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Ban Phụ Trách

Mùa THU 2011
Lá Thư Ban Phụ Trách,
Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số 97 nầy do anh em Công Chánh miền Nam California phụ trách.
Đa số anh em trong ban phụ trách đã về hưu, có nhiều thì giờ để thực hiện Lá Thư. Nhưng cũng nhờ
sự cọng tác mật thiết của các ban phụ trách cũ như các AH Nguyễn Đức Chí, Nguyễn Đình Duật,
Khưu Tòng Giang, Nguyễn Thái Hai, Dư Thích, Lê Nguyên Thông… Ngoài số bài mới nhận được,
còn có rất nhiều bài do ban phụ trách cũ chuyển qua. Bởi vậy nên chúng tôi có thể hoàn tất Lá Thư 97
mau chóng, để có thể gởi đi vào khoảng tháng 9 năm 2011. Lá thư đã chuyển vùng, nhưng vẫn theo
công thức cũ của AH Nguyễn Đức Chí, nghĩa là tất cả Ái Hữu khắp nới đều có góp sức hoàn thành lá
thư. Không như thời cũ, khi một Ái Hữu nhận trách nhiệm, thì phải đơn thân gánh vác từ đầu đến
cuối. Dù cho khi mới nhận, thì anh em trong vùng khuyến khích, nhiều người hứa hẹn sẽ góp một
tay. Nhưng rồi phải “một người một ngựa” gắng mà hoàn tất lá thư, từ kêu gọi đóng góp bài viết, thu
tiền yểm trợ, đọc bài, sửa bài, sắp đặt, trả lời thư tín, lập danh sách địa chỉ, liên lạc nhà in, kiểm soát,
và khi gởi đi, mới có anh em phụ giúp đem ra bưu điện. Chỉ cần nhận phụ trách lá thư một lần, thì đủ
thấm mệt, ít ai dám nhận thêm lần nữa. Những kinh nghiệm nầy, ai chưa biết, thì xin hỏi các AH Lê
Khắc Thí, Lưu Văn Quế, Bữu Hiệp, Lê Ngọc Diệp, Lê Mộng Hùng, Tôn Thất Ngọ…
Khi Lá Thư cuối năm nầy sắp hoàn thành, thì chúng tôi đã lo bài vở cho số 98 trong đầu năm tới.
Ban phụ trách thiết tha mong các Aí Hữu chịu khó viết bài và gởi về cho chúng tôi càng sớm càng
tốt. Xin gởi bài trước ngày 31 tháng 1 năm 2012 để kịp chuẩn bị cho số 98, bài nhận được sau ngày
nầy, thì phải đăng vào số kế. Nếu có những bài viết liên hệ đến tình anh chị em Công Chánh thì càng
tốt, nếu không thì có thể viết một lá thư tâm tình với anh em, hoặc những đề tài mà các anh chị nghĩ
là thích thú khi phổ biến cho bạn bè đọc.
Mỗi năm, Lá Thư Ái Hữu Công Chánh sẽ cố gắng phát hành hai lần, số mùa Xuân và mùa Thu.
Những năm sau nầy, nhờ anh chị em đều đặn không quên đóng góp để nuôi dưỡng lá thư, nên vấn
đề tài chánh không còn là một mối ưu tư lớn cho ban phụ trách nữa. Mong sao, việc đóng góp được
bình thường như thời gian qua.
Ban phụ trách miền Nam California đang mong chờ bài viết của các anh chị để lá thư được thêm
phần phong phú.
Ước mong lá thư Aí Hữu Công Chánh còn được ấn hành cho đến khi chỉ còn vài chục Aí Hữu
trên quê người mà thôi.
Ban Phụ Trách Lá Thư.
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BPT:
AH Trần Lê Quang
Xin miễn gởi bản in cho tôi từ nay. Nếu
cần, tôi sẽ tham khảo bản in trên Trang Nhà Ái
Hữu Công Chánh.
BPT:
Cám ơn AH đã liên lạc với BPT và cho biết
tôn ý như trích ở trên. LTCC số này xin được
đăng bài viết Bình Luận về các Dự Án Canh
Tân Đường Sắt Việt Nam của AH. Đáng lẽ bài
này đã được đăng trong LT số 96 nhưng vì
quá cận ngày phát hành nên BPT LT 96 đã để
dành cho BPT LT 97 vinh dự được đăng bài
Bình Luận này của AH và mong sẽ nhận được
thêm nhiều bài viết khác của AH.
AH Nguyễn Thị Tư Ðiềm
Thư số 1:
Chú Duật kính mến,
Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào
Chú đảm nhận công việc của chú Chí thế mà
đã hết hai năm. Mỗi lần đọc “Lá thư AHCC”
trong mục “Tin Buồn” cháu lại bồi hồi xúc
động vì các Chú, các Bác ra đi. Mặc dù luật
“Tạo hoá” có sinh phải có tử. Cháu chưa được
hân hạnh diện kiến các Bác, các Chú nhưng
qua “Lá thư AHCC”, cháu cảm nhận như được
gần các Bác, các Chú. Vài hàng kính thăm Cô,
Chú. Kính chúc Cô, Chú và quý quyến an
khang. Cháu, Nguyễn thị Tư Điềm.

Cám ơn cháu đã bỏ thì giờ viết thư cũng
như những tình cảm đặc biệt mà cháu đã dành
cho Lá thư AHCC cũng như cho các Bác, các
Chú trong đại gia đình AHCC hải ngoại. Lúc
làm việc với Bác Tuân, Chú cũng có hân hạnh
được biết Ba cháu khi Ba cháu còn sanh tiền.
