ lưu 

thông cho đến sau đệ 

nhị thế chiến. 

 Vào năm 1959, 

Chính Phủ Việt Nam 

Cộng Hoà cho canh 

tân Quốc Lộ 19 thành 

đường rộng 8 thước, xe lưu thông hai chiều với 

vai đường mỗi bên một thước. Đường được làm 

nền móng bằng đất đá chọn lọc với cỡ hạt liên 

tục, ni cỡ tối đa 2,5 cm. Mặt đường sau đó 

được tráng nhựa lót và tiếp theo tráng nhựa hai 

lớp với ni cỡ đá xanh liên tục lớn tối đa 1,5 cm. 

Toàn thể Quốc Lộ đã được mở rộng, canh cải 

lộ tuyến, và tiết đồ dọc để có độ dốc thấp, tốc 

độ dự trù 60 cây số / giờ và trọng tải cầu cống 

chịu đựng xe 20 tấn. 

 Việc canh tân Quốc Lộ, đặc biệt là qua đèo 

An–Khê, mặc dầu đã hoàn thành theo tiêu 

chuẩn, nhưng vì đường chạy qua sườn núi và 

núi đã được cắt cho có tầm cao độ theo đồ án 

dự trù cũng như độ nghiêng dốc cắt cần thiết để 

tránh đất sập, nhưng vì mùa mưa hằng năm kéo 

dài đã tạo nên sự xói mòn, và đất đá trên sườn 

núi ở phía cắt thường hay đổ ra mương dọc 

theo đường, vai đường và lắm lúc chận cả mặt 

đường. 

 Nếu thể tích tảng đá bị lăn ra mặt đường 

nhỏ, xe ủi có thể ủi đất đá choán mặt đường để 

giải toả mặt đường cho xe cộ lưu thông. Nhưng 

nếu  tảng đá quá lớn, trọng lượng tảng đá quá 

nặng, xe ủi đẩy không nổi, thì phải cần dùng 

đến mìn để bắn đá thành từng tảng nhỏ mà xe 

ủi có thể ủi xuống vực  được, để mở lại đường 

cho xe cộ lưu thông. 

 Việc bắn đá mở đường cần đến dụng cụ và 

vật liệu đặc biệt như máy phát điện, máy khoan 

đá, mìn, ngòi nổ, dây điện, xe ủi đất, v..  v...  

Đặc biệt là cần đến 

những nhân viên có 

đủ kinh nghiệm về 

việc bắn đá. 

 Trước khi nói 

đến việc bắn đá giải 

toả đường, ta cần 

biết sơ qua sự cấu 

tạo đất đá ở đèo này 

và lý do tại sao đá 

tảng từ sườn núi đổ 

ra cản trở lưu thông. 

 

II/  Cấu tạo đất đá ở đèo An-Khê và lý 

do đá tảng lăn ra cản Quốc Lộ trên 

đèo An-Khê: 
 

 Đèo An-Khê nằm trong một dãy núi nối 

liền liên tiếp nhau, cao thấp khác nhau, theo 

hướng Bắc Nam. Đèo An-khê thấp từ phía 

Đông cao dần về phía Tây. Núi bao bọc bởi các 

loại cây lớn nhỏ, xanh tươi. Từ trên mặt đường, 

ta nhìn thấy, trên đồi và sườn núi phía cao, 

thỉnh thoảng, một đôi nơi nổi lên những tảng đá 

lớn cả ba, bốn mươi thước cao, nặng trên trăm 

tấn. Nhìn kỹ hơn nữạ ta thấy, các tảng đá đó, có 

phát khởi một đôi đường nứt lớn, nhỏ. Qua 

những đường nứt lắm khi có cả cây sống lâu 

năm, lớn, nhỏ,  rễ mọc bám vào đá.  

 Đó là dấu vết của sự phong hoá của đá, qua 

thời gian, những tảng đá đó có thể bị nứt nẻ 

thành nhưng tảng đá nhỏ hơn. Những tảng đá 

này là loại đá hoa cương. Đất nằm cạnh các 
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tảng đá, hay đất cấu tạo núi là đất màu vàng 

nhạt, có lẫn cát. Đó là đất do đá hoa cương bị 

phong hoá, trải qua cả triệu năm. 

 Núi tại đèo An-Khê, được tạo thành vào 

thời kỳ Hert, cách nay hơn triệu năm, cùng lúc 

vớí rặng núi phát nguyên từ cao nguyên 

Kontum, đi ngang qua cao nguyên Pleiku, đi 

xuống quận An-Lão, Quảng Ngãi, quận Vĩnh 

Thạnh, Bình Định, rồi đèo Mang Yang hay đèo 

An-Khê. 

 Vào năm 1959 Quốc Lộ 19 được canh tân 

và mở rộng mặt đường  từ 4 thước ra 8 thước 

kể cả vai đường. 

 Do sự canh tân quốc lộ, triền núi 
__

 với cây 

cối giữ chặt các tảng đá hoa cương 
__

 bị phá vỡ, 

gốc rễ cây bị lay động, làm cho nước mưa trong 

mùa mưa thấm thấu xuống đất móng hoặc hai 

bên các tảng đá, làm cho sức chịu nén của đất 

bị yếu đi, không 

chịu đựng được 

trọng tải của các 

tảng đá hoa cương 

lớn, làm cho tảng 

đá mất thăng bằng, 

thêm vào sự xói 

mòn của đất hai bên 

các tảng đá, làm 

cho các tảng đá, 

trượt xuống, 

nghiêng đổ và lăn 

ra choán mặt 

đường, cản trở lưu 

thông. 

 Nếu tảng đá lăn ra trên mặt đường có kích 

thước nhỏ dưới một vài thước khối, hay trọng 

tải dưới năm bảy tấn thì xe ủi có thể ủi tảng đá 

xuống vực sâu, để xe cộ qua lại tạm thời theo 

sự hướng dẫn lưu thông một chiều. 

 Cũng có thể, nếu tảng đá lăn ra mặt đường 

không choán hết mặt đường, và còn đủ rộng để 

xe cộ có thể, chậm chậm vượt qua nơi có đá 

chận đường, và giao thông không bị bế tắc. 

 Lắm lúc, mặt đường còn lại quá hẹp, Công 

Chánh phải bắn cắt tảng một phần để tạo đường 

đủ rộng cho xe cộ tạm lưu thông. 

 Nếu, tảng đá lớn, với đường kính năm bảy 

thước, trọng tải trên hai, ba mươi tấn, thì sự lưu 

thông xe cộ phải tạm thời gián đoạn để chờ 

Công Chánh bắn đá, giải toả đường.  

 Việc bắn đá để sửa chữa trả lại mặt đường 

đủ chiều rộng như cũ phải chờ đợi khi thời tiết 

tốt, trời không còn mưa dầm. Tuy nhiên, vì nhu 

cầu lưu thông trên con đường độc đạo, huyết 

mạch, nối  liền từ duyên hải đến cao nguyên, 

Công Chánh phải bắn đá, tạm thời tái lập lưu 

thông kịp thời trong ngày cho xe cộ. 

 Thông thường, trong năm bảy năm đầu, kể 

từ khi cải lộ tuyến, đá tảng thường hay lăng ra 

cản đường ở những đoạn đường đèo có núi cao, 

sườn đồi ở phía cao trên mặt đường, ở những 

nơi có mặt đường cắt, tại những đoạn đường 

đèo mới tân tạo hay cải lộ tuyến. 

 Lý do, là thế đất, đá, cũng như cây cối có rễ 

bao bọc các tảng đá và các sườn đồi đã ổn định 

cả trăm, ngàn năm, đâu đã yên vị ở đó. Dầu 

mưa dầm gió bấc 

ướt đẫm, và lay 

động cây cối, nước 

chảy trên mặt do 

mưa dầm đã chảy 

theo mức độ ổn 

định, an toàn, 

không còn hiện 

tượng xoi mòn phá 

hoại. 

Đến nay, lúc sườn 

đồi, lưng đèo, bị cắt 

đi vì đường được 

canh tân hay cải lộ 

tuyến, nước chảy trên mặt do trời mưa được 

chảy theo điều kiện mới, không còn thế ổn 

định, sự thấm thấu nước mưa vào lòng đất cũng 

có mức độ nhanh hơn, do đó, sự xoi mòn trong 

mùa mưa phá mất sự thăng bằng đất ở đèo núi, 

tại các vị trí vừa mới canh tân hay cải lộ tuyến. 

Đất dưới chân đá tảng bị thấm thấu nhanh và 

tạo nên sức chịu đựng yếu kém, đồng thời sự 

xoi mòn do nước chảy trên mặt khi mưa cũng 

nhanh chóng hơn, làm cho khối đá tảng lớn dễ 

mất thăng bằng dưới trọng lượng của chính nó. 

Những điều này đã làm cho đá tảng lớn bị lăn 

xuống cản trở lưu thông trong những năm đầu 

cải lộ tuyến hay canh tân trên đường đèo núi 

cao. 
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III/ Cách bắn đá giải toả lưu thông 

trên đèo An-Khê: 
 Lưu thông trên một trục lộ độc đạo và 

chánh như Quốc Lộ 19, bị gián đoạn, tạo ra 

mọi điều khó khăn trở ngại cho sự giao thông 

vận tải hàng hoá, lưu thông đi lại của hành 

khách, và làm trở ngại sinh hoạt kinh tế cho 

những tỉnh như Pleiku, Kontum, Phú Bổn, 

Darlac, Quảng Đức, mà nhờ trục lộ này vật liệu 

được mang tới, và sự đi lại được tiến hành. 

 Sự gián đoạn lưu thông ảnh hưởng cho các 

tỉnh thành lân cận, không khác gì động mạch 

chính trong cơ thể bị tắc nghẽn. 

 Việc bắn đá chuồi thành những tảng nhỏ 

hơn vài ba tấn được thực hiện ngay sau khi sự 

kiện xảy ra, dù trong khi gió mưa, bão táp đang 

xảy ra, để tái lập lưu thông. 

 Đá được bắn bằng mìn và do đích thân kỹ 

sư điều khiển và toán bắn mìn chuyên môn 

thực hiện. 

 Những cơ giới và dụng cụ cần thiết phải di 

chuyển đến đèo như xe ủi lớn D-8, xe san 

Caterpillar 12, để sẵn sàng đẩy đá và sửa chữa 

lại mặt đường. 

 Máy khoan đá bằng hơi ép được chở đến 

ngay tại nơi để khoan đá. 

 Tảng đá được khoan  sâu một vài thước với 

lỗ khoan đường kính khoảng 10 phân để có thể 

bỏ chất nổ TNT và ngòi nổ vào lòng tảng đá. 

Tảng đá được khoan với một hay nhiều lỗ 

khoan, cũng như bề sâu lỗ khoan, tuỳ theo kích 

thước tảng đá sẽ được bắn vỡ. 

Mìn TNT và ngòi nổ luôn luôn được dự trữ ở 

kho vật liệu Công Chánh. 

  Khi các tảng đá gần nhau được khoan 

xong, chất nổ TNT và ngòi nổ và dây điện 

được đặt vào nối tiếp với ngòi nổ. Thường khi, 

bắn đá nhiều tảng cùng một lúc, việc nối dây 

điện theo kiểu nối song song để các tảng đá 

được bắn nổ cùng một lúc. 

 Trước khi bắn đá, biện pháp an toàn cần 

phải thi hành bằng cách cấm dân thường, và xe 

cộ cũng như nhân viên Công Chánh không có 

phận sự bắn đá đến gần, khoảng cách an toàn 

khoảng năm trăm thước để tránh mảnh vụn đá 

văng trúng người gây thương tích. Nhân viên 

Công Chánh trong lúc thực hiện việc bắn đá tại 

công trường được liên lạc, thông báo với nhau 

bằng ống loa hoặc đi bộ gặp nhau trực diện. 

 Khi sự an toàn đã phối kiểm cả hai đầu nơi 

bắn đá thì lệnh bắn đá được thi hành. Trưởng 

toán bắn đá, đè mạnh mày phát điện bằng từ 

trường để kích thích ngòi nổ  đã được đặt trong 

lòng các tảng đá cùng với mìn. 

 Tiếng mìn nổ vang, rung chuyển núi đèo 

yên tĩnh, đồng thời những cụm khói bốc lên từ 

các tảng đã được đặt mìn, và mảnh đá vụn tung 

bay tứ tung, có khi văng ra xa  khỏi nơi mìn nổ 

cả trên trăm thước. 

 Chờ đợi vài phút cho an tĩnh trở lại, toán 

bắn mìn đến các tảng đá được đặt mìn kiểm 

soát kết quả việc bắn đá. 

 Sau khi kiểm soát mọi điều có kết quả tốt 

đẹp, việc ủi dọn mặt đường bắt đầu. 

 Xe ủi Caterpillar D-8 được di chuyển đến 

để ủi đẩy các tảng đá xuống vực sâu. Xe Ban 

Đất được chuyển đế san phẳng mặt đường. 

 Việc ủi dọn mặt đường cần hoàn thành 

nhanh chóng, để xe cộ tiếp tục lưu thông. 

 Khi lưu thông được tái lập, hành khách và 

tài xế xe đò, ai cũng hân hoan, vui vẻ, vì biết 

rằng mình sẽ đến  Quy Nhơn hay đến Pleiku an 

toàn, khỏi phải ngủ đêm dọc đường mưa gió, 

lạnh lùng. 

 

IV/ Kết luận : 
 Bắn đá mở đường tuy có phần nguy hiểm, 

nhưng nhân viên phụ trách việc bắn đã nắm 

chắc kỹ thuật bắn đá, tổ chức công việc có kế 

hoạch, phối trí thích hợp, bảo vệ an toàn cho 

nhân viên bắn đá và đồng bào đúng mức, thì 

kết quả được hoàn thành tốt đẹp. 

 Mỗi khi giao thông trên đèo An- Khê  được 

tái lập vì đá lớn đổ ngăn đường đựợc bắn và ủi 

đi, khách hàng lưu thông xe cộ qua đèo vui vẻ,  

là một lần người có nhiệm vụ bảo vệ cầu đường 

hãnh diện là mình đã làm được việc tốt cho 

đồng bào. 

 Bởi thế có người nói, ai làm đường sá cầu 

cống là kiếp trước đã tu nhiều rồi và kiếp này 

còn tu nữa để giúp ích cho đời và cho xã hội.  

Ý tưởng này, có thể đúng một phần nào. 

                                    

May 8. 2009  
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LỜI KÊU GỌI CẦU NGUYỆN  

THÊM SỨC KHỎE CHO 

 
AH  HÀ VĂN ĐÁNG 

 

 

 

 

Kính gửi toàn thể  

Ái Hữu và Thân Hữu Công Chánh: 

 

Anh Hà Văn Đáng AHCC Houston bị bệnh 

nặng hiện đang nằm điều trị tại ICU bệnh viện 

Triumph, khu NASA, South 45 Houston. Với 

truyền thống đoàn kết và thân tình, AHCC 

Houston cùng toàn thể gia đình AH Hà Văn 

Đáng trân trọng thỉnh cầu các AH và Thân Hữu 

CC cầu nguyện thêm sức khỏe cho AH Hà Văn 

Đáng để có thể qua cơn bịnh ngặt nghèo này. 

Được vậy, thật là một điều vạn hạnh cho anh 

Đáng và cũng là một niềm an ủi lớn cho gia 

đình AH Đáng. 

 

AH Đáng nhập viện ngày 25 tháng 12 năm 

2008, tính đến nay đã trên 7 tháng. Gia đình 

AH Đáng đông con (7 người) đã thay phiên 

nhau túc trực 24/24 giờ để theo rõi sức khỏe 

cho AH Đáng mặc dầu bệnh viện có y tá trực. 

Chị Đáng và gia đình nhất quyết lo việc chữa 

trị cho Đáng với bất cứ giá nào. Chị Đáng 

thường xuyên nấu các món ăn Việt Nam hoặc 

mua bánh kẹo biếu các y tá trực đêm trong 

phòng anh Đáng. Đây là một điểm son mà 

chúng tôi muốn nêu lên.  Chị Đáng là một 

người vợ hết sức đảm đang, và tận tụy với 

chồng con; cháu Liễu, người con gái đầu lòng, 

là một đứa con rất có hiếu với bố mẹ, lại rất 

giỏi và tháo vát, cháu đã học xử dụng được các 

dụng cụ nhà thương để phục vụ cho bố tại nhà.   

Gần đây gia đình đã lên chùa Linh Sơn cầu 

Phật ban thêm sức khỏe cho AH Đáng. Chúng 

tôi AHCC Houston có đi tham dự lễ cầu 

nguyện này.  Ngoài việc tới thăm AH Đáng tại 

bịnh viện, AHCC Houston có đặc biệt đề cử 

AH Đoàn Kỳ Tường làm liên lạc viên với gia 

đình AH Đáng để báo cáo tình trạng sức khỏe 

của AH Đáng cho các AHCC khác. Lần thăm 

viếng anh Đáng mới nhất vào chiều ngày 30 

tháng bảy vừa qua. Lúc 6:00 PM Chị Đáng và 

cháu Liễu đã có mặt tại bịnh viện Triumph để 

đón tiếp chúng tôi.  Một bình hoa Hồng đã 

được AH Đại diện Phí Ngọc Huyến trao tặng 

chị Đáng để tượng trưng cho tình thắm thiết 

của AHCC..   Về sức khỏe của anh Đáng, tình 

trạng có vẻ khá hơn lần trước; da mặt anh hồng 

hào hơn tuy có hơi mập ra, mắt anh mở nhìn 

chúng tôi, anh nháy mắt tỏ ý nhận biết khi nói 

tên người đến thăm. 

 

AHCC Houston 

Nguyễn Văn Độ Trình Bày 
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 Phúc Trình  AHCC Houston  

họp tất niên 2008 
 

Vũ Qúy Hảo 

 

Để mừng cho một năm bình an, AHCC 

Houston Texas đã họp nhau vào tối ngày Thứ 

Bảy 20-12-2008 tại tư thất của AH Đoàn Kỳ 

Tường.  

 

Trong khi các nàng dâu và ái nữ Công chánh 

chuân bị thức ăn thì AH Tổng Thư Ký Nguyễn 

Văn Độ đã nồng nhiệt bắt tay từng người và 

thu xong niên liễm cộng với tiền Nuôi Dưỡng 

LTCC; AHCC Houston có thông lệ của lính 

ngày xưa: “Tiền lính, tính liền” Do đó, không 

có AH nào bị bỏ quên nghi thức “Đầu tiên 

Tiền đâu”; Danh sách các AH và số tiền ủng 

hộ LTCC đã được gửi tới LTCC trước khi bài 

phúc trình này được viết ra! 

 

Chẳng cần nói thì ai cũng đã biết rằng qúy giai 

nhân chỉ có dịp trổ tài Nữ Công Gia Chánh 

mỗi năm một lần nên các món ăn đều “ngon 

hết xảy”! Nếu có điều gì phải than phiền thì đó 

chỉ là “Bao tử mình sao mà nhỏ quá” mà thôi;   

 
Sau lời chào mừng của gia chủ, AH Hội 

Trưởng Phí Ngọc Huyến đã thay mặt anh chị 

em ngỏ lời cảm ơn tới: 

- Gia chủ đã xung phong ghi danh từ năm 

ngoái để đước đón tiếp AHCC vào ngày hôn 

nay; 

- Ban nhạc Khái Hoàn đã vui vẻ tới giúp vui 

cho các buổi họp của AHCC trong suốt hơn 20 

năm nay!  

AH Hội trưởng cũng lưu ý anh chị em rằng 

“Họp ở tư gia và có ban nhạc sống giúp vui là 

hai điều đặc biệt của các AHCC xứ Cao Bồi” 

Tiếng vỗ tay làm át cả phần cuối của bài diễn 

văn ứng khẩu của AH Phí Ngọc Huyến; 

- Các AH và Thân Hữu đã tới tham dự mà đặc 

biệt là gia đình tân AH Dương Phú Yên mời 

về Houston định cư. 

 

Tiếp lời AH Hội Trưởng là mục Tường Trình 

Chi Thu của AH Tổng Thư Ký Nguyễn Văn 

Độ, một mục mà ai cũng mong cho chóng qua 

nhưng AH Tổng Thư Ký thì cho rằng “Chi 

Thu Rành Mạch” thì luôn luôn cần thiết cho 

bất cứ một tổ chức nào! 

Hiện diện trong buổi họp mặt này có 33 AH và 

TH sau đây: 

  

Huyến (2), Chu (1), Khoát (1), Hảo (2),  Lộc 

(1), Trường (2), Đáng (2), Xuân (2),  Hưng 

(1),  Hội (1), Xá (2), Tường (2),  Hồng (1), 

Yên (2), ThùyDương (1), ĐỗKhải (1), Daniel 

(1), Đăng-Khoa (2), David (1), Chấn-Khương 

(2), Độ (2), Hoàn (1). 

 

Mở đầu cho chương trình Văn Nghệ, người ta 

đã không thấy quốc ca, dù là “Thề ăn gan 

uống máu quân thù” hay là “Thù nước lấy 

máu đào đem báo”!  Không, thay vào “máu”, 

người ta đã nghe thấy “Tình Yêu!”: 

 “Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về 

muôn nơi, VN đây tiếng nói đi xây tình người”   

 

Năm nay, AHCC thật là gặp may, may vì hai 

lý do: 

1) Chúng tôi được sự trợ giúp không phải 

là của một ban nhạc sống mà là hai ban nhạc 

sống: Ban Nhạc Khải Hoàn và ban nhạc D & 
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D; Hai cháu David và Daniel của ban nhạc D 

&D đã làm gian phòng ấm cúng của AH 

Tường-Lan bừng lên sinh khí của mùa Noel  

bằng hai cây vỹ Cầm với nhạc bản Silent 

Night của Franz Gruber. Nhạc trưởng say sưa 

Đỗ Đăng Khoa đã muá chiếc đuã thần hướng 

dẫn tám sợi dây: 

“Dây to nhường đổ mưa rào” 

“Nỉ non dây nhỏ khác nào chuyện riêng” 

 

Vì hai chiếc vỹ cầm trổi lên hai bè khác nhau 

nên nhạc trưởng lúc thì êm ả nhẹ nhàng đánh 

nhịp và âu yếm chỉ vào cậu con cả Daniel, khi 

thì phùng mang trợn mắt hùng hổ vung đũa 

thần chiã về phiá thằng con út! Khán thính giả 

say sưa quên không biết mình đang ngồi ở đâu 

và bây giờ là lúc nào! 

 

2)  Được hâm nóng bởi nhạc bản Việt Nam 

Việt Nam và sự hoà âm hùng tráng của ban 

nhạc Khải Hoàn, với  

“Phím điện thăng trầm ru tiếng háy 

Dây đồng bay bướm hoạ lời ca” 

 

lại thêm hai cây vỹ cầm và nhạc trưởng say 

xưa nên các AH và Thân hữu bỗng nhiên cao 

hứng tranh nhau hát;  

Cử toạ đã thấy thiện chí đóng góp của: 

- Thùy Dương (Chị Khoát) với nhạc bản “Tiễn 

Em” của Phạm Duy và Cung Trầm Tưởng 

- AH Nguyễn Văn Lộc với “Dư Âm” của 

Nguyễn Văn Tý 

- Anh Chị AH Khương Hùng Chấn với “Kinh 

nghiệm du lịch Âu Châu” 

- AH Bùi Hồng với bài cổ Nhạc Nam Phần 

“Đội Gạo Đường Xa”  

- Lệ Thanh (Chị Hảo) với “Muà Thu Yêu 

đương” của Lam Phương 

- Anh chị AH Nguyễn văn Xá với “Bé Yêu” 

của Lam Phương 

-AH Chị Nguyễn Qúy Hội (nàng ái nữ chứ 

không phải nàng dâu Công Chánh) với “Mùa 

Thu Cho Em”  

- AH Đỗ Hưng với “Dân Ca Do Thái”  

- AH Nguyễn Đôn Xuân với chuyện vui cười 

- Các cháu David và Daniel tái xuất giang hồ 

với “Đàn Chim Việt” của Văn Cao dưới sự 

điều khiển xuất thần của nhạc trưởng Đỗ Đăng 

Khoa với hai bè rõ rệt. Tiếng vỹ cầm réo rắt, 

 

“Trong như tiếng hạc bay qua 

Đục như tiếng suối mới sa nưả vời 

Khi lơi như gió thoảng ngoài 

Khi mau sầm sập như trời đổ mưa” 

Nguyễn Du. 

 

Khán thính giả bị cuốn hút vào giòng nhạc. 

Trong chốc lạt, chúng tôi cứ tưởng mình là 

những cánh chim nhạn bạt gió phiêu lưu trên 

xứ người đang bay khuất lần vào trong mây 

với tiếng ca ríu rít để nhớ về một phương trời 

xa xa… 

 

Chêm vào những bài đơn ca là một bản hợp ca 

được một AH soạn lời riêng cho làng Công 

Chánh: (Lấy từ bài Lối Về Xóm Nhỏ của 

Trịnh Hưng) 

 

Lối Về Tường Cũ 

(Nhạc của Trịnh Hưng) 
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 bọn 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) 
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19- Hề khanh tướng bọn ta không còn màng (2) 

20- Gặp nhau đây niềm vui như loé sáng (4) 

 

Không khí văn nghệ càng lên cao, tinh thần 

anh chị em càng sảng khoái có những AH và 

phu nhân đã ghi danh xin hát trước ngày họp 

cả hai tuần lễ; Có những nàng dâu công Chánh 

đòi ghi danh hát những hai bài! Có những AH 

bỗng dưng nổi máu “anh hùng văn nghệ” vào 

phút chót thành ra thật là tôị nghiệp cho ái hữu 

đóng vai MC! Đúng là tiến thoái lưỡng nan! 

Chương trình Văn nghệ thì đã quá dài, thiện 

chí đóng góp văn nghệ (dù là vào phút chót) 

cũng cần được tôn trọng; mà người đã ghi 

danh xin hát từ lâu lại càng phải tôn trọng hơn! 

Cuối cùng Ái Hữu MC đành phải xin lỗi để 

mời mỗi người hát một bài thay vì “người 

được hát hai bài kẻ thì không được hát bài nào 

vì xung phóng vào phút chót”. 

 

 Tuy nhiên sau đêm văn nghệ, MC cũng nhận 

được vài cú điện thoại than phiền rằng “Quyết 

định đó là độc tài, Bất công”. Chàng MC bất 

đắc dĩ đã phải hạ giọng năn nỉ rất lâu, để được 

vui vẻ cả làng; 

 

Ngoài phần ca hát mua vui, chúng tôi cũng còn 

có mục “Biết Thêm” do AH Đoàn kỳ Tường 

phụ trách; Nếu không được họp ở tư thất AH 

Đoàn Kỳ Tường thì không ai có thể biết được 

rằng tư thất này là một thư viện chưá đựng 

những sách qúy hiếm và các băng nhưạ cùng 

CD không hề có trên thị trường! 

  

Từ những CD thực dụng nhất như CD lò sưởi: 

Các bạn không cần đốt lò sưởi, chỉ cần mở CD 

này lên thì lập tức cái TV của bạn biến thành 

cửa của lò sưởi với những than, củi, có ngọn 

lưả bập bùng! thú vỵ nhất là còn nghe thấy 

tiếng nổ lách tách khi lửa bén vào “củi khô”. 