Mến chúc cháu, Mẹ cháu và bửu quyến luôn
vui mạnh và cám ơn cháu vẫn giữ liên lạc và
yểm trợ LTAHCC.
Thư số 2:
Cháu đã nhận được Lá thư AHCC số 96,
xin thành thật cám ơn tất cả các Bác, các Chú
trong ban phụ trách lá thư. Ngoài bìa của đặc
san đề tháng 2/2011, nhưng mãi đến tháng 6,
cháu mới nhận được, có lẽ do Bưu Ðiện chậm
trễ. Cháu xin gửi chi phiếu $30 để yểm trợ lá
thư. Cháu xin kính chúc tất cả các Bác, các
Chú trong ban phụ trách lá thư dồi dào sức hỏe
để gánh vác công việc “Vác Ngà Voi”.
BPT:
Cám ơn cháu đã yểm trợ LTCC. Thật tội
cho Bưu Điện đã bị quy trách một mình khi
LTCC tới tay các AH chậm. Tuy đề ngoài bià
là 2/2011, nhưng LT đã được in xong trong
tháng 5. Hai bài viết về cuộc du ngoạn ở
trang 134-145 có ghi ngày về là 26 thàng Ba,
khi viết xong gởi tới Ban PT, rồi thêm thêm
bớt bớt, xong mới layout và gởi đi in .Và gửi
qua Bưu Ðiện theo flat rate và gửi một lúc
mấy trăm số nên dễ bị chậm trễ và thất lạc. Có
thể BPT sẽ phải nhờ nhiều volunteers để phụ
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trách việc này. Nếu có thể, cháu nhớ gửi bài
cho LTCC nhé.
AH Bùi Mạnh Cần
Tôi đã nhận được LTCC số 96. Vẫn in ấn
đẹp và bài vở xúc tích, hạp với AHCC. Xin
chuyển lời ca tụng của tôi tới BPT lá thư và
các AH đã đóng góp bài vở. Sẵn đây tôi xin
báo tin (trễ) AH Trương Như Nguyên, khóa
KS 1955, vừa qua đời tại Nam Cali. Anh Em
đồng khóa có đi điếu một vòng hoa cùng lúc
với vòng hoa của đại diện AHCC tại Nam
Cali.
BPT:
Cám ơn AH đã yểm trợ LTCC và lời khen
BPT. Các bạn BPT LTCC số 96 miền Bắc Cali
chắc thấy vui sướng lắm, đề nghị các bạn
nhận phụ trách trở lại LTCC số 101 nhé (nói
đùa một tí).
Về tin AH TN Nguyên, Miền Nam Cali đã
có thăm viếng với vòng hoa và đăng báo chia
buồn. Mong nhận được thêm bài vở của AH.
AH Mai Trọng Lý
Tôi xin gửi một chi phiếu nhỏ mọn vào
công đức lớn của các bạn bảo trợ LTCC. Sau
đây là vài đề nghị nhỏ để ban phụ trách cứu
xét:
1. Phần lớn AH nay đã nhiều tuổi và hưu trí,
nên họ đọc lá thư rất kỹ vì có nhiều thì
giờ, do đó nội dung bài vở nên chọn lọc
những gì mang lại sự giải trí, mở mang
hiểu biết về sinh hoạt của đồng bạn tại các
địa phương, giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa
bệnh tật.
2. Dịch một số các dự án công chánh đã
tường trình trong các Engineering
Magazine để lấy kinh nghiệm cho các AH
còn làm việc.
3. Nếu có thể được, trên trang bìa in thêm
tên các AH sáng lập LTCC để vinh danh
những AH đã lo lắng trọn đời cho LTCC
trường tồn đến ngày nay.

TRANG 3

BPT:
Cám ơn AH đã yểm trợ LTCC. Ðây là ý
kiến của BPT:
Về đề nghị 1&2: Trong những số báo
trước, cũng có đăng những bài viết về những
lãnh vực mà AH đã đề cập ở trên, tuy nhiên về
dịch thuật các dự án công chánh thì rất ít.
BPT mong rằng các quý AH giỏi về ngoại ngữ
dành chút thì giờ cung cấp cho LTCC những
tài liệu này.
Về đề nghị 3: Các quý AH sáng lập ra
LTCC xứng đáng đươc vinh danh, nhưng
những quý AH đã tiếp nối duy trì LTCC kể cả
những AH đóng góp tài chánh, bài vở cũng
xứng đáng như vậy, có những tờ báo mới ra
đời đã chết yểu vì không có người và tài chánh
yểm trợ. Vì thế, nếu chỉ in tên các AH sáng lập
trên trang bìa thì có vẻ không thích hợp
lắm.Trong số này, có đăng bài của AH LKThí
viết Đọc lại những LTCC, trong đó có nêu rõ
những AH nào đã khởi xướng tờ báo, những ai
đã phụ trách v.v. Hy vọng sẽ trình bày được
vài vấn đề nêu trên.
AH Phạm Ngọc Xuyên
Chúng tôi kính gửi số tiền $295 ủng hộ
LTCC do các AH Montreal, Canada đóng góp.
Chúng tôi đã nhận được lá thư số 96 vào tháng
6/2011. Cám ơn các Anh Chị trong ban phụ
trách đã làm cho lá thư ngày càng hấp dẫn.
BPT:
Xin cám ơn các AH bên Canada đã gởi
tiền yểm trợ rất sớm ngay sau khi nhận LT vào
tháng Sáu. AH mong muốn LT “ngày càng hấp
dẫn” làm cho BPT mới ra lò ở Nam Cali “bàn
cãi, tranh luận” rất hào hứng, gay go làm sao
cho “hấp dẫn” đây? có bạn bàn thêm: không
lý LT cho đăng hình ảnh “tươi mát”? Mấy Cụ
Bà AH ngồi gần nghe loáng thoáng, la lên:
mấy ông già rồi mà…”không nên nết”. Ðành
thôi!. Chỉ xin các AH ráng viết bài cho “hấp
dẫn” để gởi cho BPT.
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AH Lê Lương Tứ
Tôi gửi BPT $50 để yểm trợ LTCC. Cầu
chúc cho gia đình công chánh của chúng ta
mỗi ngày mỗi phát triển hơn. Chúc tất cả các
anh đều hạnh phúc và phát đạt.
BPT:
Rất cám ơn lời chúc của AH và sự đóng
góp yểm trợ LTCC. BPT xin cầu chúc AH và
gia đình được mọi sự may mắn, bình an và
hạnh phúc.

AH Hồ Viết Phán/ VN
Mình đã nhận được LTCC số 96 và được
biết là năm nay bạn sẽ phụ trách lá thư AHCC
số 97, cám ơn bạn rất nhiều, mình xin gởi một
bài, “Đi, Thở, Cười”, nhờ kiểm duyệt lại
BPT:
Rất cám ơn AH đã đóng góp bài. Đã đăng
trong số này. Mong AH tiếp tục gửi những bài
khác cho LT tới.
AH Hà Quốc Bảo

AH Bùi Nhữ Tiếp
Rất vui đọc lá thư AHCC 2011 với bìa ảnh
màu cầu mới Oakland-San Francisco rất đẹp
cùng nhiều bài và tin tức của AH & TH bốn
phương. Công lớn “Vác Ngà Voi” của quí Anh
BPT đã tiếp tục xây những “Cây Cầu Tâm Tư”
đáng quí cho các bạn cũ tha hương như chúng
ta. Tôi gửi BPT bài dịch tiếng Việt ngắn: “
Hãy Khiến Họ Trở Thành Vĩnh Cửu” từ bài
“Il s’agit de les rendre eternals” của St
Exupery. Xin gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe
đến tất cả các Anh Chị trong BPT LTCC và
đại gia đình. PS. Ðính kèm Chi Phiếu yểm trợ
Lá Thư.
BPT:
Xin cám ơn AH vừa yểm trợ bài vở lẫn yểm
trợ tài chánh cho LT. Bài của AH đã được
đăng trong số này, hy vọng AH sẽ đóng góp
nhiều bài vở cho các LT sau. Về Ban Phụ
Trách LT, ngoài AHCC Nam và Bắc Cali ra,
trong nhóm còn có nhiều AH ở tận bên trời
Úc, Canada, Washington D.C. hay North
Carolina góp phần chung để lo cho LT của
chúng ta. Các AH trong BPT các LT trước đã
giúp một phần lớn cho việc phát hành LT #97
này: nhóm Nam Cali chúng tôi đang từng
bước một dọ dẫm theo các hướng dẫn của các
AH kỳ cựu hầu có thể giữ cho được nề nếp như
các LT trước đây. Mong thay!! BPT xin cầu
chúc AH và gia đình được mọi sự như ý, bình
an và mạnh khỏe.

Trích thư của Văn: Chắc hai Ôn Mụ đã
thấy tụi này bàn với nhau ngày đi cruise theo ý
của Ôn Mụ vào các ngày đầu tháng Ba để cho
hai Ôn Mụ sau cruise còn đi “CHƠI để xem
hoa Anh ÐÀO” bên Nhật Bản---(mà nếu viết
cho Bảo ngày hôm qua thì chỉ viết “CHƠI
ÐÀO” là hiểu hết!!).
Văn thân mến,
Đã từ lâu “Moa” gác kiếm quy ẩn, đậy nắp
bút lại không viết lách gì nên “bút cũng khô
mực”, đó cũng là hợp với tự nhiên thôi, phải
không? Thỉnh thoảng có viết chăng là viết lăng
nhăng giỡn chơi chút đỉnh cho vui mà thôi.
Nay “Toa” thúc dục quá, mà cũng vì tình cảm
mặn mòi quá nên cũng tự hứa là sẽ có cái gì
gửi cho LTCC, cộng thêm “bà chằng” bên
cạnh cũng phụ họa thúc hối “viết bài cho anh
Văn chưa?”. Nói tóm lại, chưa biết viết cái gì
hoặc chưa viết xong cái gì, nhưng hứa sẽ có
“cái gì” gửi cho Toa đúng hạn. Còn chuyện
“chơi đào” hay “xem đào” thì toa cứ suy từ
mình ra cũng biết: đến một lúc nào đó “thì
CHƠI cũng như XEM thôi”, như một câu
trong bài hát của Trịnh Công Sơn:
“Những hẹn hò giờ đây khép lại
Thật nhẹ nhàng như mây
Những ỡm ờ giờ đây cũng vậy
Chơi chỉ là Xem thôi”
Bánh ít đi rồi thì ….khỏi ăn …!!!
Thân mến,
Bảo
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BPT:
Cám ơn AH đã gửi bài viết. Bài này đã
được đăng trong LT này. Hẹn gặp nhau trên
chuyến đi chơi tháng 3 năm 2012.