Bạn có thể để lò sưởi cháy xuốt ngày mà 

không cần chêm thêm củi!   

 

Tới những CD lạ lùng hiếm thấy như “Tổ 

Chức Bảo Vệ Sòng Bài Lasvegas” của các tay 

hắc giang hồ hoặc “Bí Mật của Ngũ Giác Đài” 

đều nằm sẵn trong thư viện của AH Đoàn kỳ 

Tường. Qúy AH năm châu thế giới muốn xin 

một bản thì hãy liên lạc với AH Đoàn Kỳ 

Tường mà điạ chỉ, điện thoại và Email đều có 

sẵng trong những LTCC. 

 Đặc biệt nhất của kỳ họp năm nay là phần 

tặng quà! 

 
 

Ngoài phần tặng quà thông thường tới ban 

nhạc và gia chủ, thì, kỳ này, gia chủ lại ra tay 

hào phóng bằng cách góp thêm quà tặng sao 

cho tất cả các tham dự viên đều được trúng số! 

Trước khi ra về, gia chủ còn biểu diễn một 

màn “kỳ thị phái tính” rất rõ rệt làm cho khách 

mày râu phải phát ghen: Anh chị Đoàn kỳ 

Tường đã tặng riêng cho mỗi người đẹp một 

chậu hoa phong lan thực đẹp (Các người mạnh 

thì chỉ có quyền đứng nhìn và vỗ tay); 

Trong lời chúc tất niên, AH Hội Trưởng cũng 

nhắc nhở anh chị em viết bài cho LTCC và cổ 

võ việc AHCC Houston nên tham gia vào 

chuyến du lịch Á Châu sẽ tổ chức vào muà hè 

năm 2009. 

 

Theo chương trình thì chúng tôi sẽ “Tan hàng 

cố gắng” vào lối 12 giờ đêm. Tuy nhiên phần 

thì máu văn nghệ đang hăng, phần thì vì phần 

phát quà và rút thăm quá dài nên Bài Tạm Biệt 

đã vang lên lúc 1:23 AM sáng ngày 21-12-

2008 ! Nếu không có ai phát bài Tạm Biệt thì 

có lẽ anh chị em sẽ còn hát tới 4 hoặc 5 giờ 

sáng! 

 

Ước gì sang năm tinh thần anh chị em cũng 

bừng cháy như năm nay để không những 

chúng ta “Giữ cho còn có nhau” mà chúng ta 

còn “Nhận thêm các tân Hội viên và Gây cho 

tình thân giữa những AHCC ngày thêm thắm 

thiết”.
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Các Phu Nhân AHCC và Thân Hữu tham gia chụp hình lưu niệm 
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Ái hữu công chánh Pháp 

Họp mặt Tân Niên Kỹ Sửu 2009 
 

Ngày chúa nhựt 08-03-09 tại nhà hàng Village Tao Tao, quận 13, PARIS 

 
Các AH Quỳ, Xuân, Thu, Bích, Hứa, Phan Anh, Thạch 

 

Tường thuật của AH Hoa Trường Xuân. 

 

Họp mặt năm nay có thêm AH Phạm Ngọc 

Quỳ, hội viên mới, anh chị Hồ Minh Cảnh từ 

Orléans đến.  

Tổng sồ người tham dự : 17 người. 

 

Mở đầu, anh Hứa đọc lá thư chúc Tết của AH 

Lê Khắc Thí ở Cali.  Tiếp theo là đọc mấy bài 

thơ của Hương Bình Nguyễn Phước (nhũ danh 

Cẩm Thường). 

 

1- Bài thơ tặng AHCC năm châu 

« Mừng Xuân Kỷ Sửu » 
2-  Ba bài thơ « Tứ tuyệt » gởi cho 3 người 

thuộc ban đại diện AHCC Pháp : Bích, Hứa, 

Xuân 

 
Thân gởi anh Bích, 

 
Trương buồm lướt sóng ra khơi, 

Như thuyền không bến chơi vơi giữa dòng.  
Bích câu kỳ ngộ ước mong, 

Trăm năm kết nghĩa tâm đồng sắt son. 

  Hương Bình Nguyễn Phước 

 

Mừng Xuân Kỷ Sửu 
 

Trâu vàng Kỷ Sửu năm nay, 

AHCC họp ngày đón Xuân. 

Mỗi năm chỉ có một lần, 

Gặp nhau ngày Tết ân cần thân thương. 

Chúc nhau an lạc tâm thường, 

Phước Lộc Thọ Hỷ, 

Niên trường hanh thông. 

Cuộc đời sắc sắc không không, 

Phương trời lưu lạc chẳng mong ngày về. 

Nỗi niềm muôn dặm tình quê, 

Mấy mươi năm dạ não nề buồn thay. 

Trâu vàng Kỷ Sửu năm nay, 

Khó khăn lắm phải kéo cày nhiều hơn. 

Hương Bình Nguyễn Phước, 
Paris Xuân Kỷ Sửu 2009 

 

Thân tặng chị Xuân 
« Hoa Thiên Lý » 
Hoa Lý hôm nay đã nở nhiều, 
Trường Sơn mây phủ  gió hiu hiu. 
Xuân về tươi thắm màu xanh biếc, 
Thiên lý ngày xuân dáng mỹ miều. 
Hương Bình Nguyễn Phước 
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Thân tặng anh Hứa 
« Họp mặt Ái Hữu » 
Đỗ  quyên đã gọi sau hè, 
Hữu duyên tương ngộ bạn bè năm châu. 
Hứa ngày họp mặt cùng nhau, 
Lá thơ Ái Hữu bắc cầu sang chơi. 

                Hương Bình Nguyễn Phước 

 

Đáp lễ  chị Cẩm Thường (Nguyễn Phước), anh 

Hứa có làm bài thơ,  phụng họa bài thơ   « Họp 

mặt Ái Hữu » của Hương Bình Nguyễn Phước. 

 

Hương sen tỏa ngát ao hè, 
Bình minh sương sớm lập loè hạt châu. 

Cẩm thi đã gởi cho nhau, 
Thường tình đáp nghĩa tâm đầu họa chơi. 

Đỗ  Hữu Hứa 

 

- Chữ “Cẩm thi “ ở  đầu câu 3 có nghĩa là bài 

thơ như hoa như gấm, dựa theo tích ngày xưa 

ở bên Tàu có nàng Tô Huệ thêu trên gấm bài 

thơ gọi là “ Chức Cẩm Hồi Văn”. 

 

- Được hỏi về bài thơ của Tô Huệ thì được anh 

Hứa trình bày như sau: vì thời gian có hạn nên 

anh Hứa xin phép vắn tắt thôi:  

 

Đời nhà Tần (265-419) bên Tàu có nàng Tô 

Huệ dung nhan kiều mỵ, tài đức song toàn, văn 

chương xuất chúng; 20 tuổi kết hôn với Đậu 

Thao, nàng giúp chồng ăn học về sau Đậu 

Thao đỗ đạt làm quan.  

 

Vì công vụ, vua truyền Đậu Thao ra trấn tại 

Lưu Sa, vì nơi gian lao hiểm trở nên Đậu Thao 

đành phải để vợ ở nhà. Ba năm chờ đợi, buồn 

khổ, nàng đã làm 10 bài thơ tứ tuyệt. Nàng lấy 

gấm vuông cỡ một thước thêu 10 bài tứ tuyệt 

ấy lên trên theo hình xoáy trôn ốc từ ngoài vào 

trong. Tô Huệ dâng vua bức gấm để xin vua 

cho chồng sớm về… 

 

Đặc điểm của bài thơ “Chức Cẩm Hồi Văn” là 

không viết từ trên xuống dưới, từ phải sang 

trái như lối thông thường mà bố trí thành 32 ô 

vuông, đặt tréo. Trong 32 ô vuông có 33 chữ 

lớn, còn các chữ nhỏ thì thêu ở cạnh các ô 

vuông. 

 

Khi nhà vua cầm bức gấm lên trước mặt mình 

chỉ có một chữ Thiên Tử nằm ở trung tâm vũ 

trụ, tất cả các chữ khác còn lại đều đọc được 

hết nhưng toàn 280 chữ ấy nói cái gì thì không 

sao biết được (10 bài x 4 câu x 7 chữ=280 

chữ) 

 

Vua không đọc được. Quần thần và các bậc 

thức giã thời bấy giờ cũng không đọc được 

bức gấm thêu chữ này, không hiểu ý nghĩa của 

nó ra sao nên phải triệu tác giả đến đọc cho 

vua nghe. Vua nghe hay, thấy lạ, cảm thấy 

lòng của nàng chinh phụ thương yêu chồng, lại 

phục tài nữ công của nàng nên tha cho Đậu 

Thao trở về. 

 

Sau khi anh Hứa dứt lời, một trang pháo tay đã 

nổ rang, cũng như, mỗi khi đọc xong một bài 

thơ của chị Cẩm Thường sáng tác đều có một 

tràng pháo tay khích lệ. 

 

- Về tiệc rượu thì ngoài 4 món ăn chơi; có thịt 

vịt Bắc Kinh, tôm xào nướng dưới ngọn lửa 

đốt bằng rượu “Mai quế lộ”, là những món đặc 

biệt của nhà hàng “Village Tao Tao “ 

 

- Các anh chị em ăn uống chuyện trò vui vẻ  

 

- Buổi họp mặt chấm dừt vào khoảng 16 giờ 

30 với nhiều luyến tiếc. 

 

- Có nhiều bạn thấy buổi họp thân mật vui 

nhộn quá đã yêu cầu ban tổ chức nên có được 

họp mặt ít ra là 2 lần mỗi năm, chớ mỗi năm 

chỉ họp có một lần thì quá ít.” 

                         

Ban đại diên AHCC Pháp 

                        Trương Như Bích 

                        Đỗ Hữu Hứa 

                        Hoa Trường Xuân  
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Các chị Lam, Bích, Phan Anh, và Thạch 

 

 

 
Các AH Dương, Thạch, Bích, và Cảnh 

 

 
Các chị Thiện, Cẩm Thường, Cảnh, AH Thu 
 

Ái Hữu Paris họp Xuân Kỷ Sửu 2009 
 

Hôm nay mồng Tám tháng Ba. 

Công Chánh họp mặt Village nhà hàng. 

Anh em đông đủ mấy bàn, 

Các chị vui vẻ muôn vàng thân thương. 

Không ai quản ngại xa đường 

Ngày Xuân mưa gió, tuyết sương lạnh lùng 

Anh Hứa với giọng hào hùng, 

Trình bầy bữa tiệc sau cùng đọc thơ. 

Tiệc vui rồi cũng đến giờ, 

Chia tay hứa hẹn, lại chờ năm sau. 
 

H.B.N.P. (Cẩm Thường) 8-Mar 2009 

 
Các chị Xuân, Thạch, Lam, Phan Anh, Bích, Cẩm Thường, Cảnh, và Thiện 
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HỌP MẶT 
 

Ngày 17 tháng 11 năm 2008, các ái 

hữu (Lê Chí Thăng, Tô Hữu Quỵ, Đỗ Như 

Đào, Vĩnh Quý, Nguyễn Thanh Phùng, Lê 

Minh Trí) hẹn  tại nhà anh Thăng, mướn xe dự 

định đi xuống miền Tây thăm các ái hữu tại 

đây.  Trước tiên, anh em dự trù đi thăm anh 

Dương Bá Thế ở Chợ Lách, Vĩnh Long.  Sau 

khi đến Vĩnh Long, đoàn qua phà Đình Khao 

để đến Chợ Lách, vốn nằm trên một cù lao trên 

sông Tiền giữa Vĩnh Long và Bến Tre.  Sau 

khi đến nhà anh Thế khoảng 11 giờ trưa, anh 

em chụp hình lưu niệm trước nhà (ảnh 1), 

dùng cơm trưa tại đây rồi từ giả trở lại Vĩnh 

Long, cùng anh Thế đi Cần Thơ.  Sau khi đến 

Cần Thơ và đặt phòng tại khách sạn Ninh 

Kiều, đoàn đến thăm anh Trần Văn Quình.  

Tại đây anh em có gặp anh Nguyễn Hữu 

Phương hiện ở tại Cần Thơ, Nguyễn Hứa Kiểu 

(ảnh 2), và Nguyễn Sĩ Cẩm (ảnh 3).  Anh em 

đi tham quan thành phố và dùng cơm tại quán 

Hoa Sứ rất thơ mộng và đẹp (ảnh 4).  Sáng 

hôm sau đoàn đi Sóc Trăng, nơi đây có nhiều 

đồng bào Khơ-me cư ngụ nên có nhiều di sản 

của xứ Chùa Tháp.  Đoàn có đến thăm một 

chùa Khơ-me (ảnh 5).  Nơi đây đặc biệt có rất 

nhiều dơi đeo đầy trên cây chung quanh chùa 

(ảnh 6). 

 Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2008, các ái 

hữu (Trần Văn Quình, Lê Chí Thăng, Lê Minh 

Trí) đến thăm anh Nguyễn Thế Diển để mừng 

Thượng Thọ anh (ảnh 7).  Sau đó đến thăm 

anh Tạ Văn Hồng đang bị bệnh, cùng ghé 

thăm và đốt nhang trên bàn thờ các cố ái hữu 

Phùng Đức Bằng, Trần Ngọc Xuất và Trương 

Võ Tấn. 

 Chiều ngày 25 tháng 11 năm 2008 là buổi 

tiệc Tất Niên Công Chánh tại một nhà hàng 

gần trường đua Phú Thọ, với rất nhiều ái hữu 

từ xa đến dự (ảnh 8, 9, 10). 

 

Lê Minh Trí 

************************************************************************** 

 

 
Ảnh 3: Ngoài các anh trong các ảnh trước có thêm anh Nguyễn Sĩ Cẩm hiện cư ngụ tại Cần Thơ. 
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Ảnh 1:  Từ trái:  các anh Vĩnh Quý, Dương Bá 

Thế, Nguyễn Thanh Phùng, Lê Chí Thăng, Lê 

Minh Trí, Tô Hữu Quỵ, Đỗ Như Đào. 

 

 
Ảnh 2: Từ trái: Nguyễn Hữu Phương, Tô Hữu 

Quỵ, Trần Văn Quình, Nguyễn Thanh Phùng, 

Lê Chí Thăng, Nguyễn Hứa Kiểu, Vĩnh Quý, 

Đỗ Như Đào. 

 

 
Ảnh 4: Tiệm Hoa Sứ bao gồm một khu đất rất 

rộng gồm nhiều túp lều đủ cở, mỗi lều là một 

quán ăn nhỏ. 

 

 

 

 

 
Ảnh 5:  Chùa Dơi vừa bị hỏa hoạn đang được 

sửa chửa lại. 

 

 
 

 
Ảnh 7: Đến nhà anh Nguyễn Thế Diễn  

chúc thọ. 

 

 

 

 
Ảnh 8:  Trong tiệc Tất Niên có AH Bùi Hữu 

Lân (trái), Nguyễn Thế Diễn, và Trần Văn 

Quình. 
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Ảnh 9:  Từ trái là anh Đỗ Như Đào, anh Nguyễn Công Miêng.  Anh Hoàng Minh Tâm mặc áo đen 

đứng phía sau, cao nhất.  Phu nhân cố ái hữu Trần Ngọc Xuất đứng trước anh Tâm.  Phu nhân cố ái 

hữu Trương Võ Tấn mặc áo xanh đậm đứng hàng trước, bên trái chị Xuất.   Chị Huỳnh Thị Duy 

Oanh mặc áo dài đỏ, hàng trước.  Bên cánh phải là anh Nguyễn Hứa Kiểu (đang ngồi) và anh Từ 

Đình Lu (cầm micro).  Còn lại là các ái hữu mới. 

 

 
Ảnh 10:  Phần lớn là các ái hữu mới, ngoại trừ anh Tâm, anh Võ Phước Ngộ (thứ 2 hàng sau từ trái), 

anh Viển, chị Duy Oanh (ảnh 9) và anh Châu Hùng Phi(thứ 3 hàng sau từ phải). 
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Họp mặt Ái Hữu Công Chánh 
tại Austin, Texas 

 
Sau gần 2 ngày mưa, chiều nay trời Austin 

sáng sủa và đẹp lại. Cái không khí mùa Xuân 

thật dễ chịu, không lạnh và không nóng, giống 

như Đà Lạt ở Việt Nam. Năm nay họp mặt 

được tổ chức tại nhà anh chị Trực vào lúc 5 

giờ chiều ngày 18 tháng 4 năm 2009. Có các 

anh chị Mơ, Đống, Oánh, Trực và anh Thông 

tham dự. Vắng mặt anh chị Toàn về Việt Nam 

và anh Liêm đi Houston về trễ không tham dự 

được. 

 

Thực đơn gồm có bánh rán (cam), gỏi, 

bánh khúc, chả giò, mì xào thập cẩm, cá chiên 

lăn bột và cháo tôm cá. Đồ tráng miệng có trái 

dâu tươi. Vì số người tham dự chỉ có 9 người 

và đồ ăn nhiều quá nên dù ăn xong người nào 

cũng lấy mang về, phần còn lại chủ nhà phải 

cáng dùm cho cả tuần lễ tới. Các anh mỗi 

người xin đóng cho Lá Thư AHCC như sau: 

 

1) Anh Đặng Quang Oánh $20 

2) Anh Võ Quốc Thông  $20 

3) Anh Nguyễn Văn Mơ  $20 

4) Anh Nguyễn Quốc Đống $20 

5) Anh Trần Trung Trực  $20 

  Tổng cộng             $100 

 

Dự định cuộc họp tới sẽ do anh Nguyễn 

Thanh Toàn đứng ra tổ chức và anh Nguyễn 

Văn Mơ làm “back up” số 1 hay anh Nguyễn 

Quốc Đống làm “back up” số 2. 

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2009 

Trần Trung Trực 

 

************************* Sau đây là hình ảnh của cuộc họp mặt:  ********************* 

 

 
Từ trái hàng ngồi dưới anh Đống, anh Thông và anh Trực 

Hàng ngồi trên anh chị Mơ, chị Đống, chị Trực và anh chị Oánh 
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Từ trái chị Mơ, chị Đống, chị Oánh và chị Trực 

 

 

 
Từ trái anh Thông, Oánh, Trực, Đống và Mơ 
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 Họp mặt Mùa Thu 2009 
AH/TH Melbourne 

 
 

Kết quả của nền kinh tế suy thoái khắp năm 

châu đã có ảnh hưởng trực tiếp trong sinh hoạt 

ái hữu và thân hữu Melbourne, ngay thời điểm 

tháng 5 năm 2009, chứng cớ hiển nhiên là kỳ 

họp vào dịp này năm ngoái có 42 AH/TH tham 

dự thế mà năm nay chỉ còn có 24 ‘đăng ký’ 

(Trên thực tế thì lại có tới 25 vị có mặt trong 

buổi họp này). Đúng là hiệu suất của AH/TH 

Công chánh Melbourne đã bị giảm 50%. Năm 

ngoái bốn hai, năm nay hai bốn thì là giảm 

50% không sai vào đâu được đúng không quý 

vị ? Chết rồi, mang tiếng kỹ sư mà làm một 

con tính nhẩm cũng không xong, 24 chia cho 

42 đâu phải là 50%. Thôi lỡ phóng lao thì theo 

lao luôn. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, trước 42 

sau còn 24 thì phải là đảo lộn thế cờ kinh tế 

mới đúng chứ nhỉ? Thưa Thầy Nguyễn ngọc 

Thịnh, ngày xưa học môn Thống kê của Thầy 

em đâu có học dốt như thế, em dốt hơn vậy 

nữa cơ! Nhưng bây giờ sau mấy chục năm ra 

trường Thầy cũng không nỡ đánh rớt thằng 

học trò học dốt ngày xưa phải không Thầy? 

 

Ngày này năm ngoái năm kia 
Bốn hai đi họp nay còn hai tư 
Hỏi sao lại ít thế ư? 
Thưa là ‘kinh tế’ đến hồi thoái suy 
Đi xa rất tốn tiền xăng 
Thêm tiền xa lộ, tiền này tiền kia 
Thôi chờ năm tới đi luôn 
May mà kinh tế có phần khá chăng? 

 

Đường xa chạy vội chạy vàng, đến nơi gần 12 

giờ trưa, các AH/TH lớn tuổi đã đến gần đủ và 

đang tụ tập thành từng nhóm nho nhỏ dăm ba 

người nói chuyện và hàn huyên tâm sự. Từ lần 

họp mặt kỳ trước cũng đã khá lâu, từ mãi 

tháng Tám, tháng 10 năm ngoái đến giờ mới 

có dịp gặp lại khá đầy đủ các anh chị em 

Melbourne mà lị. Thầy Thịnh, anh Chi, anh 
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Thành, anh Anh, anh Hiệp, anh Nguyên không 

biết nói chuyện gì mà tiếng cười vang cả một 

góc khu hội họp…thế này ? À thì ra một anh 

mới nói một câu xanh dờn : « Làm cho lắm 

tắm cũng ‘uổng trờ’ mà thôi ! » 

Giáo sư Thịnh hơi bị lãng tai, hỏi lại :  

-  Anh nói cái gì mà nghe lạ tai thế?   

- Dạ đâu có, em chỉ nói mấy anh lớn tuổi  về 

hưu là vừa, có làm việc cho lắm cũng thế thôi, 

thưa Thầy ! 

- Đâu có, tôi nghe anh nói cái gì khác kia mà ? 

- Ủa vậy là Thầy có nghe rồi mà ? 

- Nhưng tôi nghe không rõ, anh nói lại câu anh 

vừa nói xem ? 

- Dạ thưa Thầy, em nói « Làm cho lắm tắm 

cũng ở t..r..u..ồ..n..g » ạ. 

Lại một tràng cười ròn tan vang khắp 

nhóm… 

Tình thầy trò bây giờ không bị ràng buộc bởi 

sự khắt khe lễ giáo như ngày xa xưa nữa, ngày 

xưa ai dám dỡn mặt nói đùa như thế trước mặt 

Thầy, nhất là Thầy Giám Đốc Trung tâm nữa 

chứ? Mong rằng Thầy Thịnh cũng vui mà bỏ 

qua cho thằng học trò của Thầy. 

Lúc anh em họp nhau nói đùa thì anh Ngũ 

lại đang quá bận rộn quạt lia lịa mong gây 

được lò than thứ hai để kịp nướng cánh gà và 

tôm, lò bên kia thì chị Minh, đang nướng mấy 

cái xúc xích và chị Ngũ là tay đầu bếp chính 

đến từ sớm mua chỗ (nói cho lịch sự là mua 

chứ ở xứ văn minh làm gì có chuyện đến lò 

nướng công viên công cộng mà phải trả tiền 

bao giờ?). Còn chị Hoa vốn là đầu tàu trong 

việc bếp núc đang lo sắp xếp các công việc, 

bày dọn chén dĩa, sắp rau xanh trộn có cả trái 

bơ, trứng và một vài thứ khác rất là công phu 

nên ăn rất ngon. Món này đúng là của chị Anh 

làm ở nhà mang đến mới ngon như thế chứ.  

Chị Ưng Sơ thì không làm bánh nhưng chị đã 

theo đúng nguyên tắc 4D của Úc và cũng đạt 

được thành quả rất tốt đẹp. Nếu quí vị chưa 

nắm rõ nguyên tắc 4D thì xin được nhắc lại, 

đây là một nguyên tắc làm việc rất được các 

Giám đốc, Trưởng nhóm, Trưởng ty ưa 

chuộng vì rất thành công để làm bất cứ một 

công tác nào một cách mỹ mãn. « Four D » là 

gồm có Dumb > Delay > Delegate > Do. 

Trước hết khi có một công việc gì thì cứ 

giả vờ không nghe, không thấy gì hết. Nếu kế 

này không được thì phải nhận lãnh trách 

nhiệm, nhận xong thì phải kiếm đủ cách mà 

lần lựa trì hoãn. Đến khi bị cấp trên thúc hối 

thì vội vàng chỉ tay năm ngón xuống nhân viên 

kêu làm gấp gấp và phải hoàn tất vào chiều 

hôm trước. Cho đến lúc không còn cách nào 

khác nữa thì phải đành ra tay mà tự làm cho 

xong việc cấp trên giao phó. Lần này chị Sơ đã 

giao trách nhiệm cho cô con gái rượu làm một 

cái bánh bông lan thật to, thật ngon mang đến 

cho các AH/TH thưởng thức tài nghệ…của cô 

con gái cưng trước kỳ hạn là ngày họp mặt 

này. Chị Sơ phải cho tất cả mọi người có mặt 

gởi lời khen và cảm ơn cô con gái rượu của chị 

nha!  

Chị KTS Thành -tự Yến Karaoke-, sở dĩ 

chị có ‘biệt danh’ này là vì chị hát Ca Ra Ô Kê 

rất hay, lại có tài nấu xôi thật dẻo và thật ngon, 

không kỳ nào họp mà không có hai nắm xôi 

của chị Yến cả. Í quên, hai khay xôi chứ không 

phải hai nắm xôi, vì thiếu xôi của chị Yến là 

thiếu tất cả…Nhưng, lại nhưng nhiếc gì nữa 

đây? Thành thật mà nói buổi họp này thành 

công là phải kể đến công của tất cả các chị, 

nhất là chị Hoa, phu nhân anh Đại diện Mạnh, 

chị chỉ làm mà không nói, nấu mà không ăn 

hay là ăn ở nhà rồi nên đến họp chẳng thấy chị 

ăn gì nhiều, tuy có thấy chị cầm dĩa và thức 

ăn…nhưng là chị lo lấy phần để riêng cho anh 

Bảng. Anh chị Bảng đã đến rất sớm nhưng anh 

Bảng phải chở chị đi chùa rồi mới trở lại nên 

sẽ đến trễ một chút xíu… thế là chị Hoa cũng 

có lấy thức ăn như ai nhưng lại là dành phần 

cho người đến sớm mà hóa ra lại là người đến 

muộn. Lu bu lo công việc cho chu toàn để 

không một ai thiếu thốn hay chưa đủ no, chắc 

chị Hoa về phải đi ăn phở chăng? 

Và còn món bánh trôi bánh chay chẳng bao 

giờ vắng bóng trong các buổi họp Công chánh 

Melbourne cả. Vâng, đúng thế, cũng lại chị 

Hoa nấu, chắc chị phải dậy rất sớm vì bánh 

còn nóng, vừa thổi vừa ăn, không ngon không 

lấy tiền. Chắc ai cũng đồng ý bầu Anh chị 

Mạnh làm Đại diện AH/TH Công chánh 

Melbourne suốt đời đấy.  
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Đứng từ trái : TVAnh, TMHiệp, PKThành, LNThông, HTNguyên, BKBảng, VĐNgũ, NKThành, NKChi, BDBình 

Hàng  Ngồi : ĐĐMạnh, NNMinh, NNThịnh, ƯngSơ, TĐKhoa 

 

 
   Hình dưới : Chị Minh, chị Mạnh, Chị Ngũ, chị Thông, Chị Sơ, Chị Anh, Chị Khoa, Chị Hiệp và chị Thành 
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Từ trái sang phải: Hàng truớc: Các Chị Lộc, Hà, Tùng, Túc, Tuấn, Quân, Thanh, Cảnh 

Hàng sau: Các Anh: Cảnh, Tuấn, Thanh, Bằng, Lộc, Hiền, Tú(T), Quân, Oanh. 