AH Nguyễn Thái Hai
Thân kính gởi các anh chị AH & TH. Ðà
Lạt có rất nhiều điểm đặc biệt về sự thành
hình, phát triển và được quy hoạch thành thủ
đô của Đông Dương với quang cảnh “nhà
trong vườn, vườn trong thành phố, thành phố
trong rừng, rừng trong thành phố” nhưng rất ít
người viết đề tài này. Ðà Lạt đã được khai phá,
xây dựng bởi một nhóm người mà đa số là tù
nhân, người tha phương cầu thực miền Trung
và công chức Việt tại một vùng chỉ có người
Thượng sinh sống. Họ trải qua bao gian truân
lao khổ nhưng nhờ thương yêu nhau, nương
tựa nhau trong nếp sống hài hòa tương kính
nên đã vượt qua bao khó khăn trở ngại nên đã
tạo cho người Ðà Lạt xưa có một tác phong
thật khác thường dị biệt. Do đó tôi cố gắng ghi
lại những gì tôi hiểu và biết và thu thập được
khá nhiều hình cũ quý hiếm trong thời Pháp
thuộc. Xin mời quý vị vào link dưới để tải
xuống nguyên bài để đọc và nhớ lại những kỷ
niệm xưa.
http://aihuucongchanh.com/baiviet/Dalatquetoi
.html.de . Cũng nhân tiện đây tôi ước mong
những ai có được nguồn tin nào thêm về Ðà
Lạt và nhất là về ông Võ đình Dung hoặc thân
nhân bạn bè của ông xin vui lòng cho tôi biết
để tôi tu chỉnh bản viết cho hoàn hảo hơn. Xin
cảm ơn nhiều.
BPT:
Cách đây vài tháng, chúng tôi (AV) có
nhận được bài biên khảo rất công phu về Ðà
Lạt này do AH gửi qua E-mail cho một số bạn
bè và AHCC. Trong cuộc điện đàm nói chuyện
về bài biên khảo này, chúng tôi có đề nghị AH
nên cho in biên khảo này hầu có thể phổ biến
rộng rãi cho mọi người nhất là những cư dân
Ðà Lạt, xưa hay nay, cũng như những ai đã
từng thăm viếng hay định thăm viếng hoặc dự
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tính định cư ở Ðà Lạt biết rõ ràng những nét
đặc thù này của Ðà Lạt. AH Nguyễn thúc
Minh cho biết: chỉ sống ở Đà Lạt gần tám năm
mà đã mê Đà Lạt hơn bất cứ nơi nào hết, về cả
khí hậu, phong cảnh và con người.
Hy vọng AH sẽ có dịp ấn hành tập biên
khảo này, nếu cần một tiếp tay nào cho việc
phổ biến này, xin cứ cho chúng tôi biết. Mong
nhận được thêm nhiều bài biên khảo hay hồi
ký hoặc chuyện ngắn của AH.
AH Bà Ðoàn Trịnh Giác
Xin cám ơn các Anh đã nhớ đến nhà tôi.
Nhận được Lá Thư an ủi tôi rất nhiều.
BPT:
Chúng tôi nhận được thơ và chi phiếu yểm
trợ của chị rất sớm vào ngày đầu tháng Sáu.
Chúng tôi vẫn luôn luôn trân quý sự ưu ái của
Anh Chị đã dành cho nhiều AH khi mới chân
ướt chân ráo đến đất tạm dung này. Mong Chị
được vững tinh thần và sức khỏe trong lúc Anh
mới vĩnh viễn ra đi.
AH Tô hữu Quỵ/ VN.
Thơ số 1:
Chuyến anh em bên này về Cần Thơ, ngày
03-July, mình bận không đi được. Thuấn có đi
chuyến này, bảo nó ghi lại diễn tiến chi tiết để
mình viết thêm mắm thêm muối (kể cả hình
ảnh nữa) vào cho ra một bài phóng sự. Nhưng
Thuấn đã nhờ anh Phùng làm chuyện này rồi.
Chẳng biết tới đâu!.
Chuyến đi Cần Thơ vừa rồi về tổ chức trao
Bằng Thượng Thọ (80tuổi) cho thân hữu
Nguyễn Sỹ Cẩm (nguyên GĐ Cảng Đà Nẵng)
và Bằng Thánh Thọ (90 tuổi) cho ái hữu Trần
Văn Quình (nguyên Trưởng Khu CC Cần Thơ)
kể cả tiệc liên hoan nữa.
Mình nhờ anh Văn liên lạc với anh Mai
Hiệp Thành (hay ai khác) xin cho mình số
Phone và địa chỉ nhà của anh Mai Kiết Hưng
(đang ở Saigòn, mai danh ẩn tích không ai liên
lạc được cả). Tụi CC khóa I muốn liên lạc với
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Lớp trưởng MK Hưng nhân tổ chức lễ kỷ niệm
nửa thế kỷ tốt nghiệp ra trường.
Thơ số 2 :
Mình rất mừng vì được Văn đăc biệt quan
tâm về lời yêu cầu của mình. Mấy lần e-mail
Văn gửi cho mình, Qụy chưa reply cho Văn
kịp, nay lại được tin vui của Văn về số
cellphone của anh Hưng, sung sướng vô cùng,
mặc dù "thuê bao này không liên lạc được !"
mình hy vọng từ bây giờ cho đến chiều mai
(July 12) thế nào cũng liên lạc được để cùng
nhau ăn cơm tại THIÊN NAM-- Q.I gần
TCKL.
Bởi ông bà xưa đã nói "ở hiền gặp lành"
mà!. Mình thì được Ái Văn tận tình giúp, chứ
anh em ở Mỹ có ai ở không mà giúp những
chuyện bao đồng như vây! Ái Văn "cũng ở
hiền" (như bụt) nên anh Mai Hiệp-Thành mới
trả lời voice message để lại. Chuyện hy hữu.