Họp Mặt Ngày Chủ Nhật 19.04.2009 Tại Bankstown Sydney Australia. 
 

Chúng tôi vừa tổ chức họp mặt để: Phân phối 

Lá Thư 92. Gồm các Ai Hữu tham dự như sau: 

AH Trần Vy Bằng và bạn 

AH Trần Quang Cảnh và vợ  

AH Nguyễn Sơn Hiền 

AH Vi Hữu Lộc và vợ 

AH Lê Nguyêt Oanh         

AH Huỳnh Thanh Quân và vợ 

AH Trần Đan Thanh và vợ 

AH Tôn Thất Tú           

AH Trần Anh Tuấn và vợ 

Bà Lê Cảnh Túc   

AH Lê Nguyên Tùng và vợ 

  

Danh sách đóng góp gồm có: 

  AH Nguyễn Trong Ba  $50 

AH Trần Vy Bằng   $30 

AH Trần Quang Cảnh  $40  

AH Nguyễn Anh Hoa  $20 

AH Nguyễn Sơn Hiền  $20 

AH Ðoàn Tấn Lân   $20 

AH Vi Hữu Lộc   $30 

AH Lê Nguyêt Oanh  $50           

Bà Đào Kim Quan   $30    

AH Huỳnh Thanh Quân $50 

TH Lê Tiết Quỳ   $20 

AH Trần Đan Thanh  $30 

AH Tôn Thất Tú           $50 

AH Trần Anh Tuấn  $30 

Bà Lê Cảnh Túc   $50 

AH Lê Nguyên Tùng  $40 

 Tổng cộng : AUD $ 560 

Và chúng tôi đã mua chi phiếu US$400.00  

Ghi tên Duat Dinh Nguyen 

Bản chánh gởi bưu điện to: 

4242 Remora Drive 

Union City, CA94587 

USA 

Huỳnh Thanh Quân 
AHCC Sydney 
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Các Anh: Lộc, Thanh, Cảnh, Tuấn, Tú (T), Hiền, Oanh, Tùng, Bằng, Quân 

 

 
Các Chị: Tuấn, Tùng, Quân, Cảnh, Lộc, Túc, Thanh, Hà. 
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San Jose/ Oakland đón tiếp  
AH Nguyễn quốc Đống 

 

Giang Khưu  

Nhân dịp Ái Hữu Nguyễn quốc Đống và 

phu nhân ghé ngang Oakland để gặp gỡ các Ái 

Hữu Công Chánh địa phương, chúng tôi một 

số anh em làm việc tại Caltrans Oakland trưa 

ngày 05-07-09 đã tổ chức buổi gặp mặt tại nhà 

hàng Dim Sum "The Old Place Seafood 

Teahouse" trên đường Grand Ave gần bờ hồ 

Lake Merritt nổi tiếng mà AH Hà thúc Giảng 

đã viết về "Hồ Lake Merritt và công viên 

Lakeside" trong LTCC 91. 

  Hiện diện ngoài các AH Công Chánh đang 

làm việc tại Oakland: 

AH Khưu tòng Giang 

AH Nguyễn đình Duật 

AH Nguyễn đăng Thịnh 

AH Trần bá Quyên 

AH Nguyễn như Bá 

AH Lương văn Cuối 

AH Trần đình Thọ 

AH Đổ đình San 

Còn có sự hiện diện của vài AH đã về hưu: 

AH Nguyễn Thiệp 

AH Hồ đăng Lễ 

AH Nguyễn xuân Hoàn 

Ngoài ra còn các Thân Hữu làm tại Caltrans 

Từ cẩm Thành 

Hàn Việt 
 

 
Các AH Lễ, Thiệp, Hoàn, Giang, Thịnh, San 

AH Đống tốt nghiệp khóa 4 KSCC (cùng 

khóa với Ái Văn, Đỗ đình San, Tâm 

Nguyễn...) đã cùng phu nhân cũng là một 

KSCC (Civil Engineer – CE), xin nghỉ phép để 

viếng thăm vùng vịnh. Cả hai Anh Chị Đống 

đều làm CE tại City of Austin Taxas  Chị 

Đống trước là một Dược Sĩ nhưng đã chuyển 

nghề qua CE. 

Rất tiếc là hôm tiếp đón Anh Chị không có 

một phu nhân nào hiện diện để trò chuyện với 

chi Đống vì phần đông các AH đều đang đi 

làm việc. 

Tuy nhiên cuộc tiếp đón rất là cởi mở, thân 

mật cho tới lúc chúng tôi phải chia tay và trở 

lại sở làm vì sợ xếp la. 
 

Chúng tôi có chụp vài tấm hình lưu niệm. 

AH Đống có gởi cho vài câu thơ cho các 

AH Miền Bắc : 

 

 Các AH San, Quyên, Chị Đống, anh Đống 

 

Các bạn, 

Xin thân tặng các bạn Công Chánh Bắc Cali: 

Công Chánh bốn biển lại một nhà 
Vui mừng nồng nhiệt đón bạn xa 
Mong rằng tình bạn còn mãi mãi 
Kết chặt tinh thần giữa chúng ta. 

 Mong gặp lại các bạn tại Austin. 

            Đống Nguyễn 
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Các AH Đống, Duật, Thọ, Lễ 

 

 
Các AH/TH Bá, Cuối, Việt, Thành 

 

 

 
Các AH cùng anh chị Đống chụp chung lưu niệm trước nhà hàng. 

Từ trái sang phải : các AH/TH Thành, Lễ, San, Thọ, Cuối, Hoàn, Duật, Giang, Đống, chị Đống, 

Thịnh, Bá, Quyên, và Thiệp ( chụp ảnh). 
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
HỌP MẶT MỪNG XUÂN KỶ SỬU 2009 TẠI SÀI GÒN 

 
Võ Ngọc Khôi  

Theo truyền thống hằng năm, năm nay các 

AHCC tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt 

Mừng Xuân Kỷ Sửu vào ngày 15/1/2009 tại nhà 

hàng Hoa Viên Hoàng Gia trên đường Lý 

Thường Kiệt, Quận 10 Sài Gòn để các AH xa 

gần có dịp gặp gỡ hàn huyên và chúc Tết nhân 

dịp Xuân về. 

 
AH Trương Minh Viễn tham dự Họp Mặt Mừng Xuân 

 

Các bạn Khoá 7 KSCC trong dịp tổ chức 

họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường cùng 

đến chung vui với hơn 50 AH thuộc nhiều thế 

hệ. Các bạn rất cảm động khi gặp lại vị thầy khả 

kính Bùi Hữu Lân, ông cựu Trưởng Khu CC 

Trần Văn Quỳnh và nhiều AH đàn anh. Có 

những ái hữu từ nước ngoài về thăm quê hương 

cũng đến tham dự như AH Lê Minh Trí và Châu 

Hùng Phi từ Hoa Kỳ, AH Nguyễn Văn Thiệt từ 

Canada v.v... Điểm đặc biệt trong buổi họp mặt 

năm nay là có nhiều ái hữu trẻ tuổi ra trường sau 

năm 1975 lần đầu tiên đến chung vui đón Xuân 

với đại gia đình Công Chánh, họ bày tỏ niềm 

xúc động trước tình thân thiết của các bậc đồng 

nghiệp đàn anh. Ban phụ trách đã tổ chức buổi 

họp mặt rất chu đáo, trang trọng và đầy tình 

thân ái. Các AH Lê Chí Thăng, Nguyễn Hứa 

Kiểu bận rộn tíu tít để bảo đảm cho chương 

trình được thành công trọn vẹn. Mọi người đều 

liên tục di chuyển để tìm và chào hỏi những 

người quen biết nên không khí buổi tiệc thật 

rôm rả, tràn đầy tiếng cười nói, chào hỏi nhau, 

nhất là ánh đèn flash liên tục chớp nhoáng hứa 

hẹn những tấm ảnh nghĩa tình sẽ được chuyền 

tay nhau xem không chán về sau ...  

 

 
 

Đại diện khóa 7 KSCC tham dự tiệc Mừng 

Xuân Kỷ Sửu gồm có các AH Trương Minh 

Viễn (Hoa Kỳ), Võ Ngọc Khôi (Canada) và các 

bạn ở Việt Nam: Châu Đình Thanh, Nguyễn 

Văn Trương và Hà Phước Trường. Riêng bạn 

Hoàng Trọng Đinh từ Huế vào nhưng rất tiếc đã 

không tìm ra địa điểm của nhà hàng để cùng dự 

với anh em. 

 
AH Châu Đình Thanh, Hà Phước Trường, Trương Minh 

Viễn, Nguyễn Văn Trương, Võ Ngọc Khôi & Nguyễn Văn 

Thiệt 

 

Buổi họp mặt kết thúc vào khoảng 21 giờ 

trong sự luyến tiếc của mọi người. 
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KHÓA 7 KSCC 1964 - 1968 
HỌP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG 

Hà Phước Trường

Sau 40 năm lăn lộn với cuộc sống qua bao 

nhiêu thăng trầm của thời cuộc, các bạn khóa 7 

KSCC đã tản mác khắp năm châu. Có những 

người đã lần lượt từ giã bạn bè vĩnh viễn ra đi: 

Đặng Vũ Ngọc mất tại Sài Gòn năm 1977, 

Huỳnh Tấn Đạt cùng gia đình tử nạn trên đường 

vượt biên năm 1979, Nguyễn Hữu Tuyết mất tại 

Vũng Tàu năm 1980, Nguyễn Xuân Thiện mất 

tại Kiên Giang năm 1992, Trương Công Thiều 

mất tại Hoa Kỳ năm 1999, Từ Bộ Hiếu mất tại 

Paris năm 2004, Đặng Minh Trường mất tại 

Paris tháng 5 năm 2007 và 2 tháng sau đó thì 

bạn Hà Đức Trường cũng đã ra đi tại Bình 

Dương vào tháng 7 năm 2007. 

Có những bạn đang định cư ở nhiều nước 

trên thế giới. Ở Úc có Nguyễn Thanh Mai, ở 

Pháp có Nguyễn Thành Nhơn, ở Bỉ có Nguyễn 

Văn Thu, Canada có các bạn Lê Văn Chơn, 

Phan Văn Luân và Võ Ngọc Khôi. Và ở Hoa Kỳ 

có các bạn Cao Minh Lý, Trương Minh Viễn, 

Nguyễn Như Bá, Nguyễn Võ Bảo, Nguyễn Việt 

Cường, Hà Thúc Tầm, Trần Giác Hoa, Phạm 

Toàn Thắng, Lê Văn Trò, Đỗ Văn Sến, Nguyễn 

Hữu Kính và Nguyễn Nho Thụy. 

Số còn lại trong nước thì có bạn Hoàng 

Trọng Đinh (Huế), Nguyễn Vĩnh Tấn (Gò 

Công), và đa số đang sống ở Sài Gòn: Lê Văn 

Bê, Nguyễn Văn Trương, Trần Minh Tâm, Trần 

Văn Tánh, Lâm Chí Nghĩa, Châu Đình Thanh và 

Hà Phước Trường. 

Sau năm 1975, bạn bè lưu lạc bốn phương đã 

tìm mọi cách kết nối lại mối liên lạc với nhau để 

giữ gìn tình thân giữa những người đồng khóa. 

Sau này nhờ phương tiện internet mà các bạn đã 

liên lạc với nhau hằng ngày để biết tin tức sức 

khỏe, công việc làm ăn cũng như gia cảnh của 

mỗi người. Có những bạn đã ra đi để lại vợ con 

với cuộc sống vô cùng khó khăn. Có những bạn 

mà trong gia đình xảy ra tai nạn cơ hồ không 

vượt qua được. Thế nhưng bạn bè đã tận tình 

giúp đỡ từ tinh thần đến vật chất để cùng nương 

nhau trong cuộc sống đầy gian nan này. Và qua 

tinh thần tương thân tương ái ấy mà các bạn 

cùng khóa cảm thấy luôn luôn gần gũi với nhau. 

Để kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, các bạn 

khóa 7 KSCC đã hẹn nhau cùng họp mặt tại Sài 

Gòn vào mùa hè năm 2008, nhưng vì thấy thời 

điểm không thuận tiện cho đa số các bạn ở hải 

ngoại nên cuộc hẹn được dời lại vào đầu năm 

2009 cũng là dịp mừng Xuân Kỷ Sửu tại quê 

hương. Trong dịp này tất cả các bạn ở Việt Nam 

đều tham dự cùng với các bạn về từ nước ngoài: 

Khôi và anh chị Viễn về vào đầu tháng 1/2009; 

anh chị Tầm về tham dự vào đầu tháng 3/2009. 

Trải dài suốt thời gian 3 tháng, khóa 7 KSCC đã 

tổ chức nhiều cuộc họp mặt lớn nhỏ tại các địa 

điểm khác nhau. Ngoài ra các bạn Thanh, Khôi 

và Trường cũng đã thực hiện một chuyến du 

ngoạn thành phố Huế trong 4 ngày nhân dịp 

viếng thăm gia đình bạn Hoàng Trọng Đinh. 

 

Họp mặt tại Làng Nướng Nam Bộ: 

Trường, Tấn, Tánh, Viễn, Khôi, Trương & Bê 
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Ngày 11/01/2009: Họp mặt sơ bộ tại Làng 

Nướng Nam Bộ đường CMT8 gồm có hai bạn 

Khôi, Viễn và toàn bộ các bạn cùng lớp còn ở lại 

trong nước. Đáng quý nhất là sự có mặt của bạn 

Đinh vừa mới bay vào hôm qua từ TP Huế xa 

xôi và bạn Tấn lặn lội từ TX Gò Công đến dự 

cùng bạn bè trong chốc lát rồi lật đật lên chuyến 

xe cuối ngày để trở về xứ vừa gồng vừa co cho 

kịp cái hẹn với phu nhân. Điều đáng mừng là ai 

nấy đều mạnh khỏe, và đều không từ chối ly 

rượu tình nghĩa được Anh Ba Viễn châm đến 

từng ly cho từng bạn. Anh em chén thù chén tạc, 

hàn huyên đủ điều và sau đó kéo nhau đến quán 

cà phê Khúc Ban Chiều có thêm sự góp mặt của 

vợ chồng cháu Hoàng Trọng Nam con trai của 

Đinh cùng 2 cháu nội để thưởng thức âm nhạc 

đến tận 21 giờ mới chia tay, hẹn gặp lại vào 

ngày 23 tháng Chạp. 

Ngày 15/01/2009: Tham dự buổi họp mặt tất 

niên Mừng Xuân Kỷ Sửu do các AH Công 

Chánh tổ chức tại nhà hàng Hoa Viên Hoàng 

Gia trên đường Lý Thường Kiệt, Quận 10 Sài 

Gòn. 

Sáng ngày 16/01/2009: Cả bọn cùng tháp 

tùng gia đình Đặng Minh Trường đến Thanh 

Minh Thiền Viện thăm viếng tro cốt của bạn 

Trường. Mặc dù cuộc thăm viếng rất đơn giản 

nhưng hầu hết các bạn trong đoàn đều bồi hồi 

xúc động khi thắp nén nhang tưởng nhớ đến 

người bạn vui tánh và tốt bụng, hồi nào đã góp 

phần làm sôi động diễn đàn KSCC7. 

Chiều ngày 16/01/2009: Phái đoàn 14 người 

gồm gia đình các bạn Minh Viễn, Minh Trường, 

Thanh, Khôi cùng với Đinh và Phước Trường đi 

thăm khu resort của Thúy Nga Paris by night ở 

Long Thành. Một cuộc thăm viếng rất vui và thú 

vị vì ngoài vấn đề được tham quan một công 

trình khá bề thế đầy tính nghệ thuật, được chủ 

nhà Thúy Nga chiêu đãi một bữa tối thịnh soạn 

với nhiều món ăn đặc sản miền Nam rất ngon, 

còn có nhiều thì giờ sống bên cạnh các chị và 

em của Minh Trường để cùng nhau nhắc lại 

những kỷ niệm không bao giờ quên về khoảng 

thời gian học hành, vui chơi bên nhau thời còn 

trẻ với Minh Trường.... 

Ngày 18/01/2009: Buổi họp mặt chính thức 

kỷ niệm 40 năm ngày ra trường tại nhà hàng ẩm 

thực Thanh Đa. 28 người của đại gia đình khóa 7 

KSCC tham dự buổi họp mặt: 

Gia đình Nguyễn Xuân Thiện, gồm chị 

Thiện cùng hai cháu Tina và Thắng. 

Gia đình Hà Đức Trường, gồm chị Trường, 

các cháu Hương, Huyền Trâm, Huyền Trân 

và cháu Hiếu (con của H. Trâm). 

Gia đình Đặng Minh Trường, gồm chị 

Thanh, các em Yến, Hồng và cháu Trúc. 

Anh chị Châu Đình Thanh. 

Anh chị Nguyễn Văn Trương cùng cháu 

ngoại. 

Anh chị Nguyễn Vĩnh Tấn. 

Vợ  chồng cháu Nam (con trai của Hoàng 

Trọng Đinh), đại diện bạn Đinh không đến 

được vì bệnh. 

Gia đình Trương Minh Viễn gồm vợ chồng 

Viễn cùng với em gái Mỹ Hương và 1 người 

cháu. 

Các bạn Võ Ngọc Khôi, Lê Văn Bê, Trần 

Văn Tánh và Hà Phước Trường. 

Vắng mặt : Hoàng Trọng Đinh, Lâm Chí 

Nghĩa do bệnh đột xuất; Trần Minh Tâm do bà 

xã bệnh. Thương nhứt là anh chàng TNXP 

Hoàng Trọng Đinh, từ Huế bay vào chỉ với mục 

đích chính là dự buổi họp mặt (Hoa Sơn Đại 

 

Viễn, Thanh, Trường, Đinh & Khôi 
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Hội), vậy mà nỡ nào ngã bệnh đúng vào ngày N, 

trong khi vào ngày N-2 vẫn còn cùng đi thăm 

Thúy Nga ở Long Thành, còn ngâm thơ sang 

sảng cho Thúy Nga thưởng thức khiến mọi 

người nồng nhiệt tán thưởng. 

 

Họp mặt kỷ niệm 40 năm tại nhà hàng Thanh Đa 

Buổi họp mặt vui thì rất vui nhưng cũng rất 

cảm động, nhất là vào lúc chị Thanh của ĐMT 

phát biểu trước bàn tiệc, chị đã gây xúc động 

thật sự khi gợi lại một số kỷ niệm đã có giữa 

Minh Trường cùng các bạn hữu, nói lên sự 

ngưỡng mộ của chị và gia đình về tấm lòng bè 

bạn của lớp KSCC7, chị cho rằng trong cuộc 

sống xô bồ hiện nay, thì tình bạn keo sơn của 

lớp KSCC7 rất là hiếm .... Rồi cháu Huyền Trân 

con của người bạn quá cố Hà Đức Trường xin 

phép nói lên sự tri ân sâu nặng của gia đình cháu 

gửi đến các bác các chú, “nếu không có sự quan 

tâm giúp đỡ nhiệt thành của các bác các chú thì 

gia đình cháu sẽ khó lòng đương đầu nổi với 

những hoạn nạn liên tiếp xảy đến cho gia đình 

cháu ...”. Trong khi đó, chị Thiện cùng hai con 

thì cứ mãi sụt sùi rơi nước mắt, không thể phát 

lên những lời cảm ơn của gia đình trước những 

suất học bổng mà bè bạn của Thiện đã dành cho 

cháu Thắng, con của anh chị Thiện trong bao 

năm qua. Sau đó, bạn Viễn đã thay mặt toàn thể 

bè bạn cảm ơn mọi người đã nhiệt thành đến dự 

rất là đông đủ, Viễn cho rằng sự giúp đỡ lẫn 

nhau, nhất là trong nhóm bạn bè thân thích như 

lớp KSCC7 là việc mà mọi người luôn tâm niệm 

phải quan tâm thực hiện. Viễn cũng như anh em 

trong lớp đều mong muốn rằng các buổi họp mặt 

tới cũng sẽ được đón nhận đầy đủ như thế này. 

Trước khi chia tay, Khôi, Viễn, Mỹ Hương và 

Hồng không quên phân phát những bao lì xì may 

mắn đến các cháu có mặt tại buổi họp mặt. Buổi 

tiệc chấm dứt vào lúc 14 giờ, mọi người chia tay 

nhau trong sự quyến luyến. Vẫn còn nhiều người 

chưa muốn chia tay nhau một cái rụp như thế 

này, bèn kéo nhau sang uống cà phê để tiếp tục 

chuyện trò và hoạch định chương trình tiếp theo. 

 

Hàng đứng: Trương, Trường, Viễn, Bê 

Hàng ngồi: Tấn, Tánh, Khôi, Thanh 

 

Cuộc họp thu gọn này lấy cà phê và kem 

lạnh làm vũ khí nên thiếu hẳn những tiếng hô 

dzô dzô sôi động cũng như không hề vang lên 

tiếng va chạm leng keng rợn người của binh khí 

bằng thủy tinh. Mặc dù vậy không khí vẫn rất ư 

là sôi động, tràn đầy tiếng cười và cũng không 

thiếu những phút giây trầm lắng trước tài kể 

chuyện của chị Thanh và Khôi. Đặc biệt mọi 

người không hẹn mà cùng nhau đọ tài nhau kể 

những chuyện vui buồn xoay quanh đệ nhất mail 

thủ Dimitri ĐMT, chỉ tiếc là kỳ này không có 

Cao Minh Lý và Nguyễn Thanh Mai nên xem ra 

kho tàng kỷ niệm về ĐMT vẫn chưa được khai 

thác hết. Ngồi mãi, ngồi mãi, câu chuyện vẫn 

chưa chịu tàn, mặt trời càng lúc càng xuống 

thấp, đường về sơn động thì khá xa nên quần 

hùng dù không muốn vẫn phải chia tay, nhưng 

(lại nhưng nữa con bạn mình ơi!) tiếp tục hẹn 

nhau: Chín giờ tối nay (vẫn còn là ngày N) gặp 

nhau tại quán Ngõ Nhỏ bên bờ sông Sài Gòn do 
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cháu của Minh Trường làm chủ để nhâm nhi cà 

phê và nghe nhạc. 

12/02/2009: Thanh, Trường và Khôi bắt đầu 

chuyến hành trình đi Huế nhân dịp viếng thăm 

gia đình bạn Hoàng Trọng Đinh. 

 

Anh chị Thanh, anh chị Tầm, Trường & Khôi 

Ngày 28/3/2009: Kỷ niệm cũ chưa phai, ký 

ức lại được đong đầy thêm những điều đáng nhớ 

qua những ngày họp mặt kỷ niệm 40 năm 

KSCC7 diễn ra từ trước Tết đến giờ. Cuộc họp 

mặt bạn bè kỳ này mặc dù không được trọn vẹn 

như mong ước từ đầu của lớp mình, nhưng đối 

với Phước Trường tui thì đây sẽ là một cuộc hội 

ngộ đáng ghi nhớ kể từ khi rời ghế nhà trường 

để cùng vào đời từ 40 năm về trước. Bạn bè  

nườm nượp về nước, những ngày hàn huyên 

không dứt, hoặc cùng nhau chén thù chén tạc 

không biết say, cùng nhau tổ chức những tối du 

hí, những cuộc du lịch nhiều ngày đầy thú vị.  

 

Vui như hội! 

Trước Tết, Viễn về từ Mỹ, Khôi về từ 

Canada, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 

nửa tháng trước Tết Nguyên Đán, hai bạn cùng 

với em gái Mỹ Hương đã gây nên một Đại Hội 

Hoa Sơn nhiều ý nghĩa tại Sài Gòn. Vậy rồi 

Viễn cùng vợ bay về Mỹ khi cây nêu Tết Kỷ 

Sửu chưa hạ. Còn lại bần đạo Khôi H. tiếp tục 

khuấy động không mệt mỏi trong suốt thời gian 

ba tháng thăm quê hương, gia đình và bè bạn. 

Khôi chưa đi thì Hà Thúc Tầm cùng vợ con lại 

về tới, để bạn bè lại có dịp cùng nhau tay bắt 

mặt mừng tại nhà hàng Hoa Viên đường Mạc 

Đỉnh Chi, Sài Gòn. Cuộc họp mặt lần này không 

hoành tráng như hôm 23 tháng Chạp vừa rồi 

nhưng đã diễn ra trong bầu không khí ấm cúng 

và thân mật với sự có mặt của 10 bạn tại phòng 

ăn có điều hòa không khí, đó là vợ chồng Hà 

Thúc Tầm, vợ chồng Châu Đình Thanh, Võ 

Ngọc Khôi, Trần Minh Tâm, Trần Văn Tánh, 

Nguyễn Vĩnh Tấn, Hà Phước Trường và Châu 

Hùng Phi (CSCC cùng tốt nghiệp năm 1968, vừa 

từ Mỹ về thăm nhà). Rất tiếc là vắng mặt các 

bạn Lê Văn Bê có lẽ bận công việc, Lâm Chí 

Nghĩa còn nằm viện, Nguyễn Văn Trương về 

quê chưa lên kịp, Hoàng Trọng Đinh ở xa quá 

không về được. 

 

Anh chị Thanh, chị Tâm, anh chị Tầm, Trường 

& Tâm tại tư gia anh chị Trần Minh Tâm 

Sau vài tuần rượu là câu chuyện bắt đâu rôm 

rã, thôi thì bao nhiêu kỷ niệm cũ cũng như mới 

đều được nhắc lại một cách phấn khởi từ chuyện 

học hành cho tới chuyện ăn chơi thời đó... thi 

nhau mà kể, mà chọc ghẹo nhau rất thân tình... 

Chẳng mấy chốc, bình rượu chát dung tích 4 lít 

made in Australia do Phi mang đến cạn veo lúc 

nào không biết, đến nổi mãi vui theo câu 

chuyện, Trường V. tui không tự lượng sức mình 

đã phải "nốc ao" vào cuối bữa tiệc. Mệt nhưng 

vui quá các bạn ơi! Nhưng cuộc vui nào rồi cũng 

phải tàn, không còn mấy ngày nữa lần lượt Khôi 

sẽ rời VN vào 3/4/09, rồi Tầm vào 7/4/09… 

Buồn nhưng đâu có thay đổi được những sự việc 

đã an bày. Chúc các bạn thượng lộ bình an, hy 

vọng sẽ sớm gặp lại. 
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Tin buồn thân mẫu bạn Đặng Minh Trường 

Thân mẫu của bạn Đặng Minh Trường đã từ 

trần vào ngày 17/3/2009 tại nhà riêng ở Quận 

Phú Nhuận. Các bạn Khôi, Trường, Thanh thay 

mặt toàn thể lớp đến viếng linh cữu bác gái, chia 

buồn cùng gia đình, dâng tràng hoa tưởng niệm 

và thắp nén hương cầu nguyện cho linh hồn bác 

gái được sớm siêu thăng.  

 

Tấn, Phi, Trường, chị Thanh, anh chị Tầm, Tâm, 

Tánh & Khôi tại nhà hàng Hoa Viên 

Thăm bạn Lâm Chí Nghĩa tại bệnh viện 

Sáng ngày 21/3/2009 các bạn Tầm, Khôi, 

Thanh và Trường vào bệnh viện Nguyễn Trãi 

thăm bạn Nghĩa nhưng không gặp được Nghĩa 

mà chỉ gặp và nói chuyện với vợ Nghĩa mà thôi.  

 

Lâm Chí Nghĩa, Lê Văn Bê & Châu Đình Thanh 

Nghĩa đã nhập viện một lần nữa do có vấn đề 

về tim mạch, vẫn đang nằm ở phòng cấp cứu hồi 

sức khoa tim mạch từ hôm thứ hai 16/3/2009 

chưa được đưa về phòng điều trị bình thường, 

cho đến giờ vẫn được bệnh viện điều trị theo dõi 

bệnh tình theo chế độ cấp cứu hồi sức, nên ngay 

cả chị Nghĩa vào thăm nuôi chồng mà vẫn phải 

"nằm" ngoài hành lang vì thân nhân của người 

bệnh không được vào phòng CCHS. Cho nên 

bốn ông già cũng ngồi nói chuyện với chị Nghĩa 

một chặp rồi cáo từ ra về. Sau đó Trường V. tui 

đã trở lại bệnh viện thăm Nghĩa. Thay mặt gia 

đình Lâm Chí Nghĩa xin gửi lời cảm ơn chân 

tình đến các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ bạn Nghĩa 

trong thời gian chữa bệnh. 

 

chị Hà Đức Trường cảm động trước sự giúp đỡ 

của các bạn Khóa 7 và 8 KSCC cho gia đình. 

Cảm nghĩ của bạn Nguyễn Vĩnh Tấn 

Cảm động trước tấm lòng quý báu của tình 

bạn bè KSCC7 chúng ta, Tấn xin làm một bài 

thơ để kỷ niệm: 

Nghĩa cử đẹp 

    Các bạn Công Chánh 7 thật hay, 

    Bạn khổ, là giúp bạn liền ngay, 

    Dù rằng các bạn, không giàu lắm! 

    Nhưng lòng tương ái, vốn lớn thay, 

    Mới hay, khi khốn, ta mới biết, 

    Tấm lòng bạn hữu, thật quý thay, 

    Ngày sau, ai cũng vào thiên cổ, 

    Nghĩa cử này, lưu, thương nhớ hoài! 
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BUỔI HỌP MẶT AHCC TORONTO NĂM 2009 

Người ghi: Lê Văn Châu 

Chúng tôi đã tổ chức một cuộc hợp mặt AHCC 

năm 2009 cho ai hữu vùng Toronto và các 

vùng phụ cận vào ngày thứ Bảy 12 tháng Tƣ 

vừa qua, địa điểm họp mặt lần này là từ giã ái 

hữu Nguyễn Văn Đề. 

Các ái hữu hiện diện đều đồng ý sẽ đóng góp 

mỗi ngƣời US$20.00 để yểm trợ lá thƣ cho 

năm 2009. Các ái hữu không có mặt nhƣ Lâm 

Thảo sẽ gởi chi phiếu và Hoàng Thanh Thảo 

(sẽ đƣợc ứng trƣớc). Chúng tôi sẽ mua money 

order US$280 (US$20 x 14=US$280.00) để 

gửi sang cho anh Chí. (Trong tuần tới sẽ gởi 

ngay cho anh Chí) 

Danh sách các ái hữu đóng góp nhƣ sau: 

01.- BỮU CƠ  

02.- HOÀNG NHƢ GIAO  

03. NGUYỄN VĂN ĐỀ  

04.- LÂM VĂN NAM  

05.- NGUYỄN KHẮC CẦN  

06.- ĐOÀN CHÍ TRUNG (yểm trợ US$ 20 cho 

năm 2008 và US$20 cho năm 2009)  

07.- LÊ MẠNH TRẦN  

08.- NGUYỄN DUY BÌNH  

09.- HÀ VĂN KIỀU  

10.- PHẠM NGỌC QUỲNH  

11.- LÂM THÁO (ứng trƣớc)  

12.- HOÀNG THANH THẢO (ứng trƣớc)  

13.- LÊ VĂN CHÂU  

  

Một số địa chỉ xin điều chĩnh cho đúng:  

- PHẠM NGỌC QUỲNH  

 chỉ xin sữa số nhà 10 BUNTING DR. 

(thay vì 11 Bunting Dr.)  

- LÊ VĂN CHÂU (chỉ xin sữa số postal 

code: L6A-1J9  (thay vì L6A-1J8)  

Sau đây là bài tường trình buổi hợp mặt: 

Mùa Đông ở Canada sao mà nó dài lê thê, phải 

nói là từ tháng mƣời cho đến tháng tƣ mới 

đúng, sáu tháng chứ không phải là bốn tháng 

nhƣ đã phân chia (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Ai 

mà tinh thần hơi yếu là bị bịnh 'Trầm Cảm" 

ngay (depressed). 

Để tiễn đƣa mùa Đông giá băng đầy gió và 

tuyết và để chào đón mùa Xuân đầy màu sắc 

và sức sống, chúng tôi đã tổ chức buổi Họp 

Mặt AHCC năm 2009 vào ngày thứ bảy 12 

tháng tƣ vừa qua. Địa điểm buổi họp mặt lần 

này là từ giã ái hữu Nguyễn Văn Đề. Nhà ái 

hữu Đề rất rộng và rất đẹp bên ngoài cũng nhƣ 

bên trong. Vì thời tiết vẩn còn lạnh lắm nên tất 

cả anh em đa tụ họp bên trong nhà ái hữu Đề. 

Basement là khu giãi trí có cả bếp và hệ thống 

âm thanh TV nên đã đƣợc dùng cho buổi họp 

mặt ăn uống và văn nghệ. Buổi họp mặt đã 

khai mạc vào lúc 6 giờ rƣỡi nhƣ đã dự định.  

Buổi hợp có mặt hầu hết các ái hữu ngọai trừ 

các ái hữu Lâm Tháo, Hoàng Thanh Thảo vì lý 

do này hoạc lý do kia đã không đến dự đƣợc. 

Rất mong rằng trong kỳ họp mặt lần tới sẽ có 

mặt các ái hữu LT và HTT (lần họp mặt 2008 

cũng không có mặt). Riêng ái hữu Lâm Văn 

Nam thì ở tận Kingston (Ontario) xa quá (4-5 

giờ lái xe) nên không đến dự đƣợc. Riêng buổi 

họp mặt hôm nay có sự tham dự của anh chị 

Phú va Bích là một thân hữu rất quen thuộc. Ở 

tuổi chúng ta (con cái hầu hết đều đã lớn khôn 

và thành danh) thì không có gì đáng quí giá 

bằng TÌNH ĐỒNG MÔN và TÌNH BẠN. 

Chúng ta chỉ sống với hiện tại và quá khứ còn 

tƣơng lai thì không còn nữa. 

Vì tất cả ái hữu hầu nhƣ ai cũng đói bụng vì có 

lẽ do mùi thức ăn thơm quá cũng nhƣ hấp dẩn 

quá nên theo lời đề nghị của anh Đề sẻ mở đầu 

buổi họp hôm nay với phần ăn uống. Chị Đề 

thì có món xúp hải sản thật là ngon. Chị Giao 

thì có món bánh bột lọc, bánh nậm rất là 

hƣơng vị quê hƣơng. Ngoài ra còn có các món 

khác nhƣ bánh cuốn, mì xào rau cải, chã bò, 

chã lụa, nem chua v. v.. 
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Ái hữu Châu thay mặt nhóm AHCC Toronto 

cám ơn anh chị Đề đã cho anh em địa điểm tổ 

chức hợp mặt cũng nhƣ sự hiện diện của tất cả 

các ái hữu có mặt, đã làm buổi hợp mặt rất ƣ là 

vui vẻ và hào hứng. Nhân tiện cũng giới thiệu 

ái hữu Quỳnh, tốt nghiệp ngành  Xây Dựng 

1980 cho tất cả các ái hữu biết. 

Phần kế tiếp chƣơng trình là phần rút tĩa kinh 

nghiệm hƣu trí, sức khỏe. Ái hữu Đề đã trình 

bày phƣơng thức tập dịch cân kinh cũng nhƣ 

phƣơng cách tập cải tiến rất hấp dẩn. Anh Đề 

còn trình bày những cách thức tập khí công để 

cải thiện sức khỏe nhƣ vuớt mũi, gãi tai, chẽ 

tóc để khôi phục trí nhớ v.v. Đặc biệt là có 

phần trình bày máy dụng cụ để chà chân và tay 

(kích thích huyệt ở bàn chân và tay). Những đồ 

này mua ở tiệm thuốc bắc (Tàu) chỉ có khoãng 

$14 đồng Canada một cái, rất là hữu ích cho 

mọi ngƣời. Ái hữu Bữu Cơ  là ngƣời cao niên 

nhất nhƣng có sức khỏe rất là tốt, đi khám sức 

khỏe và check-up mổi ba tháng. Ái hữu Giao 

thì đang thử nhai đậu Sesame xem có giúp ích 

gì không. Sau đó là phần chụp hình lƣu niệm 

để đăng vào lá thƣ số 93 kỳ này.  

Cuối cùng là phần văn nghệ dạ vũ rất là hấp 

dẩn. Mở đầu là ca sĩ Tammy Tam với bản 

Chôn Dầu Vƣợt Biển để nhớ lại ngày xa bỏ 

quê hƣơng. Sau đó là ca sĩ hàng đầu nhƣ Duy 

Bình, Bích Thủy, Phƣơng, Quỳnh, Châu, 

Duyêt, Phú Bích với các bản nhạc nhƣ Niềm 

Thƣơng Nhớ, Môi Tím, Lệ Đá, Ngậm Ngùi, 

60 Năm Cuộc Đời, Hòai Cảm, Em Bé Ngày 

Xƣa v.v. mà không thể nhớ hết để ghi ra đây.   

Mọi ngƣời đều ra sàn nhảy quay cuồng trong 

các vũ điệu nhƣ Slow mùi, Rumba, Tango, 

Paso, Twist v.v. rất là vui vẻ. 

 Các ái hữu đang thưởng thức một điệu Twist 

Cuối cùng buổi hợp mặt bế mạc vào lúc 11 giờ 

khuya trong sự nuối tiếc và hẹn sẽ gặp lại 

trong lần hợp mặt tới. 

Người ghi: Lê Văn Châu 

************************************************************************************************************************

 

 Từ trái sang phải - Hàng đứng: các ái hữu Hà, Trung, Trần, Đề, Cần, Giao, Cơ, Bình và Châu              

Hàng ngồi: Các chị Quỳnh, chị Hà, chị Trung, chị Đề, chị Cần, chị Giao, chị Bình, chị Châu 
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AHCC PHAÙ P tieáp ñoùn AH Löu Kim Loan töø VietNamñeán 
    

 Được AH Lưu thị Kim Loan điện thoại từ 

Việt Nam báo tin là sẽ đến Pháp dự Đại Hội 

GIA LONG thế giới và mong được gặp các 

Anh Chị AHCC Pháp. 

 

  AH Hoa Trường Xuân và AH Đổ Hửu Hứa 

đã tìm gặp chị Kim Loan tại buổi Đại Hội Gia 

Long Thế Giới tổ chức tại PARIS chiều ngày 

14 tháng 6 năm 2009. Sau khi hàn huyên, chị 

Kim Loan nhận lời mời của Ban Đại Diện 

Pháp tham dự buổi Họp mặt tại Nhà Hàng 

Village TAO TAO Paris 13 vào lúc 19 giờ 

ngày Thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2009. 

       Trong cuộc Họp mặt hiện diện có: 

      AH Lưu thị Kim Loan (trước năm 1975 làm 

Phụ tá Trưởng Ty Kiến Thiết tỉnh Gia Định)  

 Chị Kim Phụng (chị dâu của Kim Loan, cũng 

như Kim Loan, đều là Cựu Nữ Sinh trường Gia Long) 

 

 Anh Chị Hoa Trường Xuân, anh chị Phạm 

văn Thoại, anh chị Bửu Biên, anh Đặng trần 

Xình, anh Trần văn Thu, anh Đổ Hửu Hứa. Có 

nhiều AH và TH khác được mời nhưng không 

tham dự được vì bận đi nghĩ hè chưa về. 

 

 Anh Chị em đã chuyện trò rất vui nhộn.  

Chị Kim Loan đã tường thuật những năm 

tháng cực kỳ gian nan từ năm 1981, sau nhiều 

lần đi chui vượt biển bất thành!  

Về sau nhờ các Thầy giáo cũ và các bậc đàn anh 

tận tình giúp đở tìm việc làm về ngành xây dựng, 

chị Kim Loan đã thoát cảnh nghèo túng và nuôi 

được người con gái duy nhất ăn học thành tài, 

hiện sống hạnh phúc với chồng con tại VN. 

 

 Cuộc họp mặt rất hào hứng và vui vẻ, đến 23 

giờ rồi mà vẫn còn bịn rịn chưa muốn chia tay ra 

về …  Nhờ có AH Hoa trường Xuân còn lái xe 

ban đêm được nên đã đưa rước hai chị em chị 

Kim Loan tham dự cuộc họp mặt. AH Xuân đã 

được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt … 

 

 Ban Đại Diện AHCC  Pháp       

      Đổ Hửu Hứa  huu-hua.do@club-internet.fr 

      

 
Các AH HT Xuân, TV Thu, Lưu Kim Loan, ĐH Hứa 

********************************************************************************* 

 
Các Chị Xuân, Kim Phụng, Thoại, Biên 

 

 
Các Anh Biên, Thoại, Xình, Xuân 
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     Họp mặt mùa Thu 2008 của 

   Aí Hữu Công Chánh  Khóa 1960-63 
 

 

 

  

 

 

 

 

Ảnh chụp ngoài trời, từ trái sang phải: Lâm Viên niên trưởng của khóa, nay thiếu 2 năm nữa là 8 bó chẳn,  

Mai đức Phượng mặc áo Hạ Uy Di, Huỳnh thanh Quân từ Sydney Úc Châu qua, Vũ thành Nam đội mũ,  

Kế tiếp là Huỳnh Lân ngồi trong xe và Nguyễn văn Nghiêm đang thâu hình cho anh anh Lân.  

 
Ảnh chụp trong tiệm ăn, từ trái sang phải. 

Hàng đứng: Mai đức Phượng, Nguyễn văn Hiến, Vĩnh Nhỉ, Huỳnh thanh Quân,  

Hàng ngồi: Vũ thành Nam, Huỳnh Lân, Lâm Viên, và Nguyễn văn Nghiêm. 
 

 AHCC Khóa 1960-63 gồm 38 người, nhưng trong dịp họp mặt lần nầy chỉ đếm được 8 AH nhóm 

tại thủ đô tị nạn Little SAIGON, CALI. Chủ yếu là để viếng thăm bạn Huỳnh Lân bị liệt hai chân, sau 

thời gian ở tù cải tạo (bị kiết lị mà ra nông nổi).  Ngoài ra còn có người đẹp của Huỳnh thanh Quân, 

Vũ thành Nam và vài vị nữ lưu thân hữu ngồi một bàn bên cạnh.    

                 Lâm Viên (tường trình)  
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BEAUX LÃO CÔNG CHÁNH TIẾU NGẠO GIANG HỒ 
 

Ngô-Nẫm 

 

   Vùng Hoa-Thịnh-Đốn  sau ngày lễ Độc Lập 

tiết trời thường nóng nực, nhưng hôm nay trời 

quang đãng mát mẻ khác thường. Hôm nay là 

ngày “Song Thất”, nhưng chẳng nghe ai nhắc 

nhở việc lịch sử đã trôi xa. Với tình nghĩa Công 

Chánh, mấy AH cao niên hẹn nhau làm một 

ngày “tiếu ngạo giang hồ”. Từ Maryland các 

anh chị Nguyễn văn Bảnh, Hoàng ngọc Ẩn, Bùi 

thành Dương , Ngô -Nẫm vân du qua Virginia 

viếng thăm các hưu lão AH mà kỳ họp mặt vừa 

qua, cơ thể gặp khó khăn trong việc di chuyển 

đường xa. 

Các AH Bảnh, Chi, Nẫm, Dương, Ần, và Thạch 

     

 Trạm đầu ngày hội ngộ là tư thất AH Hà 

ngọc Thạch. AH Thạch, người to lớn, khoẻ 

mạnh, nhưng bị trượt chân té ngã, nay đã bớt 

nhiều tuy vẫn còn phải đến thăm chiropractice. 

Anh chị Thạch khoản đãi bữa ăn trưa thật thịnh 

soạn. Thức ăn đã ngon mà gặp dịp bạn hiền hội 

ngộ vui vẻ nên càng ngon miệng hơn. Anh Chị 

Nguyễn-kim Chi ở khu vực gần nên cùng đến 

họp mặt một lượt. AH Chi vừa đạt tuổi thọ 85, 

vẫn khang kiện, trí nhớ sắc bén, chỉ đau lưng 

khi phải ngồi lâu. Mấy bố già gặp nhau , thoạt 

đầu vấn an sức khỏe, thuốc Bắc thuốc Nam, 

phương thức bảo kiện sức khoẻ, bí quyết vẫn là 

thể thao đều đặn và bớt thịt, thêm rau trái trong 

thực phẩm. Đàm thoại dần dần bước sang 

chuyện thời sự, như kích thích kinh tế, Tàu xâm 

lấn biên cương nước ta.v..v.. Hôm nay cũng là 

ngày làm lễ an táng vua nhạc pop Mai-Cồ Rắc-

Xơn. Nhìn vào màn ảnh truyền hình thấy mấy 

cô cậu choai choai ở Hà-Nội lập bàn thờ Mai-

Cồ và khóc sướt mướt ! Thật buồn cười !   

    

 Lâu ngày mới gặp gỡ, chuyện trò vui vẻ, 

nên thời gian trôi qua mau mà chẳng ai hay. 

Gần 5 giờ chiều, phái đoàn ra xe về thăm anh 

chị Nguyễn-văn Di.  Anh Di cho biết  là  vừa 

mới mua nhà, chứ không phải mua nhà mới. Tổ 

uyên ương nầy thật xinh xắn, trang hoàng mỹ 

thuật, sáng sủa. Hồ cảnh trong cư xá này là nơi 

dạo mát giúp thân tâm thư giãn. Chúng tôi ngồi 

trên các ghế đá quanh hồ nhìn mấy con ngỗng 

bơi lội khoan thai, từng đàn cá thia vàng cá  

Koi tung tăng dưới nước…, hoa lily, hoa thủy 

tiên quanh bờ hồ nghiêng mình soi bóng dưới 

ánh chiều tà. Anh chị Di khoản đãi pizza ở 

trung tâm Fairfax Corner. Nắng chiều đã nhạt, 

chúng tôi được sắp ngồi trên các bàn lộ thiên để 

hứng gió, nhìn trời mây , nghe tiếng nước róc 

rách từ các fountain trang trí, vui cười với 

chuyện tiếu lâm của anh Di…,vui mãi đến tối 

trời mới giải tán. 

       

 Một cơ duyên để “tâm không ràng buộc, 

tiêu dao tháng ngày…”.    Những cuộc họp mặt 

thăm viếng bất chợt và lẻ tẻ của từng nhóm 

AHCC là keo sơn giúp gắn bó tình ái hữu thêm 

bền chặt đậm đà .  Vui thay!  

 

AH Bảnh, các anh chị Di và cháu nội, 

 anh chị Dương, chị Ẩn, và anh chị Nẫm 
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********************************************* 

 
Các chị Di, Ẩn, Nẫm, các AH Nẫm, Ẩn, Bảnh, Dương và chị Dương 

 

 
Các anh chị Ẩn,  AH Nẫm, anh chị Di, chị Nẫm, Ẩn, và anh chị Dương tại tiệm pizza, Fairfax Corne. 
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AHCC VÙNG HOA-THINH-ĐỐN 

Họp mặt Mùa Xuân 2009 

                                        Ngô-Nẫm 

Như một thông lệ, mỗi năm vào tháng năm, khi 

tiết trời ấm áp, muôn hoa đua nở, đặc biệt là 

hoa đổ-quyên và hoa hải-đường có nhiều ở 

vùng nầy, là lúc AHCC vùng HTĐ có cuộc họp 

mặt đông-đúc vui-vẻ. Năm nay, ngày Chủ nhật 

giữa tháng năm trùng với ngày lễ Phật Đản, và 

tuần kế tiếp lại gặp lúc có mấy AH đi du lịch 

phương xa, như AH Bùi thành Dương bay qua 

tận Vạn Lý Trường Thành. Do đó phải đợi đến 

ngày cuối tháng mới gọi mời được đông đủ. 

Ai đi du lịch xa xăm 

Nhớ ngày băm mốt tháng năm tìm về. 

Họp mặt vui-vẻ trăm bề, 

Đồng môn đồng sự, tình quê tình người. 
 

 Buổi họp mặt ngày 31-5 2009 tại tư thất 

AH Bùi văn Ẩn quy tụ đông đảo AH hơn mọi 

năm. Đặc biệt kỳ này AHCC vùng HTĐ được 

dịp đón tiếp AH Phạm -ngọc Xuyên đến từ 

Montreal Canada. Lâu ngày mới gặp lại người 

thân, mọi người hoan hỉ trao lời thăm hỏi, tưng 

bừng náo nhiệt tưởng không thể dứt, nhưng 

phải tạm ngưng vì microphone vang tiếng của 

MC Trần quang Nghiệp tuyên bố chương trình. 
 

 
 

   AH Ngô -Nẫm trong ban đại diện chào mừng 

tất cả tham dự viên, cám ơn AH Bùi văn Ẩn và 

phu nhân với tình nghĩa Công chánh đậm đà, đã 

sốt sắn cho mượn nhà, sắp xếp phòng họp tiện 

nghi thoải mái, niềm nỡ đón tiêp AH đến tham 

dự. Tiếp theo, AH Nẫm giới thiệu AH Phạm-

ngọc Xuyên đến từ Canada trong tiếng vổ tay 

hân hoan đón chào của mọi người . AH Xuyên 

tuổi đã bát tuần nhưng còn khoẻ mạnh, hiện là 

đại diện công chánh vùng Montreal. 

        Tình hình sinh hoạt trong năm qua nói 

chung là vui vẻ, đậm đà tình AH do từng nhóm 

lẻ tẻ AH hẹn hò gặp nhau hàn huyên, du ngoạn 

đó đây. Trừ trường hợp sức khoẻ AH Nguyễn-

đức Chí làm xôn xao lo lắng cho AH khắp nơi, 

nhưng nay lo âu trên đã trôi qua. AH Chí sẻ 

trình bày về mầu nhiệm của phương pháp 

dưởng sinh tăng miễn nhiễm trong cơ thể và 

cách luyện thân tâm an lạc để điều phục cơn 

bệnh này. 

 Xuân và Hoa. Họp mặt Xuân nầy, có ba 

tràng hoa chúc mừng. Mở đầu là vòng hoa chúc 

mừng cụ bà Lê-sĩ Ngạc. Cụ đạt tuổi thọ 88 tuổi, 

vẫn còn khang kiện, nhờ thể thao đều đặn. Kỳ 

họp nào cụ cũng đến tham dự và rất vui vẻ 

thăm hỏi các môn sinh và cọng sự viên của 

Thầy. 

 

Tràng hoa thứ hai là mừng AH Nguyễn-đức 

Chí đã phấn đấu hữu hiệu để đối trị với căn 

bệnh nguy hiểm. 

 

 Tràng hoa thứ ba là mừng chị  Khải-Trân, 

phu nhân AH Trần-Huỳnh đình Phương đã 

thoát hiểm của cơn tai biến mạch máu nảo, tuy 

đi đứng chưa bình thường, cần thời gian, anh 
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chi đã đến họp mặt với các anh chị em trong 

đại gia đình công chánh. Tòan thể AH cũng tán 

dương công hạnh AH Phương đã tận tụy săn 

sóc chu đáo người vợ hiền bị trọng bệnh. 

 

     Tiệc trưa của AHCC khi nào cũng thịnh 

soạn, thực đơn dồi dào, có nhiều món lạ. Điều 

đáng chú ý là thực đơn đã giảm thiểu các thứ 

mỡ màng, tăng nhiều món có chất xơ (fiber) 

cùng thêm mấy diã đồ chay. Thức ăn đã ngon 

miệng mà còn nhẹ bụng, khỏe tim. Phục tài hào 

sọan của qúy phu nhân ! AH Nghiệp thấy nhiều 

vị đã vào hội “ba cao một thấp”, và dặn ba cao 

thì nên tránh ba “em” đó !  Coi chừng……Cao 

huyết áp, cao cholesterol, cao đường thì nên 

tránh Muối, tránh Mỡ, tránh Mật..! Còn một  

“thấp” là gì ?  Thưa ….”thấp khớp”. 

      Về văn nghệ , kỳ nầy thiếu mấy ca sĩ như 

Như Hương…, nhưng MC Nghiệp đã xoay xở 

một chương trình khá vui nhộn qua chuyện vui 

và hài hước của AH Nguyễn-văn Di. AH Di 

vừa lên tiếng là tất cả mọi người bung ra cưòi, 

cười chảy nước mắt. Đặc biệt, AH Phạm-ngọc 

Xuyên cũng góp vui trong câu chuyện tiếu lâm 

“Một đại lão bắn chết cọp với cây dù !”.  

Chuyện là, một cụ già có cô vợ trẻ ….(chuyện 

dài dòng…)… Cu gìa đưa cây dù lên, nhắm 

vào mắt cọp, bắn ! Cọp lăn ra chết, Cọp chết 

thật ! Là do ?….Một bác-sĩ ở Canada đã chứng 

minh nguyên lý của chuyện đó. AH muốn biết 

rõ thêm chuyện vui nầy, xin hỏi AH Phạm-

ngọc Xuyên. 

      Chờ đợi một năm dài mới có dịp gặp nhau, 

nên câu chuyện hàn huyên cứ   nối tiếp tuôn ra 

như nước …Chương trình dự liệu chấm dứt lúc 

4:00 giờ chiều, mà mãi đến 5:00 giờ khi các vị 

cao niên thấm mệt mới giải tán ra về. Chia tay 

trong niềm quyến luyến tình Aí Hữu, nhiều 

chuyện chưa kể ra, nhiều điêu chưa nói hết. Dư 

âm đến ngày hôm sau, khi AH Bùi thành 

Dương gởi email đề nghị trở lại cái thông lệ đã 

trở thành truyền thống là mỗi năm họp mặt hai 

lần gọi là Xuân Thu nhị kỳ. 

 

AHCC vùng HTĐ có cuộc họp mặt đông-đúc vui-vẻ trong Mùa Xuân 2009 
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Chúc Mừng Aí Hữu Nguyễn đăng Thịnh về hưu 
 

Khưu tòng Giang tường thuật 
 

Hôm nay Chủ Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2009, 

AHCC Bắc Cali có dịp gặp lại nhau trong buổi 

tiệc "Chúc Mừng AH Nguyễn đăng Thịnh về 

hưu sau 30 năm "cày" trên đất Mỹ và nhiều năm 

tại Việt Nam. 

Anh Thịnh đã nghỉ việc Caltrans một tháng nay 

rồi, chúng tôi đã có tổ chức một buổi ăn trưa tại 

thành phố Oakland để các bạn KS trẻ Caltrans 

chia vui cùng anh Thịnh. Anh Thịnh tới hôm 

nay mới chịu "rửa tay gác kiếm" vì anh Thịnh 

rất là khoẻ mạnh, chơi quần vợt thường xuyên.  