Mình vừa đi Bình Phước (tỉnh Sông Bé cũ)
làm đám hỏi cho thằng út của mình về, mở email của Văn đọc trước, mừng húm!.
Đã liên lạc được với anh Hưng ngày hôm
nay. Số điện thoại anh Thành cho mình là máy
của bà Hưng, bà đi Cần Thơ nên không gọi
được, cũng nhờ bắt nguồn số điện thoại của
Văn cho mới gặp anh Hưng được.
BPT:
Như vậy là AH đã "bắt" được anh MK
Hưng rồi. Bên này chúng tôi cũng có liên lạc
với anh MH Thành khi có bạn đồng khoá của
anh Thành là LT Trinh sang Cali chơi. Cám
ơn bài AH gởi về LT. Bài đã được chọn đăng
trong số này. Hy vọng nhận thêm nhiều đóng
góp về bài vở của các AH bên nhà. Kỳ này LT
có ba bài gởi từ "nước trong": bài về nhạc của
anh Lê ngọc Phượng, bài tập thở của anh Hồ
viết Phán và bài Mừng Tuổi Mẹ 90 của Chị
Duy Oanh nên bài "ngâm cứu" của AH xin
đành gác lại số sau. Mong Anh thông cảm!!.
AH Trương hoàng Vĩnh Phương
Thơ số 1 ngày 20 tháng 6:

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Kính gởi quí vị AHCC,
Tôi xin đính kèm sau đây:
(i) Bài viết bằng Power Point mà Tôi đã trình
bày tại hội nghị ở Hồng Kông từ ngày
23/5/2011 đến ngày 28/11/2011 để quí vị
AHCC tham khảo thêm, đặc biệt nhất là
hình "air bubbles to save lives at sea in
1936" (hãy coi hình trong bài tôi đã gởi
cho Lá Thư AHCC), và
(ii) Bài "Effects of Air Bubbles, solids and
frequency on tsunami waves (Paper N0.
334)" đã đăng trong Proceedings của hội
nghị 14th Asian Regional Conference on
Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering ở Hồng Kông.
Ðể quí vị AHCC có một cách nhìn hay xét
đoán một cách trọn vẹn hơn để xét bài cho
đăng hay không. Cám ơn! Lần đầu tiên viết
bài cho Lá Thư AHCC, chắc tôi có rất nhiều
khuyết điểm, nếu có nhiều khuyết điểm gì
cũng xin được quí vị AHCC chỉ dẫn dùm cho,
cám ơn quí vị AHCC! Viết một bài tiếng Việt
để đăng lá thư AHCC, còn khó hơn gởi bài
KHKT đi đăng ở các hội nghị thế giới! N.B.
Hiện nay Tôi đang chuẩn bị publish:
(i)
Một bài "Effects of Sediments and
Icebergs on Tsunamis" cho một hội
nghị ở Perth Australia tháng 11,
2011,
(ii)
"Dynamic Water Mass in 2011
Tohoku and 2004 Indian Ocean
Tsunamis" cho hội nghị ở Seoul
Korea in Sep. 2011
Thơ số 2 ngày 21 tháng 6:
Theo lời cố vấn của Anh Ái Văn qua điện
thoại hôm nay, tôi đã sửa lại và thêm một số
vấn đề, kể cả trận sóng thần mới đây ở Tohoku
ở Nhật ngày11/3/2011. Tôi xin đính kèm theo
để có thể đăng trong báo lá thư AHCC kỳ tới
nếu có thể được. Nếu không đăng được bài của
tôi cũng xin cho tôi biết lý do tại sao. Nhất là
biết ý kiến của một số AHCC có kinh nghiệm
về nghiên cứu nhiều để tôi có dịp được học hỏi
thêm. Cám ơn nhiều!
Chúc quí vị AHCC vui vẻ, nhiều sức khỏe
và may mắn!
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BPT:
Xin cám ơn AH đã có gởi bài Cách Trị
Sóng Thần Tsunami cho LT #96, cũng như cho
biết một số các nghiên cứu khoa học của AH
đã đăng hay sắp được trình bày trong các Hôi
Nghị Chuyên Ngành Kỹ thuật trên Thế giới.
Ban Phụ Trách LT# 97 (cũng như một số các
AH BPT LT #96 còn tiếp tục với LT #97) xin
ghi nhận các nghiên cứu khoa học giá trị này
của AH và nhận định là các bài nghiên cứu
này cần phổ biến trên các Tập San Khoa Học
Kỹ Thuật Chuyên môn mới thích hợp, nên
quyết định không đăng trong LTCC.
Tuy nhiên để các AH nào muốn đọc hay
thảo luận với AH THV Phương, xin liên lạc
qua E-mail hvptruongya@yahoo.com hay qua
địa chỉ trong DS AHCC có đăng trong LT này.
Chúng tôi xin trích đăng sau đây Phần mở
đầu của Bài Cách Trị Sóng Thần như một lời
Giới thiệu:
Mới Tìm Ra Phương Cách Trị Sóng Thần
Tsunami Bằng Bong Bóng Khí
“Air Bubbles to Save Lives”
“Bong Bóng Khí Có Thể Cứu Mạng Người”
Trương Hoàng Vĩnh Phương, Ph.D., P.E.