Vài tháng mới có dịp gặp lại nhau nên các Ái 

Hữu rất sốt sắng tham gia.  Tổng số người ghi 

tên là 54 nhưng vì lý do đặc biệt nên chỉ có 50 

người hiện diện. Anh chị Huỳnh Quế sốt sắng lo 

đặt chỗ và chọn món ăn. Anh chị đã chọn cỗ đắt 

nhất trong bảng thực đơn. Tôi hơi e ngại là sẽ bị 

lỗ nặng, nhưng lỗ thì lỗ miễn bà con thấy khoái 

khẩu và vui vẻ là được. Tôi quên nói là chúng 

tôi lại chọn nhà hàng Thành Được, chủ nhân 

Thành Được là một ngôi sao cổ nhạc lúc trước 

Hiện nay anh TĐ mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn 

còn phong độ.  AH Thành Từ thì lo đặt món quà 

kỷ niệm cho anh Thịnh. Món quà khá xinh xắn, 

một đồng hồ trong một khuôn gỗ bóng và có 

khắc "Chúc Mừng Anh Thịnh về hưu". 

Buổi tiệc rất là hào hứng, các anh chị tha hồ tán 

gẫu sau những tháng không có dịp gặp nhau. 

Anh Nguyễn sĩ Tuất có kể vài câu chuyện về 

Dubai, một nơi tụ họp của những người giàu có 

nhất thế giới đến du lịch và kinh doanh, một nơi 

có những khách sạn 7 sao, một buổi ăn trưa chỉ 

có $275 dollars mỗi người thôi. 

Cuộc vui nào mà không tàn, chúng tôi tạm chia 

tay và mong sẽ có dịp gặp lại nhau. 

Trước khi ra về chúng tôi chụp rất nhiều hình kỷ 

niệm và có nghệ sĩ Thành Được chụp chung. 

 Xin vào Trang Nhà AHCC xem thêm các hình 

ảnh còn lại. 

 
 Chụp chung lưu niệm trước nhà hàng với nghệ sĩ Thành Được (đứng hàng đầu thứ tư từ trái sang) 
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AH Nguyễn đăng Thịnh và Phu nhân 

 

Một Đời Thành Công 
                   (Thân tặng một người Bạn) 
 

Một mình, niên thiếu, xa quê hương. 
Muốn sống tự do, phải lên đường. 
Trời Nam rộng mở, khắp nơi đón. 

Rồng mây gặp hội, trọn tình thương. 
 

Đời bao sóng gió với nhiểu nhương. 
Ra tay lèo lái, định hướng phương. 

Tự tạo gia đình cùng sự nghiệp. 
Làm trai lập chí, mộng khác thường. 

 
Di cư lần nữa ra ngoại quốc. 

Trở về nghề cũ, bao vấn vương. 
Làm lại cuộc đời, hơn thiên hạ. 

Tài năng, phước đức, thật khó lường. 
 

                        Hà thúc Giảng (June 25, 2009) 

 

 
Các AH gặp nhau trò chuyện vui vẻ  

 
Các chị cũng thật vui tươi 

 
Các AH Giang, Phượng, Thịnh với món quà 

lưu niệm    
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NHỮNG VẦN THƠ DỊCH VÀ HỌA
      Tôn thất Thiều 

 Phan  Đình  Phùng 

 Phan Đình Phùng người làng Đông Thái, tỉnh Hà Tĩnh, sinh năm 1847 và mất năm 1895. Người 
đã đứng ra lãnh đạo phong trào Cần Vương chống Pháp ở Nghệ Tĩnh suốt 10 năm liền. Ông đỗ khôi 
nguyên Tiến Sĩ năm 1887. Hoàng Cao Khải lúc bấy giờ là Kinh Lược Sứ Bắc Kỳ, vốn  là người đồng 
hương với Phan Đình Phùng lại có tình thông gia với nhau, đã viết một bức thư khuyên về tham gia 
triều đình, lời lẽ rất thân mật và bao dung, ông đáp: “Tôi đã quyết làm cái công việc của vua ủy 
thác, dân trông mong tới cùng, thì dầu cho sấm sét búa rìu, quyết không hề lay chuyển và thay đổi chí 
hướng được”. Sau khi Hoàng Cao Khải khước từ việc truy lùng quân kháng chiến, người Pháp đề 
nghị với triều đình Huế phái Tổng Đốc Nguyễn Thân ra Bắc tiêu diệt nghĩa quân. Phan Đình Phùng 
sau đó  mang bệnh kiết lỵ và mất năm 1895 sau khi nhắn nhủ tướng sĩ giải tán. Tương truyền trước 
khi mất, Phan Đình Phùng có đọc cho chép một bài thơ tuyệt mệnh như sau: 

Bài  Thơ  Tuyệt  Mệnh 

Nhung trường phụng  mạng  thập  canh đông 
Võ  lược  y  nhiên  vị  tấn  công 

Cùng  hộ  ngao  thiên  nan  trạch  nhạn 
Phi  đồ  biến  địa  thượng  đồn  phong 
Cửu  trùng  xa  giá  quan  san  ngoại 
Tứ  hải  nhân  dân  thủy  hỏa  trung 

Trách  vọng  dũ  long  ưu  dũ  đại 
Tướng  môn  thâm  tự  úy  anh  hung 

 
Phan Đình Phùng 

Bản  Phỏng  Dịch 
 
Mười  năm  sứ  mạng  của  Hoàng   Thiên 
Binh  nghiệp  long  đong  chạnh  nỗi  niềm 
Dân  đói  kêu  trời  xua  bóng  nhạn 
Kẻ  gian  dậy  đất  rộn  triền  mien 
Cửu  Trùng  hải  ngoại  mờ  oan  trái 
Trăm  họ  phôi  pha  giữa  chính  quyền 
Trách  nhiệm  càng  nhiều  càng  mỏi  mệt 
Anh  hùng  miệng  tiếng  sợ  tình  riêng 
  
 TTT(2008)

 Nguyễn  Trung  Trực 

 Nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp tại Kiên Giang. Hưởng ứng lời kêu gọi Cần Vương 
cuả vua Tự Đức vào năm 1861, Nguyễn Trung Trực chiêu mộ nông dân nổi lên đánh phá các đồn bót 
cuả Pháp tại Tân An. Về sau người Pháp bắt giữ Thân Mẫu cuả Nguyễn Trung Trực và đòi đem ra 
chém đầu, Nguyễn Trung Trực phải giải tán nghĩa quân rồi tự mình ra nạp mạng cho Pháp. Người 
Pháp đưa ông về Sàigòn. Nguyễn Trung Trực lãnh án tử hình vào ngày 27-10-1868 và bị đem hành 
quyết tại Rạch Giá. 

Trước khi chết ông đã làm một bài thơ tuyệt mệnh lời lẽ khí khái và thống thiết như sau: 

 
Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên 

Yên gian đãm khí hữu long tuyền 
Anh hùng nhược ngộ vô dung địa 

Bảo hận thâm cừu bất đái thiên 
Nguyễn  Trung  Trực 

Bản Dịch 
Gươm đao binh nghiệp thời tân khổ 
Hào khí trần gian kiếm miệt mài 
Anh hùng dụng võ không còn chỗ 
Uất hận ngàn thu chẳng đội trời 
TTT (2008) 
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  Trần Cao Vân   

 Trần Cao Vân sinh năm 1866 tại phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là một trong những người cầm 
đầu cuộc khởi nghĩa tại Trung Việt, do Việt Nam Quang Phục Hội chủ xướng thời Pháp thuộc. Tuy là 
một nhà cách mạng, Trần Cao Vân rất nổi tiếng về văn chương thi phú. Năm 1916 Trần cao Vân và 
Thái Phiên giả làm người đi câu, đến tìm gặp vua Duy Tân trên Ngự Hà và hoạch định chương trình 
cứu quốc. Cuộc khởi nghĩa ngày 3 tháng 5 năm 1916 bị bại lô. Ngày 17 tháng 5 năm 1916, Trần Cao 
Vân, Thái Phiên, Phan Hữu Khánh và mấy người lính hầu vua Duy Tân bị xử chém tại An Hòa, Huế . 

Bài  thơ  tuyệt  mệnh 
 

Trung lập  kiền  khôn  bất  ỷ  thiên 
Việt  Nam  văn  vật  cổ  lai  truyền 

Quân  dân  cọng  chủ  tinh  thần  hội 
Thần  tử  tôn  châu  nhật  nguyệt  huyền 

 
Bách  Việt  sơn  hà  vô  bạch  xỉ 

Nhất  xang  trung  nghĩa  hữu  thanh  thiên 
Anh  hùng  đề  cục  hưu  thành  bại 
Công  luận  thiền  thu  phó  sử  biên 

    
Trần  Cao  Vân 

 

Bản  Dịch 
 
Dưới  trời  ta  đứng  chẳng  cần  chi 
Nghìn  năm  đất  Việt  giữa  kinh  kỳ 
Vua  tôi  quyết  một  lòng  nhóm  hội 
Thần  tử  đồng  tâm  vững  trị  vì 
 
Bách  Việt  ngàn  năm  không  vọng  ngoại 
Tấm  lòng  trung  nghĩa  thấu  trời  xanh 
Anh  hùng  chẳng  chấp  thành  hay  bại 
Công  luận  nghìn  sau  Sử  chép  rành 
    
 TTT (2008)  

 
 

 ***  Họa Thơ Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM  ***  
 
 

  
 
 

 
NỖI  LÒNG 

  
Gươm đàn nửa gánh, quẩy sang sông, 

Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không 
Xe muối nặng nề thương vó ký 

Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng 
Vá trời lấp biển người đâu tá 

Bán lợi mua danh chợ vẫn đông 
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế 

Cắm sào đợi nước thuở nào trong? 
  

Chí Sĩ Ngô Đình Diệm (1953) 
 
 

BÀI  HỌA  
 
Giữa  dòng  đứt  gánh  chẳng  sang  sông 
Hào  kiệt  nào  ai   lấp  khoảng  không 
Hạc  vàng  đã biến  thành  sương  khói 
Hoàng  Hạc  còn trơ  thẹn  nắng  hồng 
Hướng  về  xưa  cũ  đâu  hồn  nước 
Vọng  ngoại hoài tân  đó vẫn  đông 
Chờ  mãi  Thu về  Xuân  lại  đến 
Ai  người  dũng liệt  nối  gương  trong 
 
TTT (2007) 
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*********  Họa Thơ LÝ BẠCH  *********** 
 

Tống Hữu Nhân  

Thanh  sơn  hoành  bắc  quách 
Bạch  thủy  nhiễu  đông  thanh 

Thử  địa  nhất  vi  biệt 
Cô  bồng  vạn  lý  chinh 

 
Phù  vân  du  tử  ý 

Lạc  nhật  cố  nhân  tình 
Huy  thủ  tự  tư  khứ 

Tiêu  tiêu  ban  mã  minh 
      

Lý Bạch 
 

 

Tiễn Bạn (Bản dịch) 
 

Núi  vẫn  xanh  rờn  vươn  ải  Bắc 
Nước  còn  trắng  nhạt  chảy  thành  Ðông 
Một  lần  ly  biệt  đất   buồn lạnh 
Vạn  lý  tình  thâm  nắm  cỏ  bồng 
 
Mây  trôi  mờ  nhạt  phút  chia  ly 
Giữa  hoàng  hôn  lạnh  buổi  phân  kỳ 
Tay  vẫy  lòng  đau  niềm  vĩnh  biệt 
Xa  rồi  vó  ngựa  chẳng  còn  chi 
 
 TTT (2008) 

 

 

Nguyệt  Hạ 
Ðộc  Chước 

(Thơ Say) 
 
 

Hoa  gian  nhất  hồ  tửu 
Ðộc  chước  vô  tương  thân 

Cử  bôi  yêu  minh  nguyệt 
Ðối  ảnh  thành  tam  nhân 

 
Nguyệt  ký  bất  giải  ẩm 
Ảnh  đồ  tùy  ngã  thân 

Tạm  bạn  nguyệt  tương  ảnh 
Hành  lạc  tu  cập  xuân 

 
Ngã  ca  nguyệt  bồi  hồi 
Ngã  vũ  ảnh  linh  loạn 

Tỉnh  thời  đồng  giao  hoan 
Túy  hậu  các  phân  tán 

 
Vỉnh  kết  vô  tình  du 

Tướng  kỳ  mạc  Vân  Hán (1) 
 

 Lý  Bạch 
 

 
 
 
Dưới  Trăng   
Uống  Rượu  
Một  Mình  
(Bản dịch) 
 
Giữa  hoa  bầu  rượu  nắm  trong  tay 
Uống  mãi  mình  ta  chẳng  có  ai 
Nâng  chén  chị  Hằng  cung  nguyệt  sáng 
Giật  mình  ta  đối  ẩm  ba  ngôi 
 
Hằng  Nga  đâu  biết  thú  phiêu  diêu 
Duy  Bóng  và  Ta  vẫn  uống  đều 
Thôi  nhé  cùng  Trăng  Ta  với  Bóng 
Vui  xuân  cho  thỏa  tấm  tình  yêu 
 
Ta  hát,  Trăng  mơ  dáng  diễm  kiều 
Ta  vờn  vũ   khúc,  Bóng  xiêu  xiêu 
Tỉnh  ra  hoan  hỷ  cùng  Trăng,  Bóng 
Lung  lạc  say  rồi  thoáng  tịch  liêu 
  
Vô  tình  kết  bạn  tìm  hoan  lạc 
Hẹn  chị  Hằng  Nga  giữa  Nguyệt  Kiều 
    
  TTT (2008) 
 

*** (1) Sông  Ngân  Hà 
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Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo 
cùng toàn thể AH trong gia đình Công Chánh  

những tin vui nhận được sau đây : 
 

Anh Chị AH Trần Huỳnh Đình Phương  
đã làm lễ vu quy cho trưởng nữ là 

Trần Huỳnh Bảo Châu, kết duyên cùng cậu 
Nguyễn Hoàng Anh Vũ. 

Hôn lễ được cử hành ngày 4 tháng 4 năm 
2009 tại Alexandria, Virginia, USA. 

 

 
Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC cùng toàn thể 

AH trong gia đình Công Chánh 
thành thật chung vui cùng các AH có được 

dâu hiền rể thảo, và cầu chúc các cháu được 

Trăm Năm Hạnh Phúc 

   Nhắn Tin  
Tôi là Bác Sĩ LÊ HỒNG PHÁT (người bận 
áo màu, hàng đứng bên phải, có đánh dấu X 
trong hình), hiện đã về hưu và đang cư ngụ 
tại Orange County, California mong ước 
được liên lạc lại với các bạn cùng lớp Công 
Chánh khóa 1956-1960. 

Điện thoại liên lạc: 
Nhà: 714-963-8780 
Di động: 715-824-2381 
Mong mong tin các bạn. 
Phát

 

 
Các bạn cùng lớp Công Chánh khóa 1956-1960. 
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Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báocùng toàn thể AH trong gia đình Công Chánh  
những tin buồn nhận được sau đây : 
 

• Cụ Bà AH Đinh Gia Bái, cũng là Nhạc mẫu AH Ái Văn, Nhũ danh Võ thị Lệ Uyển đã mãn phần 
tại California, vào ngày 2 tháng 9 năm 2009,  hưởng thọ 88 tuổi. 

• Nhạc mẫu AH Nguyễn Kim Hương Thủy (KTS), là Cụ Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, pháp danh 
Nguyên Xuân đã mãn phần tại Virginia, vào ngày 27 tháng 8 năm 2009,  hưởng thọ 70 tuổi. 

• Song thân phụ mẫu AH Nguyễn Văn Thái (KSCC khoá 14), là Cụ Bà Lê thị Vân và Cụ Ông 
Nguyễn Văn Giác, đã mãn phần vào ngày 7 và 8 tháng 8 năm 2009,  tại tư gia 71/6 Nguyễn Trãi 
SàiGòn - Việt Nam, hưởng thọ 83/86 tuổi. 

• Hiền thê AH Nguyễn Ngọc Diệp (KSCC khoá 16) là Maria Branca đã mãn phần ngày 14 tháng 7 
năm 2009 tại Italia. 

• Thân mẫu AH Hứa văn Tuấn, là Cụ Bà Phạm thị Hân, pháp danh Như Loan đã mãn phần tại Lâm 
Đồng - Việt Nam vào tháng 6 năm 2009, hưởng thượng thọ 96 tuổi. 

• Thân phụ AH Nguyễn Văn Thu, là Cụ Ông Nguyễn Văn Cần đã quy tiên tại Bruxelles, Belgique 
ngày 5 tháng 6 năm 2009, hưởng thọ 93 tuổi. 

•  Ái Hữu Tạ văn Hồng, sinh năm 1939, KSCC khóa 9 đã từ trần ngày 4 tháng 6 năm 2009 tại Việt 
Nam, hưởng thọ 71 tuổi. 

• Em gái AH Lê thanh Tòng, là Bà Quả Phụ AH Nguyễn ngọc Cương nhũ danh Maria Lê thị Lê, đã 
từ trần ngày 8 tháng 5 năm 2009 tại Parkland, Florrida. 

• Con trai AH Nguyễn Hữu Tuân, nguyên Giám Đốc Saigon Thủy Cục, là anh Nguyễn Hữu Toản đã 
mãn phần ngày 8 tháng 4 năm 2009, hưởng thọ 63 tuổi. 

• Ái Hữu Lâm đốc Thượng đã từ trần ngày 25 tháng 2 năm 2009 tức ngày mồng 1 tháng 2 năm Kỷ 
Sửu tại Atlanta Medical Center, Atlanta, Georgia hưởng thọ 74 tuổi. 

• Thân phụ AH Bùi Doãn Bình là Cụ Ông Bùi Đăng Minh đã mãn phần vào lúc 7 giờ tối ngày thứ sáu 
13 tháng 3 năm 2009 tại Paris, Pháp, hưởng thượng thọ 95 tuổi. 

• Ái Hữu Lê Minh Chánh, KTS, Cựu Tổng Giám Đốc Tổng Nha Kiến Thiết Việt Nam, đã từ trần 
ngày 24 tháng 2 năm 2009 nhằm ngày 30 tháng Giêng năm Kỷ Sửu tại Nam California, hưởng thọ 
87 tuổi. 

• Ái Hữu Joseph Nguyễn ngọc Cương (KSCC khoá 1960-1964) đã mãn phần tại Florida, ngày 7 
tháng 2 năm 2009, hưởng thọ 70 tuổi. 

• Ái Hữu Trần chấn Giang (K5KSCC) đã từ trần ngày thứ sáu 30 tháng Giêng năm 2009, hưởng thọ 
67 tuổi. 

• Thân mẫu AH Tôn Thất Tú, và cũng là nhạc mẫu AH Nguyễn Hữu Ân, là Cụ Bà Trần thị Thiều đã 
qua đời ngày 26 tháng Giêng năm 2009 tại Sydney. 

• Nhạc mẫu AH Lý Đãi, là Cụ Bà Quả Phụ Nguyễn Phước Bửu Bang, nhũ danh Đồng thị  Lý, Pháp 
danh Diệu Huệ, thất lộc ngày 10 tháng 12 năm 2008 tại San Gabriel Valley Hospital, San Gabriel, 
California, hưởng thọ 87 tuổi. 

• Thân mẫu AH Trần-đình Trúc,  là Cụ Bà quả phụ  Trần Công Thiện, nhũ danh Nguyễn-thị Lan, 
Pháp danh Diệu-Chí  vừa từ trần ngày 2 tháng 12 năm 2008 tại  California, USA, hưởng thượng thọ 
95 tuổi.  

 

Ban Phụ trách Lá thư AHCC cùng toàn thể Ái hữu Công Chánh  
 xin chia buồn cùng quý tang quyến có người thân qua đời,  

và thành kính cầu nguyện hương hồn các vị quá cố sớm được về miền vĩnh cửu. 
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Tổng Kết Tài Chánh Yểm Trợ LTCC 
(tính từ ngày 02/21/09 đến 08/31/09) 

Thủ qũy LTCC: Nguyễn Đình Duật và Khưu Tòng Giang 
 
A. Tồn qũy LTCC: 
 
 1/ Tổng kết tồn qũy tính đến ngày 02/20/09:  $24,582.24 
 2/ Chi phí phát hành LT92 
  Ấn loát    $2,400.00 
  Tem, Cước phí  $1,477.94 
  Mướn người phụ gửi LT $   200.00 
  Linh tinh   $   183.27 

Tổng Cộng    $4,261.21 
 3/ Tổng kết tồn qũy sau khi trừ chi phí cho LT92 $20,321.03 
 
B. Phần Thu: 
 
 1/ Số tiền AH/TH Austin yểm trợ là   $100.00 
 
Nguyễn Quốc Ðống 20 
Nguyễn Văn Mơ 20 

Ðặng Quang Oánh 20
Võ Quốc Thông 20

Trần Trung Trực 20
  

 
Tổng Cộng  $100 
 
 2/ Số tiền AH/TH yểm trợ gửi đến BPT là   $2,705.00 
 
Phan Hùng Andrew 20 
Ngô Thị Tú Anh 20 
Ngô Trọng Anh 25 
Quách Anh 20 
Bùi Bá 20 
Bà Ðinh Gia Bái 30 
Ngô Kim  Bảng 20 
Hà Quốc Bảo 100 
Bùi Mạnh  Cần 20 
Tôn Thất Cảnh 20 
Khương Hùng Chấn 20 
Đặng Ngọc Chi 20 
Nguyễn Phú Cường 20 
Trần Cao Đát 20 
Nguyễn Cửu Ðạt 30 

Trương 
Ðạt 
(Patrick) 20 

Nguyễn Tư Thị Điềm 20 
Nguyễn Mạnh Ðiềm 20 
Lê Ngọc Diệp 40 
Phan Bạch Ðiểu 50 
Nguyễn Hà Ðoàn 40 
Nguyễn Ngọc Du 20 

Nguyễn Ðình Duật 20
Trình Hữu Dục 30
Huỳnh Văn Ðức 20
Vô danh  50
Nguyễn Văn Hai 20
Phạm Nguyên Hanh 20
Bửu Hiệp 20
Wu Trần Julie Hòa 50
Nguyễn Xuân Hoàn 20
Nguyễn Gia Hoành 20
Trương Ðình Huân 20
Võ Hùng 20
Bà Tạ Huyến 40
Ðồng Sĩ Khiêm 25
Trần Khương 20
Quách Huệ Lai 20
Huỳnh Lân 20
Hồ Ðăng Lễ 20
Lương Ngọc Mai 20
Trần Quang Mãnh 20
Phùng Duy Miễn 20
Bà Dương Minh 20

Lê Ngọc Minh 20
Lê Văn Minh 25
Phùng  Minh 20
Trần Quý Minh 20
Võ Thị Kim  Nga 20
Lê Đắc  Ngà 20
Nguyễn Văn Ngà 20
Nguyễn Hữu Nghi 20
Vô danh  20
Bà Phan Thanh   Nguyên 30
Huynh Công Nhựt 20
Trần Thiện Oai 20
Bùi Ngọc  Oanh 20
Lê T. Ngọc Oanh 20
Tạ Kim Oanh 20
Nguyễn Văn Phổ 20
Phan Văn Phong 20
Võ Thanh Phong 20
Bà Ngô Nguyên Phúc 20
Ðặng Phát Phước 20
Lê Văn Phương 20
Châu Phong Quan 30
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Nguyễn Lê Quang 30 
Nguyễn Văn Quý 30 
Ðỗ Ðình San 20 
Nguyễn Văn Sên 20 
Nguyễn Trọng Sơn 20 
Nguyễn Ðức Súy 20 
Bà Huỳnh Tấn Tâm 20 
Nguyễn Văn Tấn 20 
Phan Ðình Tăng 30 
Trần Ngoc Thạch 20 
Mai Hiệp Thành 20 
Ngô Văn Thành 20 
Lê Văn Thiên 20 
Tôn Thất Thiều 50 
Bùi Văn Thìn 30 

Nguyễn Hữu Thọ 30
Trần Ðình Thọ 20
Nguyễn Hữu Thoại 20
Nguyễn Ngọc Thụ 20
Trát Quan Tiên 20
Nguyễn Văn Tiễn 20
Ðặng Hữu Tiếp 30
Vĩnh Tiếu 20
Lâm Chí Toại 20
Tôn Thất Toại 30
Lê Minh Trí 50
Nguyễn Tâm Trí 20
Nguyễn Minh Triều 20
Lê Thành Trinh 20
Hà Văn Trung 50

Trương Minh Trung 20
Lê Văn Trương 20
Lê Lương Tứ 20
Đỗ Trung Tuấn 20
Trần Ngọc Tuấn 50
Nguyễn Sĩ Tuất 20
Bà Nguyễn 
Văn Tui 20
Lý Diệp Tùng 20
Nguyen Van Ty. 20
Trương 
Quảng Văn 20
Lâm Viên 20
Trương Minh Viễn 20
Nguyễn Văn Vinh 60

 
Tổng Cộng   $2705
 
 3/ Số tiền AH/TH Caltran District 8 yểm trợ là   $200.00 
 
Trần Lê Cường 20 
Văn Minh Hồng 20 

Hoàng Như Ngọc 100
Nguyễn Văn Thái 20

Phạm   Thành 20
Trịnh Thành 20

  
Tổng cộng  $200 
 
 4/ Số tiền AH/TH Sydney yểm trợ là   $400.00 
 
Nguyễn Trọng Ba 50 
Trần Vy Bằng 30 
Trần Quang  Cảnh 40 
Nguyễn Sơn Hiền 20 
Nguyễn T. Ánh Hoa 20 
Ðoàn Tấn Lân 20 

Vi Hữu Lộc 30
Lê Nguyệt Oanh 50
Ðào Kim Quan 30
Huỳnh Thanh Quân 50
Lê Tiết Qùy 20
Trần Ðan Thanh 30

Tôn Thất  Tú 50
Trần Anh Tuấn 30
Bà Lê Cảnh Túc 50
Lê Nguyên Tùng 40

 

Tổng Cộng  AUS $560 Đổi thành US $400 gửi đến BPT 
   

 5/ Số tiền AH/TH Toronto yểm trợ là   $280.00  
 
Hà Nguyên Bình 20 
Nguyễn Khắc Cần 20 
Lê Văn Châu 20 
Bửu Cơ 20 
Nguyễn Văn Ðề 20 

Hoàng Như Giao 20
Kiều Văn Hà 20
Lâm Văn Năm 20
Phạm Ngọc Quỳnh 20
Lâm Tháo 20

Hoàng Thanh  Thảo 20
Lê Mạnh Trấn 20
Ðoàn Chí Trung 40

 
Tổng cộng  $280
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6/ Số tiền AH/TH Hoa Thịnh Đốn  yểm trợ là   $600.00  

 
Chế Quang Ái 20 
Lâm Nhật An 20 
Bùi Văn Ẩn 20 
Hoàng Ngọc Ẩn 20 
Nguyễn Văn Bảnh 20 
Nguyễn Ðức Chí 20 
Nguyễn Văn Di 20 
Bửu Ðôn 20 
Bùi Thanh Dương 20 
Chế Quang Ái 20 
Lâm Nhật An 20 
Bùi Văn Ẩn 20 
Hoàng Ngọc Ẩn 20 
Nguyễn Văn Bảnh 20 

Nguyễn Ðức Chí 20
Nguyễn Văn Di 20
Bửu Ðôn 20
Bùi Thanh Dương 20
Mai Văn Mẹo 20
Ngô Nẫm 20
Trần Quan Nghiệp 20
Ngô Ðức Nguyên 20
Huỳnh Minh Nguyện 20
Lê Quang Phùng 20
Trần Huỳnh 
Ðình Phương 20
Bà Hoàng Ðức Tài 20
Nguyễn Ngoc Tào 20

Hà Ngọc 
Thomas Thạch   40
Lê Thị Thạnh 20
Nguyễn Hữu Thâu 20
Dư Thích 20
Nguyễn Kim 
Hương Thủy 20
Lưu Vĩnh Tích 20
Trần Ðình Trúc 20
Bùi Hữu Tuấn 20
Phó Hoàng Tùng 20
Hoàng Mạnh Tường 20
Nguyễn Đức  Xuân 20
  

 
Tổng Cộng  $600 
 

7/ Số tiền AH/TH Melbourne  yểm trợ là   $400.00  

 
Trần Văn Anh 20 
Nguyễn Quang Bá 20 
Lâm Bình Bắc 20 
Bùi Kim Bảng 20 
Hồ Văn Bẩy 18 
Nguyễn Kiêm Chi 20 
Nguyễn Cư 20 
Bùi Trọng Cường 60 

Nguyễn Hữu Ðệ 20
Trần Ðăng Khoa 40
Phạm Ngọc Lâm 20
Nguyễn Phước Long 20
Ðoàn Ðình Mạnh 20
Vũ Ðình Ngũ 20
Huỳnh Thu Nguyên 20
Hồ Hữu Phối 20

Ưng Sơ 20
Nguyễn Kiến Thành 20
Lưu Trọng Thủy 20
Phan Khắc Thành 20
Nguyễn Ngọc Thịnh 30
Lê Nguyên Thông 20
  
  

 
Tổng Cộng  AUS $685 
Ban Đại Diện Melbourne gửi đến BPT US $400 (AUS $525) và giữ lại AUS $160 để chi phí gửi LT 
đến AHTH tại Úc. 
  
 8/ Số tiền AH/TH Pháp  yểm trợ là   $455.00 
 
 
Nguyễn Phan Anh 25 
Trương Như Bích 25 
Hồ Văn Cảnh 25 
Nguyễn Hữu Công 25 
Trương Công Đán 25 
Nguyễn Văn Đạt 25 
Dương Ðen 25 

Phan Kiều Dương 25
Ðỗ Hữu Hứa 25
Bà Phan Văn Lâm 25
Hà Minh Lý 25
Nguyễn Hoàng Nhạn 25
Bà Nguyễn Phước 25
Pham Ngọc Qùy 25

Lê Ngọc Thạch 25
Trần Văn Thu 25
Mme Recoules Tuyết 40
Đặng Trần Xính 25
Hoa Trường Xuân 25

 
Tổng Cộng  EUR $490 
Ban Đại Diện Pháp gửi đến BPT US $455(AUS $322) và giữ lại EUR $168 để chi phí gửi LT đến 
AHTH tại Pháp. 
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C. Tổng Kết Qũy LTCC BPT giữ: 
  
 Tồn qũy mục A     $20,321.03 

 
Thu mục B1   $     100.00 

 Thu mục B2   $  2,705.00 
 Thu mục B3   $     200.00 
 Thu mục B4   $     400.00 
 Thu mục B5   $     280.00 
 Thu mục B6   $     600.00 

Thu mục B7   $     400.00 
Thu mục B8   $     455.00 
 
Tổng Cộng Thu Mục B      $5,140.00 
Lời (chưa đóng thuế)        $     42.64 
 
Tổng Cộng qũy LTCC tính đến ngày 08/31/09 $25,503.67 

 
D. Phần Chi: Chi Phí cho LT93 sẽ được tường trình trên LT94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban Phụ Trách Lá Thư  Ái Hữu Công Chánh Xin Hẹn Lại LT94 
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Danh Sách AHCC & TH Thế-Giới 

năm 2009 
 
 

 
Họ 

 
Tên Cơ 

Quan Ðịa Chỉ Thành Phố Bang Zip QG Ðiện Thoại 

Chế Quang Ái  9802 Clifford Dr. # 301 Fairfax VA 22031 USA 703-383-3445 
Lâm Nhật An  1319 Gresham Rd Silver Spring MD 20904 USA 301-879-2071 
Nguyễn Trường An  2726 Glen Amador Ct San Jose CA 95148 USA 408-270-3829 
Nguyễn 
Tr.Thùy An  3340 Dogwood Dr 

South Salem OR 97302 USA 503-588-0528 

Phạm Lương An CC/KL 20048 Lorne St Canoga Park CA 91306 USA 818-341-5322 
Ðỗ Kim Ân /THC 18 Fall St  Revesby  NSW 2212  AUS 02-9792-7886 
Phạm Văn Ân CC/66 3872 Balsa Street Irvine CA 92606 USA 949-786-5614 
Bùi Văn Ẩn  425 Bonifant Rd Silver Spring MD 20905 USA 301-879-3234 
Hoàng Ngọc Ẩn CC/KL 3376 Chiswick Ct. #3C Silver Spring MD 20906 USA 301-598-0546 

Huỳnh Công Ẩn CC 5125 Winter Willow 
Circle   Fairfax VA 22030  USA 703-802-8284 

Huỳnh Văn Ẩn CC/KL 2129 Spanish Oaks Dr Harvey  LA 70058 USA 504-366-2643 
Nguyễn Ngọc Ẩn CC/KL 14662 Park Lane #B  Midway City  CA 92655 USA 714-891-0177 
Phan Hùng Andrew CT/D4 808 Koreza Drive San Jose CA 95136 USA 408-265-3437 
Hoàng Ngọc Anh  9428 Questa Pointe San Diego CA 92126 USA  

Lê Thị Mai Anh   Bernt  Ankersgata 10B  
Leil. 15 N 0183 OSLO    NOR   

Ngô Thị Tú Anh  4540 Revillo Way San Diego CA 92115 USA 619-582-6830 
Ngô Trọng Anh BCC 651 Cambridge St San Francisco CA 94134 USA 415-239-5388 

Nguyễn Ngọc Ánh /KT 8 Reddy Court Balga W.A
US 6061 AUS 09-344-5707 

Nguyễn Nguyệt Anh  4790 Conrad Ave #202 San Diego CA 92117 USA  

Nguyễn Phan Anh  CTD 16 Voie des Moulins 
Sud 

Corneilles-
Parisis  95240 FRA 01.4.50.94.98 

Quách Anh TCGC 7805 Wymark Dr. Elk Grove CA 95758 USA 916-691-4986 

Trần Văn Anh CC/KL 10 Carolina St Mount 
Waverley VIC 3149 AUS 03-9886-6629 

Châu Minh Ba CC/KL 19835 Saticoy St Winnetka CA 91306 USA 818-885-8558 
Nguyễn Trọng Ba TTPT 28 Miowera Rd Villawood NSW 2163 AUS 02-9726-5581 

Bùi (Brian) Bá CC/L 1919 Webster St, Rm 
407 Oakland CA 94612 USA 510-874-2470 

Nguyễn Như Bá CC/KL 510 Davenport Dr. San Jose  CA  95127 USA 408-251-1477 

Nguyễn Quang Bá CC/CT
X 104 Torquata Dr Mirrabooka WA 6061 AUS 09-343-5052 

Lâm Bình Bắc  5 Mills St. Millner NT 0810 AUS  
Vương Ðình Bách  3722 San Anseline Ave Long Beach CA 90808 USA 562-496-4168 
Bà Ðinh Gia Bái CC/KL 2224 Rosalia Dr. Fullerton CA 92835 USA 714-529-0106 
Ðoàn Văn Bang  2513 Orange Ave  Sanford  FL 32773 USA 407-323-3731 

Nguyễn Hải Bằng CC/CT 415 Lisabeth comn. Santa Ana CA 92703-
3487 USA 714-775-6706 

Phạm Vân Bằng  P.O box 2483 La Habra CA 90632 USA 949-863-7071 
Trần Vy Bằng  65 Gallipoli St. Lidcombe NSW 2141 AUS 02-9748-2713 
Bùi Kim Bảng  15 Sunderland Ave. Ashburton VIC 3147 AUS 03-9885-3749 
Ngô Kim Bảng TCN 22041 Heidi Ave Lake Forest CA 92630 USA 714-496-3936 
Nguyễn Văn Bảng CC/KL 3 Martha Street Yagoona NSW 2199 AUS 612-97085775
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Nguyễn Văn Bảnh CC/KL 5941 Millrace Ct, Unit 

D-101 Columbia MD 21045 USA 443-864-5388 

Đinh Quang Bảo TCGC 1266 Traughber St Milpitas CA 95035 USA 408-946-9311 
Hà Quốc Bảo CC/KL 426 Shaw Street Richland WA 99352 USA 509-375-3455 
Nguyễn Quốc Bảo  17918 Big Sky Cir Perris CA 92570 USA 909-940-5186 
Nguyễn Võ  Bảo CC/68 32 Topeka Irvine CA 92604 USA 949-733-0194 

Vũ đức Bảo  13257 Willow Brook 
Dr. New Orleans LA 70129 USA 504-253-6096 

Hồ Văn  Bẩy CCHK 20 Serpentine Court Lalor VIC 3075 AUS 03-9465 8001 
Nguyễn Quang Bê CCÐT 8673 Bradshaw Rd Elk Grove CA 95624 USA 916-689-9372 

Trương Như Bích CCHK 8 Chemin des 
Boutaraines 

Villiers s/ 
Marne  94350 FRA 01.49.30.80.95

Nguyễn Kim Bính CC/TH
N 2589 Blvd Poirier ST. Laurent  QC H4R-2X1 CAN 514-956-1807 

Bùi Doãn Bình  34 Wharton St Surrey Hill VIC 3127 AUS 03-9836 3624 

Hà Nguyên Bình /CAD 23 Martini Dr. Toronto ONT M6M-
4X4 CAN 416-587-7594 

Lý Bình /ÐÐ 6111 Palo Alto Dr. Huntington 
Beach CA 92647 USA 714-847-4376 

Ngô Hòa Bình  11 Savoy Ave. Killara East NSW 2071 AUS   
Ngô Thái Bình  3220 W. 168th Street Torrance  CA 90504 USA 310-538-9498 
Vũ Ðình Bon /VECC 1162 Villaverde Ln Davis CA 95616 USA 530-756-4635 
Nguyễn Văn Bôn DSHC/ 4 Horatio St Rosemeadow NSW 2560 AUS  

Lê Trọng Bửu HKDS 17465 Plaza Del 
Curtidor #206 San Diego CA 92128 USA 858-451-3867 

Ngô Hoàng Các CC/KL 155 Juniper Ct Dillsburg PA 17019 USA 717-557-6805 
Ngô Trọng Các TNKL 293 Woodward Dr Milpitas CA 95035 USA 408-946-8342 

Nguyễn Quang Cách CC/TH
N 53 Prairie Falcon Aliso Viejo CA 92656 USA 714-830-5440 

Ngô Công Cẩm  23 Yukka Road Regents Park NSW 2143 AUS 02-9645-2302 
Vũ Ngọc Can  THN 1605 O' Brien St. Laurent QC H4L-3W5 CAN 514-747-3263 
Bùi Văn Căn CC/KL 2072 Spanish Oaks Dr. Harvey LA 70058 USA 504-362-8332 
Bùi Mạnh  Cần TC 8 Bramblwood  Irvine CA 92620 USA 832-643-8596 

Nguyễn Khắc Cần CTH 416 Silverthorm Ave Toronto ONT M6M-
3H3 CAN 416-651-5573 

Ðoàn Công Cẩn  26 Glenn Irvine CA 92620 USA 949-651-1948 
Hồ Văn Cảnh   Orleans   FRA  

Phạm Minh Cảnh ÐHKT 23 Bis Ave Général 
LeClerc Bourg La Reine  92340 FRA 01.46.64.62.43

Tôn Thất Cảnh TNKT 444 Chilberg Ct San Jose CA 95133 USA 408-272-7936 

Trần Minh  Cảnh ĐC Vanha Sưtarinkylantie 1 
C7 Helsinki  00740 FIN 358-9-

3463206 
Trần Quang Cảnh  1/99A Cambridge St Canley Heights NSW 2166 AUS 9723 6221 
Nguyễn Tâm Cảo TNKT 1005 Violeta Dr Alhambra CA 91801 USA 626-281-9408 
Phạm Phú Cầu  1764 Millar Montreal QC H4L3H4 CAN 514-747-7016 
Khương Hùng Chấn /DK 12519 Leader St Houston TX 77072 USA 281-568-3502 
Lê Minh Chánh TNKT 3211 East 61st St Long Beach CA 90805 USA 562-531-8522 
Cao Minh Châu  37 Burr Oak-NE Grand Rapids MI 49505 USA 616-363-0855 
Lê Văn Châu  170 Foxhill Dr  Maple  ONT L6A- 1J8 CAN 905-303-9806 
Trần Mộng Châu  2651-E #4 Aragon Blvd Sunrise FL 33313 USA 954-572-2815 
Đặng Ngọc Chi HKDS 6152 Reagan Chase Morrow GA 30260 USA 404-361 4194 
Dư Chi CC/CB 2729 Mabury Square San Jose CA 95133 USA 408-272-8341 
Nguyễn Kiêm Chi  1 Colonsay Road Springvale VIC 3171 AUS 03-9547-2765 
Nguyễn Kim Chi /STC 11637 Forest Hil Drive Fairfax VA 22030 USA 703-383-1348 
Nguyễn Văn Chi AH 4613 42nd Ave Sacramento CA 95824 USA  
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Nguyễn Ðức Chí CC/  509 Eldrid Dr Silver Spring MD 20904 USA 301-622-3972 

Bùi Chiên /KT 9061 Mediterranien Dr. Huntington 
Beach CA 92646 USA 714-378-9720 

Bà Nguyễn Văn Chiểu ENPC/  6 Place Roger Salengro Garges 
lesGonesse  95140 FRA 01.39.86.07.44

Đinh Đức Chinh  9841 Hummingbird La Garden Grove CA 92841 USA  
Ngô Khôn Chính  18112 Hallsworth Cir  Villa Park CA 92861 USA 714-538-3487 

Phạm An Chính  3455 Place Decelles 
#308 Montreal QC H3S-1X3 CAN 514-739-5715 

Phan Từ Chính  4/66-68 Marsden Rd Liverpool  NSW 2170  AUS 02-9600-6708 
Lê Văn Chơn KL 1029 Falconer Rd Edmonton AB T6R-2C6 CAN 780-633-5845 
Vũ Kim Chu TDOT 7502 Croton Rd Houston TX 77036 USA 713-270-4732 
Trần Tiễn Chuân TCGC 4734 Harrison ST Pleasanton CA 94566 USA 510-426-0986 
Nguyễn Ích Chúc /ÐL 7540 Katella Ave. Stanton CA 90680 USA 714-893-0609 
Nguyễn Kim Chương CCHK 1151 Vidas Circle Escondido CA 92026 USA 760-294-5171 
Nguyễn Tăng Chương CC/ 4807 Rose Way Union City CA 94587 USA   
Trần Duy Chương CC/ 1253 Camelia Ct Concord CA 94520 USA 925-876-9254 
Nguyễn Quang Chuyên /THN 5094 Canfield Ln Santa Ana CA 92704 USA 714-839-5656 
Bửu Cơ / THN 1 Opus Ct.  Richmond Hill ONT L4B4G3 CAN 905-326-8301 
Phan Ngọc Cơ CCHK 44423 View Point Cir Fremont CA 94539 USA 510-656-1507 
Nguyễn Hữu Công  8 Villa Garnier Lognes  77185 FRA 01.64.62.04.50
Nguyễn Thành Công TH 10079 Doriath Circle Orlando FL 32825 USA 407-306-8955 
Nguyễn Cư  2/17 Moore Street Footscray VIC 3011 AUS 0403-360-216 

Bà Nguyễn Văn Cừ CC/LV 7375 Canyon Breeze 
Dr. San Diego CA 92126 USA 619-578-7260 

Lê Kim Cúc CE/CT 231 23rd Ave. San Francisco CA 94121 USA  
Phạm Cung CC/KL 1308 W. Kenwick Ln  Peoria  IL 61614 USA 309-688-1560 
Lương Văn Cuối CC/KL P.O. Box 16091  Oakland CA 94610 USA 510-261-9412 

Ðào Trọng Cương KTS 6th Fl Rm #6 200 Island 
Lodge Rd Ottawa ONT K1N5M7 CAN 613-744-4091 

Phạm Luyen Cương  9742 Hayvenhurst Ave. North Hills CA 91343 USA 213 897 0231 
Bùi Trọng Cường  110 Kilmorey St Carindale QLD 4152 AUS 07-3372-2500 
Nguyễn Phú Cường CE/CT P.O.Box 293082 Sacramento CA 95829 USA 916-689-2836 
Nguyễn Việt Cường CCHK  7759 Yolanda Ave Reseda CA 91335 USA 818-345-9522 
Phạm Vĩnh Cường /KSTV 93 Essex St. Epping NSW 2121 AUS 0419-401-097 
Trần Lê Cường  56 Falcon Ridge Dr Pomona CA 91766 USA  

Bùi Giao Dã (Ken 
Bui) CE/CT 8171 E. Marblehead 

Wy Anaheim CA 92808 USA 714-281-2934 

Lý Ðãi / THN 2993 Millicent Wy. Pasadena CA 91107 USA 626-792-8566 
Phạm Văn Ðại CC/ 10672 Mast Ave Garden Grove CA 92843 USA 714-265-2063 
Bà Dương 
Thanh Ðàm  935 Paris Brossard QC J4W-1R8 CAN 450-465-2246 

Võ Quang Ðảm CC/CB & Phạm T. Thanh-Vân 
4372 Pearl Ct Cypress CA 90630 USA 714-952-1676 

Trương Công Dần CC 15 Rue des Pecheurs Chaumont  52000 FRA  
Hà Văn Ðáng THK 11814 Kirkholm   Houston TX 77089 USA 832-434-0989 
Huỳnh Anh Ðàng /TTPT 6710 Boniface Brossard QC J4Z-3M7 CAN 514-678-4918 
Nguyễn Thành Danh CC/KL 710-400 Campbell Ave. Vancouver BC V6A-3K2 CAN 604-253-6623 
Phan Chính Đạo  8211 S. Brasewood Houston TX 77071 USA 713-641-9936 
Lê Mậu Ðáo  321 Lamont Rd Fort Pierce FL 34947 USA 561-595-5915 
Bà Vĩnh Ðào CC 1358 Hidden Ranch Dr Simi Valley CA 93063 USA 805-306-0265 
Trần Cao Đạt TH 2012 NE 92nd Ave Portland OR 97220 USA 503-408-6337 
Nguyễn Cửu Ðạt  15 Drexel Ave Greenville SC 29615 USA 864-268-5820 
Nguyễn Trần Ðạt  2471 Santa Isabel Ave Fullerton CA 92831 USA 714-746-8268 
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Nguyễn Văn Ðạt ENSM 33 Rue Alphonse 

Daudet Nantes  44000 FRA .40.37.58.64 

Trương Ðạt 
(Patrick) TE/  2221 W. Chandler Ave. Santa Ana  CA 92704 USA 714-675-8874 

Lê Triệu Ðẩu TCGC  511 Spring Island Way Orlando FL 32828 USA 407-823-9679 
Nguyễn Văn Ðề CC/ 19 Tree Line Court Markham ONT L3S 4M6 CAN 905-471-4090 
Nguyễn Hữu Ðệ VT/ 24 Bon Vue Rd North Balwyn  VIC 3104 AUS 03-9857-0684 

Dương Ðen AHNS 2 Place du Bois de 
Grâce 

Champs s/ 
Marnes  77420 FRA 01.64.68.13.86

Nguyễn Quang Di CC/KL 8600 Raymond Pelletier 
#707 Montreal QC H2M2W7 CAN 514-382-6261 

Nguyễn Văn Di CC/DL 11460 Foxclove Road Oakton VA 22124 USA 703-620-2370 
Nguyễn Tư Thị Điềm  346 Checkers Dr #109 San Jose CA 95133 USA 408-387-4994 
Nguyễn Mạnh Ðiềm CC/ 6719 Brama st. Corona CA 92880 USA  
Vương Xuân Ðiềm  108 La Placentia San Clemente CA 92672 USA 714-492-9809 
Nguyễn Hữu Điển TDTB P. O.Box 11180 Alexandria VA 22312 USA 703-876 1697 
Nguyễn Phú Ðiền CC 1170 Kraemer Dr Corona CA 91720 USA 909-340-3574 
Lê Ngọc Diệp CCHK 8181 Fairway Ct Newark CA 94560 USA 510-796-5135 
Võ Ngọc Diệp CC/TV 1126 Bellerive Longueuil QC J4J5H1 CAN 450-674-2063 

Nguyễn Tranh Ðiệp ENSA 14362 Bushard Street 
#99 Westminster CA 92683 USA 714-742-5054 

Phan Bạch Ðiểu  22 Jenny Private Ottawa ONT K1V0E7 CAN 613-523-8410 

Ðào Hữu Dinh CCHK 4472 East Pepper Creek 
Wy Anaheim CA 92807 USA 714-282-1893 

Bà Vũ Bá Ðính  381 Carmel Ave Marina CA 93933 USA 831-883-2406 
Nguyễn Ngọc Ðính  35 Shannon Circuit Kaleen ACT 2617 AUS   
Bà Nguyễn Văn Ðịnh CC/KL 2452 Columbine Ct Hayward CA 94545 USA 510-783-5417 
Lê Trung Ðịnh TTPT 25032 Paseo Equestre Lake Forest CA 92630 USA 949-583-1427 
Nguyễn Hữu Ðịnh CC/KL 2108 Sharon Wy Modesto CA 95350 USA 209-522-7113 
Nguyễn Quang Ðịnh  5525 Rightwood Way Sacramento CA 95823 USA 916-393-8329 
Vy Văn Ðịnh  2130 Crandall Dr Apt A San Diego CA 92111 USA 858-573-5136 
Nguyễn Khắc Dõ CC/ 638 St Annes Dr Holland OH 43528 USA 419-868-7880 

Bà Lưu Ðức Ðộ  14027 Song of the 
winds dr. Chino Hills CA 91709 USA 909-613-0936 

Nguyễn Văn Ðộ CC/ 11514 South Dr. Houston TX 77099 USA 281-933-2752 

Nguyễn Hà Ðoàn  8613 Queen Elizabeth 
Blvd Annandale VA 22003 USA 703-323-6738 

Nguyễn Minh  Đọc CC/GT 12202 Crewe St Norwalk CA 90650 USA 562-281-2808 

Nghiêm Xuân Ðốc CC/CT 12634 Hart St North 
Hollywood CA 91605 USA 818-982-5560 

Nguyễn Thành Ðởm CC/ 340 Canley Vale Rd Canley Heights NSW 2166 AUS 02-9609-5613 
Bửu Ðôn ENPC 2421 Hidden Valley Ln Silver Spring MD 20904 USA 301-384-1752 

Tôn Thất Đổng ENPC 205 Avenue Dorval# 
102 Dorval PQ H9S3H2 CAN 514-633-7060 

Hoàng Ðống /ÐÐ 32 Vista De Valle Aliso Viejo CA 92656 USA 714-360-8729 
Nguyễn Quốc Ðống /STC 7901-4  Bee Caves Rd  Austin TX 78746 USA 512-327-4442 
Nguyễn An Ðồng /ÐÐ 40 McKibbin St Canley Heights NSW 2166 AUS  

Trần Khiêm Ðồng CCHK 25772 Via Del Rey SanJuan 
Capistrano CA 92675 USA 949-493-0891 

Bà Nguyễn 
Ngọc Du TCSG 1739 Pine Hollow Cir San Jose CA 95133 USA 408-251-4927 

Lê Chí Dự XMHT 4775 Clothier Wy Sacramento CA 95841 USA 916-488-6228 
Nguyễn Ðình Duật / KL 4242 Remora Dr Union City CA 94587 USA 510-475-6336 
Trình Hữu Dục TTPT 9852 Wyland Dr Elk        Grove CA 95624 USA 916-647-4078 
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Phạm Huy Dực CC/ 16691 Mytinger Dr. Huntington 

Beach CA 92647 USA 714-846-7824 

Bà Hồ Tấn Đức  4370 Boy Scout Ln El Paso TX 79922 USA 832-863-1775 

Ðoàn Cảnh Ðức CCHK 380 Wintergreen Way Rochester NY 14618-
4840 USA 585-422-3526 

Huỳnh Văn Ðức CC/KL 119 E George St Emmaus PA 18049 USA 610-966-6726 

Nguyễn Xuân Ðức ENPC/ 38 Rue Germain 
defresnes  Vitry s/ Seine   94400 FRA   

Quách Văn Ðức CC/KL 138 Autumn Circle Holden MA 01520 USA 508-736-9142  
Trần Minh Ðức CC/KL 10960 Rue Roland Neufchâtel QC G2A1Z1 CAN 418-847-0854 
Đỗ Quốc Dũng  252 The River Rd Revesby NSW 2212 AUS 02-9774 1619 
Trần Thị Dung  14 Harold St  Fairfield  NSW 2165  AUS 02-9892-1140 
Nguyễn Vinh Dũng  21 Essex St  North Shunsine VIC 3020 AUS 3-9364-7437 
Dương Thiệu Dụng  500 Hexton Hill Rd Silver Spring MD 20904 USA 301-384-4249 
Nguyễn Tấn Dược CC 13510 King Charles Dr Chantilly VA 20151 USA 703-961-0338 

Bùi Thanh Dương CCHK/ 
ESSO  4714 Riverdale Rd. Riverdale Park MD 20737 USA 301-277-6005 

Nguyễn Ánh Dương /CT 3239 Glenhurst Ave. Los Angeles CA 90039 USA 213-664-4498 
Phan Kiều Dương  1, Allee des Sycomores Seaux  92330 FRA 01.47.02.77.77
Phạm Bá Ðường  100 N Ross St #B364 Santa Ana CA 92701 USA 714-815-5329 
Tôn Thất Duy  7825 Norcanyon Wy San Diego CA 92126 USA 858-271-6756 
Lưu Hữu Duyên TTPT 9134 Columbus Ave Sepulveda CA 91343 USA 818-891-1295 

Trần Lưu Duyệt TNĐĐ 307 N. Singingwood 
St.#31 Orange CA 92869 USA 714-538-5576 

Ðào Tự Giác  89 Lord St  Cabramatta NSW 2166 AUS 02-9610-2048 
Ðoàn Trình Giác THK 2844 Sawgrass Dr Santa Ana  CA 92706 USA 714-547-5379 
Khưu Tòng Giang CC/KL 1357 Carterwood Pl. San Jose CA 95121 USA 408-287-8499 
Hà Thúc Giảng CC/KL 24436 Northpointe Ct Hayward CA 94541 USA  
Hoàng Như Giao /THN 45 Metzak Dr Brampton ONT L6Z 4N4 CAN 905-216 3347 
Bà Bạch Văn Hà /KL 6104 Oakengate Way Centreville VA 20120 USA 703-830-3844 
Kiều Văn Hà  452 Northclisse Toronto  ONT M6E3C2 CAN 416-657-6425 
Nguyễn Yến Hà CALT 3006 Southwycke Terr Fremont CA 94536 USA 510-744-0421 
Trần Lệ Hà CE/CT  7 Hillside  Irvine CA 92620 USA 949-731-3390 
Trần Văn Hà /HX  1350 Ontario  Sherbrooke  QC  J1J3S3 CAN 819-823-1928 
Nguyễn Thái Hai CCHK 100 Lodgin Ct  Morrisville NC 27560 USA 919-462-9768 
Nguyễn Văn Hai  696 Tomlinson Ln. Yardley PA 19067 USA   
Lâm Hồng Hải  2259 E. 25th Street Oakland CA 94606 USA  
Nguyễn Thanh Hải CE/CT 1109 Bay Laurel Ln San Jose CA 95132 USA 408-251-4246 
Nguyễn Thiện Hải /THN 2600 Senter Rd #277 San Jose CA 95111 USA 408-288-5182  
Nguyễn Văn Hải  1101 5th Ave Oakland CA 94606 USA 510-759-8255 