Email: hvptruongya@yahoo.com
Bài nầy được viết ra với mục đích là cứu
một số mạng người, dựa trên một số tài liệu
khoa học kỹ thuật của tác giả vừa mới nghiên
cứu khám phá ra, và các tài liệu tham khảo
khác ở cuối bài viết nầy. Người đọc có thể
tham khảo thêm dựa vào các tài liệu nầy, hay
liên lạc thẳng với tác giả bằng Email để biết
thêm chi tiết.
Ông bà ta thường nói cứu một mạng người
bằng hơn xây mười ngôi chùa, mà nếu có thể
cứu được 230,000 mạng người, thì còn hơn
xây 2,300,000 ngôi chùa, mà cũng không biết
có đất ở đâu để mà xây số rất lớn chùa nầy!
Nếu chánh phủ các nước liên hệ và mọi người
sống ven biển có thể bị ảnh hưởng của sóng
thần trong tương lai, làm theo phương cách đề
nghị của tác giả. Nên biết con số 230,000 là số
người thiệt mạng vào ngày 26 tháng 12 năm
2004 thuộc 11 quốc gia ở Châu Á vì trận động
đất cườngđộ 9.1 Richer Scale ở gần nước Nam
Dương gây ra trận sóng thần cao tới 30m.
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Ngoài ra, ông bà ta cũng thường nói Nhu
luôn luôn thắng Cương cũng đúng trong
trường hợp của sự khám phá mới nầy của tác
giả. Lý do là vì vật nhẹ hơn nước chính là
không khí. Thật ra, người ta đã dùng bong
bóng khí (air bubbles) (i) đã sử dụng để cứu
người ở biển cũng đã được thực hiện tháng tư
năm 1936, và (ii) hiện tại dùng mấy miếng
plastic có không khí để chêm trong các thùng
chứa đồ dễ vỡ, như tivi, ly thủy tinh, chén
kiểu, v.v. để tránh sự đổ bể các đồ đó khi di
chuyển.
Tạo hoá mầu nhiệm thay, vì con người
cũng cần không khí hơn nước! Sử dụng không
khí một cách hữu hiệu cho thân thể và môi
trường xung quanh có thể làm con người sống
lâu và khỏe mạnh hơn, và ngay cả cứu người
như trong trường hợp trị sóng thần này.
Bài viết nầy có 4 phần: (i) sóng thần, (ii) lý
thuyết, (iii) thực hành, và (iv) kết luận.
AH Nguyễn Ngọc Phụng KSCC14/
VN
Em là đệ tử của anh Dương Ngọc Chí, anh
Hà văn Khánh ở Nha Trang và là học trò của
Thầy Nguyễn Thanh Toàn.
Em gửi mail này xin phép Thầy vui lòng
giúp cho một thắc mắc khi xem bìa của LTCC
96 do một người bạn gửi cho.
Bìa LTCC96 có ảnh một chiếc cầu qua
vịnh Oakland ở San Francisco và được ghi chú
là :"Seft- Anchored suspension " có nhịp
dài 624m lớn nhất thế giới hiện nay.
Trước đây em được học kiểu cầu "Cablestayed bridge" để phân biệt với kiểu
"Suspension bridge" như GOLDEN GATE
brigde.
Ở VN các cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ, Bãi
Cháy đều được gọi là Cable - stayed bridge.
Nay thấy từ mới seft- anchored. Em trộm nghĩ
là self-anchored có được không ạ.
Trước đây em có ở Placentia, CA 1 tháng
và được đến rờ sợi cáp của GOLDEN GATE
BRIDGE để chụp ảnh kỷ niệm như lời khuyên
của Thầy Quý.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
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BPT:
Hân hạnh được biết Anh. Anh HV Khánh
học cùng Khoá CC 65 với tôi, còn anh Chí ra
trường sau tôi một năm, nhưng là bạn đồng
Khoá Trung Học Võ Tánh với nhà tôi (Trung
học Tú Tài năm 1962), nên toàn là trong vòng
quen biết.
Tôi không biết nhiều về tên các loại cầu
mới cũng như không làm việc về Bridges nên
không biết về SELF-anchored suspension
bridge hay không? Còn chữ SEFT-anchored
chắc là đánh máy lộn chăng?
Sở dĩ trả lời chậm vì tôi với NT Toàn mới
đi chơi quanh vùng Yellowstone thuộc miền
Utah, Montana, Wyoming mới về tối hôm qua,
sáng nay mới trả lời cho Anh được. Ngoài ra
tôi có chuyển thơ anh cho Ban Phụ Trách
LTCC#96 để họ trả lời thêm vì đây chỉ là Dự
Án (SẼ là cầu ...).
Tôi không dám được nhận chữ THẦY từ
Anh vì chúng ta chỉ là Đồng nghiệp, tôi Gìa
hơn Anh nên học trước Anh, thế thôi! Còn
chuyện tôi đi ra Huế hướng dẫn giùm cho các
Sinh Viên TTTL Đại học Huế, cũng chỉ vì có
một duyên với họ, còn khi gặp nhau tôi đã yêu
cầu họ đừng gọi tôi bằng Thầy, mà chỉ gọi là
Anh vì một khi đã ra Trường rồi thì chỉ là
Đồng nghiệp mà thôi.
Thơ tiếp cuả AH NĐ Duật về Self-Anchored
Suspension Span (SAS):
Moa định viết 1 bài về cầu mới này dựa
theo tài liệu (Fact Sheet) Caltrans lúc in bìa
LT96 nhưng không có thì giờ. Khi nào có thì
giờ thì sẽ viết lại. Nay gởi cho các bạn và anh
Trinh xem chơi cho biết các chi tiết kỹ thuật,
khá lý thú nên mới gọi là "Signature SAS"!