Trần Hải 
(Kenny) TE/  2251 Wigan Ct  San Jose  CA 95131 USA 408-259-3208 

Lê Ðình Hân CC/ 10172 Johannah Ave Garden Grove CA 92843 USA 714-775-2428 

Phạm Nguyên Hanh ENSM/ 
TCGC 16217 Still Knoll Ln Cerritos CA 90703 USA 562-483-8119 

Phạm Nguyên Hanh CC/CB  16171 Springdale St. 
#300 

Huntington 
Beach  CA 92649 USA 714-377-2258 

Phạm Quang Hạnh ÐÐ/ 1233 E. Banyan Av Anaheim CA  92805 USA 714-535-6520 
Thái Văn Hanh ĐD 147 Duck Hole Rd Madison CT 06443 USA 203-245-4064 
Vũ Quý Hảo /TTPT 24825 Magnolia Rd Hockley TX 77447 USA 936-372-0804 
Nguyễn Ph. 
Bửu- Hạp CCHK 4526 186TH St. #111 Redondo Beach CA 90278 USA 310-214-6667 

Nguyễn Văn Hiến CCÐT 2568 N. Skytop Ct. Orange CA 92867 USA 714-637-2476 
Lê Hữu Hiền  27 Gordon St Balwyn VIC 3103 AUS 0402 575 442 
Nguyễn Sơn Hiền  366A North Rock Rd Carlingford NSW 2118 AUS 8812 3469 
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Phạm Văn Hiền  4531 Denver St Montclair CA 91763 USA 909-624-6643 

Bửu Hiệp /CCÐT 8500 West Camden 
Drive Elk Grove CA 95624 USA 916-714-5564 

Ðào Trọng Hiệp /THN 326 Serrano Dr. San Francisco CA 94132 USA 415-239-1339 
Nguyễn Văn  Hiệp  2275 Bidwell Way Hayward CA 94545 USA 510-612-1269 
Nguyễn Xuân Hiếu CCHK 8509 E Biscayne Way  Orange CA 92869 USA 714-633-8017 

Nguyễn Văn Hinh  & Nguyễn Hồng Anh 
5420 Highlands Vue Ln Lakeland FL 33812 USA 863-646-6616 

Vương Chí Hổ CCÐT 6492 Place Malicome 
#01 Anjou QC H1M2S7 CAN 514-354-0446 

Huỳnh Phương Hoa  2722 Hawk Tracy NE Marietta GA 30066 USA 404-310-0350 
Nguyễn Ánh Hoa  4/66-68 Marsden Rd   Liverpool  NSW 2170 AUS 02-9600-6708 
Nguyễn Văn Hoa BKTÐ 610 North 7th St # 3 Bismarck ND 58501 USA 701-391-5496 

Trần Giác Hoa CC/CN/
HH/NC 1259 Sunset Cliffs Blvd San Diego CA 92107 USA 619-275-5878 

Hoàng Xuân Hóa CC/ 643 Windsor Cir. Chula Vista  CA 91910 USA 619-425-2314 
Nguyễn Thái Hòa  1482 Merion Way #31E Seal Beach CA 90740 USA 818-571-2444 
Wu Trần Julie Hòa CC 5284 Shoreline Circle Sanford FL 32771 USA 407-324-9816 
Ngô Văn  Hoàn  6 Grosvenor Glen Iris VIC 3146 AUS 03-9881 8715 
Nguyễn Mạnh Hoàn CC/ 613 Parvin Dr Milpitas CA 95035 USA 408-945-8394 
Nguyễn Xuân Hoàn CC/KL 3407 Harper St Oakland CA 94601 USA 510-261-5074 
Phạm Bội Hoàn AHNS 23323 East Maine Ave Liberty Lake WA 99019 USA 509-869-3843 
Trần Hữu  Hoàng  5452 Stavendish St Burke VA 22015 USA  
Trần Văn Hoanh CC 16326 E. Lake Drive Centennial CO 80016 USA 303-680-4044 

Chu Thái Hoành  World Fish Center PO Box 500, 
GPO 

Pena
ng 10670 Mala

ysia  

Nguyễn Gia Hoành  31528 Hamburg Cir. Winchester CA 92596 USA 951-926-0443 
Trần Văn Hoành CCHK 15 Blvd G. Clemenceau Rennes  35200 FRA 02.99.32.05.30
Nguyễn Quý Hội NPE/ 13306 Leedwick Rd  Houston TX 77041 USA 713-983-0566 
Bùi Văn Hồng  13607 San Martin La Houston TX 77083 USA 713-641-9161 
Nguyễn Thế Hồng  33 James Cook Island Sylvania Waters NSW 2224 AUS 02-9522 3207 

Văn Minh Hồng  7473 Mountain Laurel 
Dr Highland CA 92346 USA 909-862-3714 

Bùi Ðức Hợp CC/KL 2496 S. King Road 
#304 San Jose CA 95122 USA 408-528-1431 

Trần Ðức Hợp CE/CT 6009 RanchoMission 
Rd #202 San Diego  CA 92108 USA 619-640-0016 

Ðỗ Hữu Hứa CC/KT 3 Place Vincent Van 
Gogh Thiais  94320 FRA 01.46.82.63.59

Phạm Duy Hứa KL/ÐT 77 Rue Docteur Frappaz Villeurbanne  69100 FRA 04.72.65.04.32
Trần Sĩ Huân TNKL 1312 Torero Dr. Oxnard CA 93030 USA 805-278-1633 
Trương Ðình Huân /HX 25 Goldbriar Way Mission Viejo CA 92692 USA 949-215-2082 
Nguyễn Huế TE/TC 4237 Kenny Drive Stockton CA 95212 USA 209-477-3706 
Bùi M. Hùng  861 S. Jasper Circle Anaheim CA 92806 USA  
Lê Mộng Hùng CCHK 3125 Ledoux Ct San Jose CA 95135 USA 408-531-9692 
Lê Nghiêm Hùng EIFF 123 Stanislaus Ave Ventura CA 93004 USA 805-659-2864 
Nguyễn M. Hùng TE/  1117 Wilmington  San Jose  CA  95129  USA  408-257-7465 
Nguyễn Tạ Hùng CCHK 2532 Victarra Cir  Lutz  FL 33559 USA 813-971-9421 
Nguyễn Tấn   Hùng  34 Baird St Mulgrave VIC 3170 AUS 03-9546 4876 
Nguyễn Thanh Hùng CC/ 631 E Tyler St Richardson TX 75081 USA 972-918-9144 
Nguyễn Văn Hùng  4136 Arezzo Pointe Ln  San Jose CA 95148 USA 408 532 8939 
Trần Quang  Hùng CC/10 28 Victor St.  North Sunshine VIC 30.20 AUS 03-9312-3430 
Trần Quốc Hùng CE/CT 72 Lydia Av San Francisco CA 94124 USA 415-468-4088 
Võ Hùng /KTE 1580 Quebec Ct #2  Sunnyvale CA 94087 USA 408-773-1476 
Trần Văn Hưng CC/ 3167 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121 USA 408-238-9038 
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Dương Mai Hương CC/ 

THV 4857 Kent Ave Montreal QC H3W1H4 CAN 514-739-7801 

Trương T.Thùy Hương  14251 86B Ave  Surrey BC V3W0N7 CAN 604-596-7821 
Nguyễn Hữu CCÐÐ 7 Grant St #3 Dorchester MA 02125 USA 617-822-0773 

Nguyễn Hương Hữu CAD Lindebergasen 29A(leil. 
01027) 1070 OSLO   NOR (địa chỉ mới) 

Bà Trần Ðức Huy CC/KL 9871 Vickburd Dr Huntington 
Beach CA 92646 USA 714-964-1107 

Bà Tạ Huyến CCHK 38882 Altura St Fremont CA 94536 USA 510-795-8527 
Phí Ngọc Huyến CCÐÐ 12906 Silent Shore Houston TX 77041 USA 713-849-3850 
Nguyễn văn  Khá CC/ 780 Cavanagh Ville St-Laurent QC H4N1Z6 CAN 514-748-0771   
Đỗ (Ban Nhạc 
Khải Hoàn) Khải TH 4321 Kinkaid Houston TX 77093 USA 713-524-9056 

Lê Hữu Khâm  3261 Annrae Street  San Diego CA  92123-
1915 USA 858-715-3943 

Hoàng Ðình Khang  2368 Oakridge Place Escondido CA 92026 USA 619-741-8034 
Bà Trần Nhị Khánh  11735 Wills Creek Rd  San Diego  CA  92131 USA 858-566-4203 
Lê Tường Khánh CTH 5476 S. Hannibal Court Centennial CO 80015 USA 303-617-8299 
Phạm Ngọc Khánh CC 8872 Yorkshire Ave. Garden Grove CA 92641 USA 714-537-2554 
Nguyễn  Khanh        
Nguyễn Trung  Khanh  PO Box 720524 San Jose CA 95172 USA 408-420-5569 
Nguyễn Văn Khậy /ÐT 101 Hamilton Road Fairfield NSW 2165 AUS 02-9727 7924 
Lê Xuân Khế BNV 9702 Bolsa Ave #206 Westminster CA 92683 USA 714-839-3123 
Bà Huỳnh Tấn Khiêm  9306 Belle Glen Dr Houston TX 77099 USA 281-568-1041 

Ðồng Sĩ Khiêm CC/STC 2020 Portcastle Cir. Winter Garden FL 34787 USA 407-877-8026 

Nguyễn Công Khiêm KTR/T 8433 Grand Ave. Rosemead CA 91770 USA 818-286-3476 
Nguyễn Ngọc Khiêm CC/STC 1380 Caserta Place Orleans ONT K4A3B9 CAN 613-837-8912 
Dương Khoa        

Đỗ tôn  Khoa CCHK 1357 Kingsley Ave, 
KinsleyWood #12 Orange Park FL 32073 USA 904 278 4687 

Nguyễn Ðắc Khoa /TNÐÐ P.O. Box 450505  Garland TX 75045 USA 972-414-7361 
Nguyễn Văn Khoa /STC 9073 Jeanne Mance Montreal QC H2N1X6 CAN 514 -956-9122  
Phạm Đức  Khoá  4151 Victrola Dr Stockton CA 95219 USA 209-951-7430 
Trần Ðăng Khoa CC/KT 2 Adler Court Keilor Downs VIC 3038 AUS 03-9366-6854 
Nguyễn Kim Khoát AHNS 19723 Holly Walk Spring TX 77388 USA 281-528-7273 

Hoàng Ðình Khôi CC/KL 6442 Viking Cir Huntington 
Beach CA 92647 USA 714-616-3731 

Võ Ngọc Khôi CC/KL 919-114A Street Edmonton ALT
A T6J6Z5 CAN 780-451-0076 

Trần Khương CC/KT PO Box 690046 
179 Coleman St 

Quincy 
Malden MA 

02269-
0046 
02148 

USA 781-322-6804 

Nguyễn Hữu Kiểu  50 Rollins La Palm Coast FL 32164 USA 267-978-3490 
Huỳnh Kim CC/KL 4857 Kent Ave Montreal QC H3W1H4 CAN 514-739-9085 
Hồ Khắc Kính KL  12 Rue Friedland  Marseille  13006 FRA 04.91.25.75.50

Lê Văn Ký T/DO Bernt  Ankersgata 10B  
P15 Oppgang B 0183 OSLO    NOR 47.90.01.50.36

Mai Văn Ký CC/KL 749 N. Dorothea Wy  Salt Lake City  UT 84116 USA 801-595-1688 
Ðinh Vũ Kỳ  3/35 Myrniong St. Clayton VIC 3168 AUS 03-9544-1430 
Lê Ðình Kỳ CC/ 3622 Glenroy Ave Anaheim CA 92804 USA 714-828-4473 
Quách Huệ Lai CC/ 2619 Greenfield Ave  Orlando FL 32808 USA 407-298-1357 
Bà Phan Văn Lâm CC/KL 10 Allee de La Futaie Noisy Le Grand  93160 FRA 45.92.93.44 
Nguyễn Xuân Lâm CE/CT 2204 Weldon Way Sacramento  CA 95825 USA  
Phạm Ngọc Lâm CC/ 44 Westbank St Richmond VIC 3121 AUS 03-9429-1931 
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Trịnh  Lâm  334 E Heritage Dr Mountain Houe CA 95391 USA 209-839-2646 
Trịnh Quế Lâm  2191 Cunningham Ct  San Jose  CA  95148 USA  408-929-8504 
Bà Bùi Hữu Lân  155 N Capitol Ave #2 San Jose CA 95127 USA 408-259-3723 
Ðoàn Tấn Lân  37 Yarram St Lidcombe NSW 2141 AUS 02-9646-3936 
Huỳnh Lân TCAD 1258 N Crestridge Pl. Anaheim CA 92805 USA 714-758-1036 
Phạm Ngọc Lân CC/ 14645 Seron Av Irvine CA 92606 USA 714-551-9153 
Hồ Đăng  Lễ CC/KL 2701 Helmsley Dr San Jose CA 95132 USA 408-251-8727 

Purifoy Leroy TH 2001 West Calle Del 
Sol Phoenix AZ 85085 USA  

Nguyễn Văn Liêm ÐL/ 11202 Amaranth La  Austin TX 78754 USA 512-272-4163 
Nguyễn Phú Liên CC/66 4902 Premiere Avenue Lakewood CA 90712 USA 562-925-7877 
Nguyễn Văn Liễn  32346 Gemini Dr. Union City CA 94587 USA 510-489-6166 
Ðặng Ðào Lộc CC/KL 10200 Bolsa Ave #150 Westminter CA 92683 USA 714-4180561 
Nguyễn Văn Lộc / THN 6406 Kendall Creek Dr Sugar Land TX 77479 USA 281-467-3073 
Vi Hữu Lộc CC/KL 27 Gail Place Bankstown NSW 2200 AUS  

Lâm Văn Lợi ÐL 13700 SW 14th St. 
Apt. 204D Pembroke Pines FL 33027-

3519 USA  

Trần Minh Lợi LSTS 6665 Stockton Blvd 
#1A  Sacramento  CA 95823 USA  

Cao Thanh  Long CT 2838  41 Ave Edmonton AB T6T1M4 CAN 780-485-0209 
Ðặng Phi Long  6 Wales St Springvale VIC 3171 AUS 03-9574-1351 
Nguyễn Khoa Long CC/KL 7410 Camfire Run  Lawrence IN 46236 USA 317-826-1716 
Nguyễn Phước Long  18 River Fig Place Alexander Hts  WA 6064 AUS 61-8934-3831 
Nguyễn Văn Luân  8472 Sunkist Cir  Huntington B. CA 92646 USA 714-962-8583 
Phan Văn Luân  9050 12e Av Montreal QC H1Z3J6 CAN 514-329-7734 
Trương Tấn Luận CCHK 1510 Bvld de L’entente Quebec QC G1S4S6 CAN 418 688 1528 
Hoàng Như Lương  60 Torresdale Dr Boronia VIC 3155 AUS 0407 889 652 
Ðỗ Thụy Lưu /CB 1950 Garden Bing Ct. San Jose CA 95131 USA 408-956-1978 
Cao Minh Lý CC/ 5 Coach Lane Dedham MA 02026 USA 617-326-4779 

Hà Minh Lý CC/STC 81 Rue Finat Duclos  Tassin La 
Demi-Lune  69160 FRA 4.78.34.09.48 

Mai Trọng Lý  2008 Heliotrope Dr Santa Ana CA 92706 USA 714-558-0475 

Lương Ngọc Mai CC 8178 Constantine Dr Huntington 
Beach CA 92646 USA 714-964-5055 

Trần Quang Mãnh  8922 Pebble Beach Cir Westminster CA  92683 USA 714-893-3654 
Ðoàn Ðình Mạnh CC 17 Summerhill Road Glen Iris VIC 3146 AUS 03 9889 2434 
Lê Mẫu  71 Kingsland Rd  Berala  NSW 2141 AUS 02-9646-4139 
Mai Văn Mẹo CC/KL 300 Buttry Rd Gaithersburg MD 20877 USA 301-330-0637 
Phùng Duy Miễn  8190 13th St #244 Westminster CA 92683 USA 714-897-8584 
Bà Dương Minh  580 Christie St. #504   Toronto ONT M6G3E3 CAN 416-651-3257 
Hà Trọng Minh  649 South Agate St Anaheim CA 92804 USA 714-772-0705 
Lê Công Minh  P.O. Box 450505 Garland TX 75045 USA  
Lê Ngọc Minh  14968 San Feliciano Dr La Mirada CA 90638 USA 714-523-1109 
Lê Văn Minh CC/KL 1067 Holly Hill Dr  San Jose CA 95122 USA   
Ngô Văn Minh ÐC 930 Barton Str. East Hamilton ONT L8L3C5 CAN 905-548-9790 

Nguyễn Hữu Minh /TNÐL 1700 El Camino Real # 
18-10 

S. San 
Francisco CA 94080 USA 650-757-7417 

Nguyễn Thúc Minh CC/KL 12822 Arbor Ct. Garden Grove CA 92840 USA 714-636-5845 
Phùng  Minh ĐC 2712 Sycamore Wood Laurenceville GA 30044 USA 770-931-6716 
Trần Minh  19 Chemin des Epinoux Le Mont  1052 SUI 21 653 2755 
Trần Quý Minh  5706 Stone Pointe Dr  Sarasota  FL 34233 USA 941-923-5723 

Trương Quang Minh  35 Allee des Chevreuils LaMotte-
Servlex  73290 FRA  

Võ ngọc Minh CN 32 Canning St AvondaleHeight
s VIC 3034 AUS 03-9346 9293 
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Nguyễn Pham Minh-Trí CC/ 
THN 289 Herlong Ave San Jose CA 95123 USA 408-226-4804 

Nguyễn Văn Mơ CC/KL 1626 Bengal Dr Round Rock TX 78664 USA 512-990-2895 
Nguyễn Xuân Mộng CC/KL 2212 Tevis Rd Sacramento CA 95825 USA 916-973-9558  
Dương Chánh Mỹ  8998 Menkar Road San Diego CA 92126 USA 858-547-8362 
Dương Tiến Mỹ  3 Dynasty Ct. Irvine CA 92602 USA 714-838-9489 
Ðào Tự Nam CC/KL 26 Allegheny Ave Irvine CA 92720 USA 714-552-0983 
Nguyễn Tiến Nam  113 Jose Figueres Ave San Jose CA 95116 USA 408-729-4202 
Bà Phan Quang Nam CC/CB 6223 Briar Terrace Houston TX 77072 USA 281-530-6945 
Vũ Thành Nam CC/KL 10621 Blake St. Garden Grove CA 92843 USA 714-530-1673 
Lâm Văn Năm CC/ 2160 Concorde Ave Cornwall ONT K6H7E2 CAN 613-938-1416 
Ngô Nẫm CC/KT 14012 Broomall Ln Silver Spring MD 20906 USA 301-871-7428 
Võ Thị Kim Nga TH 71 N. Gadsden Dr. Milpitas CA 95035 USA 408-262-3946 
Lê Đắc Ngà  4721 Canaan Lake Dr. Kansas City KS 66109 USA 913-710-3591 
Nguyễn Văn Ngà TCGC 5213 White Sands Dr Fort Worth  TX 76137 USA 817-605-0133 
Bà Lê Sĩ Ngạc ENPC 1821 Deer Drive Mc Lean VA 22101 USA 703-356-5392 
Lê Văn Ngâm  7 Square Dunois #1019 Paris   75013 FRA 01.45.85.29.98
Nguyễn Văn Ngân TCGC 60 N. Third Street #223 San Jose CA 95112 USA 408-995-3436 
Trầm Kim Ngân CC/KL 9430 Lotus Drive Westminster CA 92683 USA 714-418-9745 
Lê Thủ Nghệ KTS/ 3282 Bengonia Cir Marina CA 93933 USA 831-384-3572 
Nguyễn Hữu Nghi CC/ÐÐ 1350 Oakland Rd. #142 San Jose  CA  95112 USA 408-437-0119 
Lưu Trọng Nghĩa CE/CT 24472 Copper Cliff Ct. Lake Forest CA  92630 USA  
Lý Nghỉa  1771 Lark Ln  Sunnyvale CA 94087 USA 408-725-1169 
Trần Quan Nghiệp  4319 Medallion Dr Silver Spring MD 20904 USA 301-890-8301  
Ðinh Ký Ngọ  19402 Evening Glen Ct. Tomball TX 77375 USA 281-255-9775 
Tôn Thất Ngọ ENPC/ 2227 41st Ave San Francisco CA 94116 USA 415-731-2512 
Ông Ngọc Ngoạn /TCGC 6326 Tennyson Dr Bâton Rouge LA 70817 USA 225-771-8598 
Hoàng Như Ngọc CC/KL 991 Oak Leaf Dr Colton CA 92324 USA 909-423-0338 
Nguyễn Văn Ngôn ĐTHK 7 Rue Pierre Brossolette Gonesse  95500 FRA 01.39.85.74.67

Võ Văn Ngôn CC/ 
THV 1 Perryville  Irvine CA 92620 USA 714-559-1257 

Vũ Ðình Ngũ CC/KL 215 Furlong Rd ST. Albans VIC 3021 AUS 03-9367-6747 
Bà Phan Thanh  
(Mai H. 

Nguyên 
Đoàn)  4644 W 137th St #B Hawthorne CA 90250 USA 310-676-2475 

Huỳnh Thu Nguyên L/ 25 Sunderland Ave Ashburton  VIC 3147 AUS 03-9885-0483 
Lê Quang Nguyên  10 Spencer St Berala NSW 2141 AUS 02-9702-0518 
Ngô Ðức Nguyên  1450 Kingsvale Cir Herndon VA 20170 USA 703-478-6630 
Phan Ðình Nguyên CE/  4670 Perelli Dr New Orleans LA 70127 USA 504-241-8542 
Trương Như Nguyên TCN 66 Trail Canyon Dr Aliso Viejo CA 92656 USA 949-360-0149 

Huỳnh Minh Nguyện TTPT 7608 Broadway Dr  Apt 
201 Falls Church  VA 22043 USA 703-698-0123 

Nguyễn Như 
Ánh Nguyệt TE 4790 Conrad Ave, #202 San Diego CA 92117 USA  

Nguyễn Hoàng Nhạn CHT 17 Rue PASTEUR Villetaneuse  93430 FRA 331 4821 3307
Nguyễn Ðức Nhuận  7558 Aspen Ct. Highland  CA  92346 USA 909-864-6390 
Trần Bất Nhựng CC/KL 38825 Adcock Dr Fremont CA 94536 USA 510-713-9005 
Huỳnh Công Nhựt  3132 Rue Desautels Montreal QC H1N 3B7 CAN 514- 259-2478
Nguyễn Minh Nhựt  7611 23rd Ave Montreal QC H2A2G1 CAN 514-725-2677 

Tạ Thị Ninh KTR/K
L 3301 W Turney Ave Phoenix AZ 85017 USA 602-246-4284 

Trần Thiện Oai CCHK 1905 Rogers St Long Beach CA 90805 USA  
Bùi Ngọc  Oanh  7304 Ardglass Dr Lorton VA 22079 USA 703-550-9073 
Lê Nguyệt Oanh  22 Carnation Ave Bankstown NSW 2200 AUS 02-9708-6487 
Lê T. Ngọc- Oanh  12580 Golden Eye Lane Poway CA 92064 USA 858-748-0630 
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Tạ Kim Oanh /BGD 1560 Kings Road Harvey LA 70058 USA 504-366-3589 
Trần Hoàng Oanh CC/KT 130 Hawkland Pl. N.W. Calgary AB T3G3R8 CAN 403-293-6587 
Ðặng Quang Oánh CC/KT 1602 Natural Bridge Ln Plugerville  TX 78660 USA 512-989-9904 
Bà Trần Ngọc Oành CC/KL 6 Fernhill Ct. St. Albans VIC 3021 AUS  
Phún Tắc Ón  3279 Night Fall Place Simi Valley CA  93063 USA 805-527-7987 
Tôn Thất Phát  56 Adelaide Rd Padstow NSW 2211 AUS 9772 3617 
Trần Ðình Phát /CT 8342 Buchanan Dr. Anaheim CA 92804 USA  
Nguyễn Văn Phổ CCHK 65 Duet Irvine CA 92603 USA 949-737-1168 
Hồ Hữu Phối  12 Lambourne Rt Mirrabooka WA 6061 AUS 08-9249-5042 
Lê Thanh Phong /CB/ 5 Begonia Drive Covington LA 70433 USA 985-867-8206 
Nguyễn Xuân Phong CC/ 16245 Workman St. La Puente CA 91744 USA 310-575-8591 

Phan Văn Phong CC/ 4375 W Missouri Ave 
#108 Glendale AZ 85301 USA 623-847-4694 

Võ Thanh Phong  587 5th Ave San Francisco CA 94118 USA 415-623-8436 
Phạm Ðức Phú /KSTV 130 O'hea St Coburg VIC 3058 AUS 03-9350-2158 

Bà Ngô Nguyên Phúc  15403 Doty Ave El Camino 
Village CA 90260 USA 310-676-2897 

Trần Văn Phúc /ÐL 15020 Anchor Mill Pl. Gainesville VA 20155 USA 703-709-3563 
Bà Hoàng Ðình Phùng CCHK 1351 Crailford Ct San Jose CA 95121 USA 408-227-7165 

Lê Quang Phùng CC/DL 502 Blandford Street, 
#1 Rockville MD 20850 USA 240-453-0177 

Châu Thành Phước CCHK 12681 Haster St.,        
Room # 46A Garden Grove CA 92840 USA 714-971-2153 

Ðặng Phát Phước KL/CA
D 21936 Glen View Dr. Moreno Valley CA 92557 USA 909-788-8166 

Nguyễn Phước  38 Rue Auguste -
Poullain  Saint Denis  93200 FRA  

Nguyễn văn Phước  4859 West Strong St Chicago IL 60630 USA 773-725-1718 
Trần Tấn Phước /CCHK 16/48 Forbes Street Turner ACT 2612  AUS 02-6241-6921 
Văn Minh Phước CC/KL 9721-155 St NW  Edmonton ALB T5P2K8  CAN 780-444-1985 
Bà Nguyễn Thị 
(Vĩnh) Phương CC/BC

C 
5240 Chenin Côte St-
Luc#312 Montreal QC H3W 2G9 CAN 450-466-9453 

Lê Văn Phương CC/KL 2148 Whippoorwill Ln. Sacramento CA 95821 USA 916-924-3923 
Nguyễn Văn Phương  11435 Olivewood Dr. Houston TX 77089 USA 281-484-3689 
Trần Huỳnh 
Ðình Phương  5509 Bouffant Blvd Alexandria VA 22311 USA 703-310-4808 

Trang Thanh Phương CC/KL P.O. Box 361881 Milpitas CA 95036 USA   
Trương H.V. Phương TTPT 14552 Bushard St Westminster CA 92683 USA 714-829-7097 
Mai Ðức Phượng CC/KL 2621 Grapevine Terrace Fremont CA 94539 USA 510-659-8529 
Lâm văn Phương TH P.O. 322 Glenn Waverley VIC 3150 AUS 0418346444 
Châu Phong Quan CE/CT 90 Valley Falls Place Folsom CA 95630 USA 916-987-7630 
Bà Ðào Kim Quan  154 Ray Rd Epping NSW 2121 AUS  
Huỳnh Thanh Quân CC/KL 358 Homer Street Earlwood NSW 2206 AUS 0419 987666 
Ðỗ Vinh Quang  P.O.Box 151328 San Diego CA 92175 USA 619-563-6639 
Hồ Ngọc  Quang  12685 Kestrel St San Diego CA 92129 USA 858-780-8994 
Nguyễn Lê Quang  5806 Spring Dove San Antonio TX 78247 USA 210-654-7692 
Phạm Hữu Quang ÐT 12604 Brickstone Ct  Oklahoma City OK 73142 USA 405-721-6103 
Trần Lê Quang ENPC 1585 Layla Ct. Mountain View CA 94041 USA 650-964-0704 
Lưu Văn Quế  8782 Hopi Rd Garden Grove CA 92641 USA  
Tô Ðăng Quế  STC 33018 Calistoga St Union City CA 94587 USA 510-324-4422 
Nguyễn Văn Quí QGTC 11271 Bluebell Ave Fountain Valley CA 92708 USA 714-775-8495 
Trần Quốc CC/ 3034 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121 USA 408-274-8359 
Phạm Ngọc  Quy      FRA  
Lê Tiết Quý  26 Walters Rd Berala NSW 2141 AUS  
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Nguyễn Văn Quý /CB/ 4230 Westminster 

Circle  Fremont CA 94536 USA 510-744-0540 

Trương Ngọc Quý /TCGC 12456 Meadow Lake Houston  TX 77077 USA 281-496-0576 
Dương Hồng Quỳ CC/KL 11155 Hayden Tustin CA 92782 USA 714-573-4615 
Nguyễn Mạnh Quyên CC 9432 Sutherland Way Westminster CA 92683 USA 714-893-1521 

Trần Bá Quyên CC/KL 27860 Hummingbird 
Ct. Hayward CA 94545 USA 510-732-1869 

Lê Phú Quyền /CB 1143 N. Abbott Ave Milpitas CA 95035 USA 408-945-9761 
Lê Tấn Quyền  3668 Greenhills Ave Castro Valley CA 94546 USA  
Nguyễn Diệu Quỳnh  12 Villanova Irvine CA 92606 USA  
Phạm Ngọc Quỳnh  11 Bunting Drive Woodbridge ONT L4H-2E7 CAN  
Trịnh Ngọc Răng TTPT 8115 E Carnation Wy Anaheim CA 92808 USA 714-974-4983 
Lê Văn Sâm  2809 NW 21St Street Oklahoma City OK 73107 USA 405-946-4357 

Ðỗ Ðình San CC/ 
THN 1172 Karl St San Jose CA 95122 USA 408-258-5664 

Nguyễn Minh Sang  11801 Rockville Pike 
#1010 Rockville MD 20855 USA 301-770-5682 

Nguyễn Văn Sên CC/ 126 Wentwood Dr. Murphy TX 75094 USA 469-531-9126 
Ðỗ Văn Sến CC/KL 15 Devonshire Dr. Waterford CT 06385 USA 860-444-2301 
Ưng Sơ  6 Fernhill Ct  St. Alban VIC 3021 AUS 03-9367-8206 
Đặng Thanh Sơn  10307 Dale Ave Stanton CA 90680 USA 714-952-9689 
Nguyễn Trọng  Sơn  1329 Dahill  Brooklyn NY 11204 USA 347-668-7178 
Nguyễn Văn Sơn  7105 Rue Fabre # 1 Montreal QC H2E2B1 CAN 514-721-0220 
Trần Cao Sơn /KL 124 Rue de la Tossade Crolles  38920 FRA 04.76.08.93.29
Võ Ngọc Sơn TH 131 Doveton Ave Doveton VIC 3177 AUS 03 97914380 
Tô Ngọc Sử CC/KT 10351 Meilleur Montreal QC H3L3K2 CAN 514-388-3644 
Nguyễn Ðức Súy CCHK 45 Purcell Drive Alameda CA 94502 USA 510-865-9154 

Bà Hoàng Ðức Tài  20198 Kiawah Island 
Dr. Ashburn VA 20147 USA 703-729-7880 

Nguyễn Hữu Tài /KL 6123 Elder Creek Rd Sacramento CA 95824 USA 916-383-9623 
Nguyễn Ngọc Tài  1599 Clampett Way San Jose CA 95131 USA 408-250-0898 
Trưong Đình Tài CC/KL 2067 Daryl View Ct San Jose CA 95138 USA 408-223-2476 

Lại Anh Tài 
(James)  13009 Ansell court Garden Grove CA 92844 USA 714-534-6995 

Bùi Minh Tâm CC/ 
THN 11223 Seawind Cove San Diego CA 92126 USA 858-549-8279 

Hà Thúc Tâm CC/KL 518 Evening Song Ln Anaheim Hills CA 92808 USA 714-283-0325 
Hoàng Thị 
Minh Tâm  14 Festival Crescent Keyborough VIC 3143 AUS 03-9711-1732 

Bà Huỳnh Tấn Tâm  625 #801 Georges 
Vanier Montreal QC H3J2M1 CAN  

Nguyễn Duy Tâm CC/KL  3211 Toopal Dr Oceanside CA 92054 USA 760-435 9936 

Nguyễn Phước Tâm  1030 Place de la 
Colombiere Montreal QC H2M2J1 CAN 514-389-7460 

Trịnh Hảo Tâm /THV/ 3683 Hawks Dr. Brea CA 92823 USA 714-528-1413  
Từ Minh Tâm CC/ 17634 Fonthill Ave  Torrance  CA 90504 USA 310-523-1857 

Ðoàn Nhât Tân  6009 R. Mission Rd. 
#202 San Diego CA 92108 USA  

Lê Phát Tân VECCO 3415 Ambum Ave San Jose CA 95148 USA 408-528-1860 
Trương Ðức Tân /CT 768 Eagle Ave  Alameda CA 94501 USA 510-521-2421 
Nguyễn Văn Tấn  /KT 630 Capella Dr San Jose CA 95136 USA 408-269-3432 
Phan Ðình Tăng ENPC 4312 Fields Street New Orleans LA 70131 USA 504-398-9945 
Nguyễn Ngoc Tào UBMK 550 N. Madison St #G4 Arlington VA 22203 USA 703-850-8968 
Trần Hữu Tất CCHK 8177 Del Monte Ave Newark CA 94560 USA 510-796-5639 
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Ngô Anh Tề CC/ 

TCU 12600 Redstone Ct. Oklahoma City OK 73142 USA 405-721-0453 

Hà Ngọc 
(Thomas Ha) Thạch  CC/ 13630 Clarendon 

Spring Court Centreville VA 20121  USA 703-830-0473  

Lê Ngọc Thạch CC/KL 39 Ave des Myosotis Gonesse  95500 FRA 01.39.85.75.59
Trần Lâm Thạch  216 N. 39th St. Harrisburg PA 17109 USA 717-545-0932 
Trần Ngoc Thạch CC/ 8419 Antietam La Houston  TX 77083 USA 281-277-4198 

Bà Bùi Hữu Thái  6142 Stone Henge 
Place North Bethesda MD 20852 USA 301-230-2230 

Nguyễn Văn Thái CE/CT 1825 Riverband Drive Redlands CA 92346 USA   
Trần Văn Thám  221 S. 2nd Ave. La Puente CA 91746 USA  
Hoàng Ngọc Thân  2226 Sophie Lane Arlington TX 76010 USA 817-801-8278 
Bà Trần Ðình Thăng CC/KL 1510 Tolstoi Cir Brossard QC J4W 3G8 CAN 450-466-1391 
Hồ Thăng TH 9364 Secretariat Lane Elk Grove CA 95624 USA 916-714-8376 
Lê Kim Thắng TTPT 4028 Redondo Drive El Dorado Hills CA 95762 USA 916-939-4299 
Nguyễn Thanh TE/ 745 Pinto Dr San Jose  CA 95111 USA 408-362-1243 
Trần Ðan Thanh  1 Tomki St Fairfield NSW 2165 AUS 02-9724-0296 
Mai Hiệp Thành CC/KL 2145 Harris St. Colton CA 92324 USA 909-783-3219 
Ngô Văn Thành CC/KL 524 W Culver Ave Orange CA 92868 USA 714-633-8464 
Nguyễn Kiến Thành  186 Gower St.  Preston VIC 3072 AUS 03-9478-2801 
Nguyễn Văn Thành  1721 Echo Canyon Ct San Jose CA 95121 USA 408-532-1260 
Phạm Huy Thành  7584 Blue Mist Ct Fontana CA 92336 USA 682-551-2369 
Phan Khắc Thành  41 Warner St Ashburton VIC 3147 AUS 03-9885-8804 

Trịnh Thành  720 W. Pennsylvania 
ave Redland CA 92374 USA 909-793-6910 

Từ Cẩm Thành TH 733 Kathryne Ave San Mateo CA 94401 USA 650-348-7063 
Lê Thị Thạnh THN/  9628 Trailridge Terrace Potomac  MD 20854 USA   
Hoàng Thao TCGC 6005 Middleton St. Huntington Park CA 90255 USA 323-581-2220 

Lâm Tháo CC/ 
THN 3520 Italia Cresent Mississauga ONT L5B 3S9 CAN 905-896-7603 

Hoàng Dược Thảo  15361 Brookhurst St # 
212 Westminster CA 92683 USA 714-531-7000 

Hoàng Thanh  Thảo  1 Joplin Gate Richmond Hill ONT L4S 2K6 CAN 905-508-9751 

Nguyễn Hữu Thâu CC/KL 16 Granite Pl., Suite 
184 Gaithersburg MD 20878 USA 301 933-1070 

Trần Anh Thi  5 Touraine Place Foothill Ranch CA 92610 USA 714-699-2699 

Lê Khắc Thí CC/ 
BCC 3063 Madison Ave  Costa Mesa  CA 92626 USA 714-751-5649 

Dư Thích CC/ 112 Cherry Wood Drive Gaithersburg MD 20878 USA 301-926-2387 
Lê Văn Thiên /KT 1130 Dunlop Ave Burnaby BC V5B 3X1 CAN 604-420-3294 
Nguyễn Đình  Thiện  8261 Weber Ave Westminster CA 92683 USA 714-379-8252 
Bà Trương 
Công Thiện CC/KL 15 Pooley Bridge Road Modialloc VIC 3195 AUS 03-9588-0598 

Nguyễn Thiệp TCGC 3415 Harper St. Oakland CA 94601 USA 510-261-5753 
Nguyễn Thành Thiệt GS/  863 S. Berendo St Los Angeles CA 90005 USA   
Tôn Thất Thiều /THN 283 Marietta Drive San Francisco CA 94127 USA 415-587-7409 
Bùi Văn Thìn  7274 Dancy Rd San Diego CA 92126 USA 858-689-4145 
Nguyễn Đăng  Thịnh CC/KL 1500 Emory St San Jose CA 95126 USA 408-294-4351 
Nguyễn Ðức Thịnh /TTPT 110 Hazeltine Cir  Pleasant Hill CA 94523 USA 510-827-2480 
Nguyễn Ngọc Thịnh TTPT 35 Kawarren St Balwyn North VIC 3104 AUS 03-9857-5579 
Hoàng Thơ  14591 Wakefield St. Westminster CA 92683 USA  
Nguyễn Hữu Thọ /ÐÐ 8234 Flanders Dr San Diego CA 92126 USA 858-537 0893 
Nguyễn Tấn Thọ CC/KT 14325 Bourgeois Wy San Diego CA 92129 USA 858-484-3596 
Trần Ðình Thọ CC/KL  165 Charles Ave Pleasant Hill CA 94523 USA 925-687-9810 
Trần Phú Thọ CC/KL 36 Rue Fraternite Vitry s/ Seine  94400 FRA 1.46.70.79.57 
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Nguyễn Hữu Thoại CC/ 

THN 625 E Columbia St New 
Westminster BC V3L3Y2 CAN 604 521-5036 

Nguyễn thành  Thới  9832 18th ave SW Seattle WA 98106 USA 206-762 0690 
Phan Thị Thời  138 Autumn Circle Holden MA 01520 USA 508-736-9142  
Phạm Văn Thơm CCHK 1608-1/2 5th Ave Moline IL 61265 USA 309-764 5310 

Lê Nguyên Thông CQX/C
C 2/15A Howson St Brunswick West VIC 3055 AUS 03-9387-9763 

0401 995 805 
Nguyễn Văn Thông  23 Minnamurra Ave Pymble NSW 2135 AUS  
Phạm Quốc Thông  276 Gardeners Road Rosebery NSW 2077 AUS 02-9314-0754 
Võ Quốc Thông CC/KL 18006 Crystal Cove Jonestown TX 78645 USA 512-836-0968 

Nguyễn-văn Thu  54 rue des Guillemins 
Boite 21 Liège  4000 BEL  

Trần Văn Thu /THV 20 Rue Fondouze Antony  92160 FRA 01.40.96.92.11
Nguyễn Ðức Thụ HHTT 2350 Sumac Dr. San Diego CA 92105 USA 619-281-8767 
Nguyễn Ngọc Thụ CC/KL 3223 Almansa Ct San Jose CA 95127 USA 408-729-0135 

Nguyễn Công Thuần ÐL 19310 SE 31st Drive Camas WA 98607-
9443 USA 360-834-2463 

Trần Ðức Thuần CC/CT 1112 Scott Place Hayward CA 94544 USA 510-782-3025 
Hoàng Gia Thụy ĐL 112 Hemlock Court Hercules CA 94547 USA 714-425-4278 
Lưu Trọng Thủy  31 Deakin St. Essenton VIC 3040 AUS 03-9337-2789 
Lý Thới Thủy  114 Worthington Ave Shrewsbury MA 01545 USA 508-798-0065 
Nguyễn Kim 
Hương Thủy KTS 13460 Point Pleasant 

Drive Chantilly VA 20151 USA 703-818-1865 

Lưu Vĩnh Tích KTS 900 Gail Avenue Rockville MD 20851 USA 301-838-7639 

Lê Tiềm   C/o Lê Văn 
15810 Fiddleleaf Rd Fontana CA 92337 USA 909-822-7336 

Lê Quang Tiềm  9176 La Casita Ave Fountain Valley CA 92708 USA 714-842-5040 
Võ Văn Tiềm  53 Colonial Ave Waltham MA 02154 USA 617-647-9517 
Trát Quan Tiên CC/TN 723 A Fairview Ave Arcadia CA 91007 USA 626-821-5448 
Bà Bùi Hữu Tiển        
Nguyễn Văn Tiễn HUTR 2482 Coventry Cir. Fullerton CA 92833 USA 714-680-0302 

Lê Văn  Tiếng TNKT 1220 McMinn Ave 
#259 Santa Rosa CA 95407 USA 707-239-0249 

Bùi Nhữ Tiếp ENPC/ 8841 Fry Cir. Huntington 
Beach CA 92646 USA 714-536-3124 

Ðặng Hữu Tiếp CE/CT 7821 Foothill Knolls Dr Pleasanton CA 94588 USA 510-484-2027 
Phạm Nhữ Tiếp  15220 Legendary Dr Moreno Valley CA 92555 USA 956-601 9234 
Nguyễn Long Tiết CC/KL 3232 Dye Drive Falls Church VA 22042 USA 703-698-9824 
Vĩnh Tiếu  1119 Rosebank Dr Columbus OH 43235 USA  
Hồ Ðắc Tịnh /KT 320 Louis Basile Pigeon Lachine QC H8S4L6 CAN 514-639-7973 
Trương Quang Tịnh CC/TC 115 South Pastoria Ave. Sunnyvale CA 94086 USA 408-245-3631 

Bùi Văn Tố KS/CB Le Bocage 87500 Saint-
Yrieix La Perche  87500 FRA 05.55.75.94.06

Lâm Chí Toại CC/KL 2614 Fieldview Drive  Macungie PA 18062 USA 610-967-4320 

Tôn Thất Toại CC/KL 16691 Mytinger Ln  Huntington 
Beach CA 92647 USA 714-846-7824 

Nguyễn Thạc 
Việt Toàn TCGC 13313 Scotsmore Wy Herndon VA 22071 USA 703-478-6097 

Nguyễn Thanh Toàn CC/SE 8109 Long Canyon Dr Austin TX 78730 USA 512-343-6551 

Võ Thắng Toàn CC/KL 2740 Terrasse Emile 
Pelletier Lachine QC H8S4H7 CAN 514-634-1280 

Lê Thanh Tòng CC/ÐL 6610 NW 41st St Coral Spring FL 33067 USA 954-341-9298 
Vũ Tòng KTS/ 836 Cape Flattery Pl San Jose CA 95133 USA 408-926-3638 
Hoàng Tổng        
Trần Minh Trân CCHK 1729 Gemini St. West Covina CA 91792 USA 626-810-7651 
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Lê Mạnh  Trấn LV 4963 Maxim Place Mississauga ONT L4Z4H9 CAN 905-568-2514 
Lê Thành Trang CC/KL 13043 Calais St New Orleans LA 70129 USA 504-202-0697 
Lê Minh Trí CC/KL 2040 S. Sanders Ct La Habra  CA 90631 USA 562-266-9233 
Nguyễn Tâm Trí  20757 E.Eastman AVe Aurora CO 80013 USA 303-617-3450 
Nguyễn Minh Trì CC/KL 8732 Dewey Drive Garden Grove CA 92841 USA 714-425-4278 

Huỳnh Long Trị CC/ Brandijzerhoek 8 Enschede LK 7546 
Nethe
rland
s 

053-4775107 

Nguyễn Minh Triều  2017 Junewood Ave  San Jose  CA 95132 USA 408-956-9459 
Lê Thành Trinh CC/KL 8945 Bayside Avenue Bâton Rouge LA 70806 USA 225-928-6982 
Lê Văn Trò  1237 White Dr  Santa Clara  CA 95051 USA 408-554-1849 
Trần Ðình Trúc CC 4218 Mayport Lane Fairfax VA 22033 USA 703-263-1591 
Trần Trung Trực  10608 Cliff Creek Dr. Austin TX 78726 USA 512-918-8348 
Ðoàn Chí Trung /LV 129 King St E. Mississauga ONT L5A 1T1 CAN 905-281-9242 
Hà Văn Trung CC/ 11964 Gemstone Ct Yucaipa Ca 92399 USA 909-797-4687 

Huỳnh Minh Trung CC/STC 1906 Alexis Nihon 
Saint Laurent Montreal PQ H4R3B6 CAN 514-332-7557 

Lưu Thành Trung CC/KL 11156 Shetland Ave Montclair CA 91763 USA 909-628-1805 

Phan Duy Trung /KL 3505 Ca. Paul Emile 
Cote Montreal QC H4E1Z6 CAN 514-768-9109 

Trương Minh Trung CC/KL 608 Sierra St Bellingham WA 98226 USA 360-733-9679 
Lê Văn Trương TCGC 7790 16th Avenue Burnaby BC V3N1P9 CAN 604-597-9352 
Bà Phạm Nam Trường  220 Des Pyrénées St. Lambert QC J4S1L4 CAN 514-671-8641 
Nguyễn Xuân Trường  7723 Londres Houston TX 77083 USA 281-277-6385 
Hồ Văn Trượng  22586 Claude Cir. El Toro CA 92630 USA 949-830-9812 
Bùi Duy Tú /BCC 1061 S Reseda St Anaheim CA 92806 USA 714-817-0096 
Nguyễn Ðức Tú  20 Worland St Yagoona NSW 2199 AUS 02-9708-6083 
Tôn Thất Tú  88 Castle Howard Rd Beecroft NSW 2119 AUS 9869-3879 
Lê Lương Tứ  801 Myrna Dr. Port Hueneme CA 93041 USA 805-488-9367 
Nguyễn Ðình Tuân CE/CT 1860 Winterpark Wy San Jose CA 95122 USA 408-929-9751 
Nguyễn Hữu Tuân CC/STC 135 Great Plain Ave Needham MA 02492 USA 781-444-0726 
Bùi Hữu Tuấn ENPC/ 5 Rue Viet Creteil  94000 FRA 1.48.98.94.95 
Đỗ Trung Tuấn HKDS 16451 Visions Dr. La Mirada CA 90638 USA 562-943-8346 
Hoàng Anh Tuấn  39 Robern Parade  Rosanna VIC 3084 AUS 03-9457-3155 
Nguyễn Bát Tuấn  32 Uranus Rd  Padstow NSW 2211 AUS 02-9773-4983 
Nguyễn Minh Tuấn  11735 Chadwick Rd. Corona CA 92880 USA  
Trần Anh Tuấn CC/ 2C/98 Carlton Cres. SummerHill NSW 2130 AUS  
Trần Ngọc Tuấn  4914 Powell Rd Fairfax VA 22032 USA 703-865-5607 
Nguyễn Sĩ Tuất VECCO 1436 Bismarck Lane Brentwood CA 94513 USA 925-240-0135 
Bà Lê Cảnh Túc CC/KL 3 Marrickville Ave Marrickville NSW 2204 AUS 02-9558-9372 
Bà Nguyễn Văn Tui CC 4751 Pyramid Circle Broomfield CO  80023 USA 303-306-8791 
Bà Nguyễn Tư Tùng CC/KL 9123 – 23rd Way SE Olympia WA 98513 USA 360-438-8905 
Ðỗ Văn Tùng  1848 San Pedro Ave Victoria BC V8N2G4 CAN 250-472-9489 
Lê Nguyên Tùng KL/CC 17 Cooeeyana Parade  Mt. Lewis NSW 2190 AUS 02-9796-2210 
Lý Diệp Tùng CE/CT 43165 Nielsen Court Fremont CA 94539 USA 408-528-1493 
Nguyễn Thanh Tùng CC/KL 3945 Tall Pines Dr New Orleans LA 70131 USA 504-394-1048 
Phó Hoàng Tùng  5613 James Gunnell La Alexandria VA 22310 USA 703-971-4743 
Tô Tiến Tùng CC/KL 238 S Feldner Rd Orange  CA 92868 USA 213-897-0124 
Tôn Thất Tùng /KL 18675 San Marcos st. Fountain Valley CA 92708 USA 714-963-8139 

Ðồng Sĩ Tụng CC/KL 1938 Lake St Huntington 
Beach CA 92648 USA 714-969-2194 

Tôn Thất  Tụng CC/DL       

Chu Bá Tường CC/ 
THV 1110 Regal Oaks Rockville MD 20852 USA  
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Ðoàn Kỳ Tường CC/KL 5514 Brook Bend Dr Sugar Land TX 77479 USA 281-565-0829 

Hoàng Mạnh Tường  10324 Hickory Forest 
Dr. Oakton VA 22124 USA 703-255-0125 

Hà Nhụ Tưởng CC/KL 8000 Melfort Way Elk Grove CA 95758 USA 916-684-0708 

Cao Ðắc Tuyên HKDS 10530 Bolsa Ave Suite 
B Westminster CA 92683 USA 714-554-4690 

Lâm Mỹ B. Tuyết  17103 Magnolia #112 Fountain Valley CA 92708 USA 714-842-6112 
Mme Recoules Tuyết  8 Cantaperdrix Montpellier  34070 FRA 04.67.75.59.67
Bà Nguyễn Thị 
Bạch (HT Tâm) Tuyết CC/KL 625 George Vanier 

#801 Montreal QC H3J2M1 CAN 514-937-9642 

Nguyễn Hàn  Tý  4956 Parrish Ct San Jose CA 95111 USA  
Nguyễn văn Tỵ CCHK 506N. Chantilly St Anaheim CA 92806 USA 714-632-1075 
Hồ Tyler  1470 Golfcrest Place Vista CA 92081 USA 760-583-5487 
Nguyễn Văn Ưu  43 Morgan St Kingsgrove NSW 2208 AUS 02-9211-6180 
Nguyễn Uy  68 Muir St Mt Waverley VIC 3149 AUS 03-98025781 
Cao Xuân Úy  56 Adelaide Rd  Padstow  NSW 2211 AUS 02-9772-3617 
Nguyễn T. Kh. Vân  1400 Via Verde San Dimas CA 91773 USA 626-966-6843 
Vũ Hoàng Thu Vân  344 Orange Ave #303 Coronado CA 92118 USA 619-437-1374 
Ái Văn CC/KL 725 Langer Drive Placentia CA 92870 USA 714-993-7271 

Trương Quảng Văn HUTR U#33 9908 
Bonaventure Dr SE  Calgary AB T2J5E3 CAN 403-278-0019 

Trần Vê CC 3134 Cork Lane Costa Mesa CA 92626 USA 714-751-3320 

Vương tuấn Vị KT 83A May St Preston VIC 3072 AUS 613-9478-
4487 

Lâm Viên CC 1200 S. Union Ave 
#202  Los Angeles  CA 90015 USA 213-387-8028 

Nguyễn Ðình Viễn CC/ 
CTH 4320 Meadowpark Dr Midwest City OK 73110 USA 405-733-3674 

Trương Minh Viễn CC 18944 Birdseye Dr  German Town  MD 20874 USA 301-515-1205 
Bùi Quang Vinh  3402 S Timber St Santa Ana CA 92707 USA  
Nguyễn Văn Vinh CC/LV 8772 Crusheen Wy Sacramento CA 95828 USA 916-689-9582 
Lê Văn  Vui  356 Warrigal Road EightMilePlains QLD 4113 AUS 07-3841-5454 
Nguyễn Văn Xá /TCGC 6015 Hansford Ln Sugar Land TX 77479 USA 281-565-1569 
Lê Khắc Xích CCKT/ 211 Wren CT Downingtown PA 19335 USA 610-873-0356 

Đặng Trần Xính KS 21 Rue Montagne de 
Mons Athis-Mons  91200 FRA 01.60.48.09.44

Hoa Trường Xuân TCGC 1 Rue Edouard Robert Paris  75012 FRA 01.43.43.60.16
Nguyễn Ðôn Xuân /KT 8307 Edge Moor Dr Houston TX 77036 USA 713-995-4216 

Nguyễn Đức Xuân CC/CC
H 18806 Fountain Terrace Hagertown MD 21742 USA 301-714-0242 

 

Nguyễn Thanh Xuân CALTR
ANS/TE 1623 Bonaire Cir Stockton CA 95210 USA 209-472-7701 

Nguyễn Văn Xuân /CB/ 2212 S. Anchor St Anaheim CA 92802 USA 714-939-0787 
Phạm Ngọc Xuyên DK/TH 7260 Rue Turner Brossard QC J4W3E3 CAN 450-617-0098 
Dương Phú Yên  6227 Gladwell Houston TX 77072 USA 281-988-8552 
Nguyễn Bạch Yến  238 Canniken Court San Jose CA 95116 USA 408-929-6673 
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