Và Thơ cho AH NNPhụng
Xin gởi cho anh tài liệu tôi mới nhận nói
về Self-Anchored Suspension Span.
Cũng là một hình thức trả lời chữ viết lộn
trong khi đánh máy trang Bìa trong của
LT#96.

AH Lê Ngọc Phượng/ VN
Bài cho LTCC97. Hương Tình Quê
Trong Âm Nhạc:
Văn xem thử được chưa? Có cần edit gì
không?
BPT:
Tôi gởi lại ông bài tôi sửa vài chỗ, đề nghị
coi lại xem có gì không đúng ý Phượng nhé.
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, tôi vẫn lẩm bẩm: Có
sông sâu lờ lững vờn quanh, êm xuôi về Nam
(con sông chảy lờ lững, chẩy êm đềm và xuôi
về phía Nam). Dùng Em xuôi về Nam cũng
đúng câu, nhưng về ý thì: tại sao tự nhiên em
lại chạy vô Nam? Năm 54 chăng?... Đùa chơi
vậy thôi, tại nhớ lại thế nào, nói như vậy.
Xin giới thiệu với các AH, AH LN Phượng
đã có viết rất nhiều bài về Âm nhạc Hoài Cổ
từ mấy năm qua cho nhóm Chu Văn An 54-61
rất công phu. Khi thì sắp xếp theo “Đề Mục”,
khi thì theo “Tác Giả”, khi theo thể loại tác
phẩm… Có những bản nhạc rất xưa, những
bản nhạc mà thuở nhỏ, chúng ta thường nắn
nót chép lại trên trang giấy học trò, tưởng
rằng không ai còn nhắc nhở tới nữa, thế mà
cũng được AH Phượng viết lại thật đầy đủ. AH
nào yêu thích nhạc xưa có thể vào các
websites sau đây, nếu muốn có thể click vào
tên các bản nhạc để nghe:
http://mlgfour.wordpress.com/2009/08/
(khởi đầu từ bài 17 trở đi)
http://mlgfour.wordpress.com/2011/07/
(bài 41_100)
(Sau khi mở các link trên để đọc, xin đừng
quên phần Archives bên phải, click vào đó để
xem từng bài). Hy vọng AH LN Phượng còn
cho chúng ta nhiều bài viết khác trong những
LTCC kế tiếp.
AH Nguyễn cửu Tuyên:
Đây là bản họa cảo(!), cứ chỉnh sửa như ý !
Đây là bài đã chuyển qua Word, đã thử gởi
qua PC, nhận rât tốt. Sẵn dịp thêm ba tấm
hình, mình có viết lại chút đỉnh cho nó gọn
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nhẹ và bớt... nặng nề. Văn cứ coi mà sửa cho
vừa ý.
Mình đang ở Bangkok, nên không thường
check mail.
Địa chỉ website của mình:
www.photoerrant.smugmug.com
Đóng góp cho LLCC thì hoàn toàn đồng ý,
có điều không biết là bao nhiêu cho phải, Văn
cho mình biết .
BPT:
Cám ơn AH đã vừa gởi bài về Nhiếp Ảnh
và cũng nhờ AH Văn đóng giùm tiền Yểm Trợ
vì AH đang "lang thang" trên khắp các nơi để
"dòm" thiên hạ với "ngắm" phong cảnh. Xin
giới thiệu website của AH Tuyên ghi trên, có
rất nhiều hình ảnh phong cảnh khắp nơi trên
thế giới kể cả những nơi hoang vu ít người đến
như Trung Đông, các hải đảo v.v. Bài viết của
AH được nhiều bạn trong BPT đọc trước khi
đưa vào LT kỳ này, họ rất thích cách trình bày
vừa dí dỏm vừa nhẹ nhàng của bài. Mong
được nhận thêm các bài viết của AH trong các
LT tới.
AH Đỗ hữu Hứa
Anh Minh thân,
Rất mừng khi được message của anh. Nay
anh đã bao nhiêu tuổi? Còn làm việc thêm mấy
năm nữa? Tôi xấp xỉ 80t rồi, sống cu ky một
mình từ ngày 14-10-2000...Chắc anh sung vào
ban Phụ Trách LTCC. Tôi quen thân Ái Văn
từ lâu. Mệ vui tính và dễ thương lắm.
Mệ nói chuyện tiếu lâm thật hay, thật là có
biệt tài!
BPT:
Anh Cả thân,
Vẫn còn nhớ nhiều tới ngày làm việc tại
Viện Thiết Kế, Sở Xây Dựng, đã được đàn anh
truyền cho nhiều kinh nghiệm quý báu.
Em út thua anh đến gần một con giáp, lười
biếng nên đã về hưu hơn 7 năm rồi. Thấy tôi
"ăn không ngồi rồi" nên Ái Văn bắt (giống như
bắt lính ngày xưa) vào phụ việc linh tinh, chứ
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có xung phong, xung phiếc gì đâu! Ái Văn
"tuổi già tài cao" luôn luôn là "cái đinh" của
những buổi họp mặt. Ngoài ra Văn còn là
"Trưởng Ban Tiếp Tân" của AHCC Nam Cali,
nên Khóa lớn, Khóa nhỏ gì cũng bầu Văn là
Đại Diện hết.
Cám ơn anh nhiều về những bài tường
trình Sinh Hoạt AHCC Pháp, bao gồm những
đóng góp tài chánh của tất cả những AH tại
Pháp cho Lá Thư.
Thường thấy hình ảnh "đẹp giai" của anh
trên LTCC. Chúc anh khỏe mạnh dài dài.
AH Nguyễn sĩ Tuất, California
Thân gởi anh Duật,
Xin gửi anh tấm chi phiếu để yểm trợ
LTAHCC. Tôi đã đọc LT số 96 quý anh đã gửi
qua email, thấy Ban Phụ trách đã mất nhiều
công phu chú ý về nội dung và cách trình bầy,
nên LT rất hấp dẫn và khởi sắc. Cám ơn anh
Duật và BPT LTAHCC nhiều lắm.
Cùng với thư này, tôi có gửi email đến anh
một bài viết về dùng dấu Việt có sẵn trong
Windows, bắt đầu từ Win XP trở đi. Tuy là
một đề tài cũ, nhưng có một số anh em khi gặp
tôi đều hỏi cách lấy ra và sử dụng, nên xin viết
lại, cập nhật hoá với Win 7, và sau khi đã thử
nghiệm nhiều lần với các máy khác nhau.
Chúc quý anh và quý quyến mạnh khỏe và
hạnh phúc. NST
BPT:
Cám ơn anh đã yểm trợ và luôn đóng góp
bài vở cho LT cũng như cổ động cho các cố
gắng của BPT và BBT LTAHCC. Bài viết anh
gừi tôi đã chuyển cho BPT LT duyệt xét để
đăng cùng các bài khác đã gửi tới cho BPT.
Kính chúc anh chị luôn an khang.
AH Lê thành Trinh, Louisiana
Anh Duật thân,
Tôi vừa nhận được LT 96 và đuợc biết là
anh đã chuyển giao việc thực hiện LT cho anh
Ái Văn, sau khi đã hoàn thành xuất sắc 4 LT.
Tôi thành thật khen ngợi anh và Ban phụ trách
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LT đã bỏ nhiều công sức và thời giờ để giữ
cho LT được như ngày nay.
Tôi hiện nay sức khỏe sút kém nhiều, khó
đi xa để gặp anh và các bạn ở Bắc Cali. Vậy
khi nào anh có dịp đi Louisiana, xin tin cho tôi
biết để chúng ta gặp lại nhau.
Lê Thành Trinh.

Thảo" trích trong báo Tin Lành cho BPT. Xin
tin Chị rõ là những bài đã đăng trong các báo
hay tạp chí khác thì LTAHCC không thể trích
đăng được vì phải có sự đồng ý của tác giả bài
viết. Cám ơn Chị và kính chúc Chị được luôn
an khang. Kính mến.
AH Huỳnh long Trị, Holland

BPT:
Rất cám ơn anh đã khen ngợi. Anh ráng
giữ gìn sức khỏe. Chắc chắn sẽ kiếm dịp xuống
để thăm anh và cũng để ôn lại những kỷ niệm
ở Bangkok; Austin, Bryan và Beaumont, Texas
thuở xa xưa trên 40 năm về trước! Vừa rồi,
anh LTTrang và HVẨn cũng có rủ xuống Ngọc
Lân thăm chơi. Kính mến, Duật.
AH Bà Phan thanh Nguyên,
California
Kính gởi anh Duật,
Tôi đã nhận được LTAH số 94. Thành thật
cám ơn anh Ái Văn và anh. Xin cám ơn anh,
số 93, 95 và 96 tôi đã có đủ. Trong Lá thư 94
kỳ này, có mấy bài viết hay quá, "Đứa Con Bất
Hiếu" của anh Thí và ông Huy Phương; "Ngủ
Với Ma" của Nguyễn văn Thủy; "Cuộc Hành
Trình 10 Ngàn Cây số với Một Lá Phổi" của
Bà Huỳnh long Trị, thấy buồn quá khi mình
biết là sẽ vĩnh biệt người thương một ngày rất
gần mà Bà Hoàng cũng có ý định rất hay. Tôi
xin kèm theo đây 2 tờ báo tôi cắt để dành, để
đọc cho mấy cháu nghe, của tờ báo Tin Lành
thì phải, nếu khi nào có dịp báo có ra mà dư
chỗ, anh cho in bài này "Lòng Hiếu Thảo" cho
những AH trẻ hoặc con cháu cuả gia đình AH
đọc để thêm ý kiến hay. Ít hàng kính gởi anh
đã gởi cho LT AHCC số 94.
Kính chúc qúy Anh và quý quyến được
vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Kính thư,
Mai H Đoàn, Mrs Phan thanh Nguyên
BPT:
Kính Chị Nguyên,
Rất mừng Chị đã nhận được LT 94 và cám
ơn Chị đã viết thư và gởi bài "Lòng Hiếu

Trước hết thành thật cám ơn anh Thích đã
gởi Lá thư 96 qua internet. Tôi đã download
được và đọc được một số bài, trong đó có bài
của vợ tôi. Hình ảnh đẹp lắm. Như anh Trung
nói trong lá thư gởi cho anh Thích, tôi đã bán
nhà này xong và đang chuẩn bị dọn về nhà
khác.
Địa chỉ mới của tôi là:
Huỳnh long Trị, Mabeliastraat 15, 3454
EA De Meern, Netherlands. Bắt đầu 16 tháng
5 tôi sẽ về ở đây. Và từ nay xin các anh bỏ địa
chỉ e-mail cũ và sử dụng địa chị e-mail này:
longtrihuynh@gmail.com
Thành thật cám ơn các anh.
Huỳnh long Trị địa chỉ cũ: Brandijzerhoek
87546 LK Enschede.
BPT:
Cám ơn anh đã thông báo địa chỉ mới.
LT96 đã gởi cho anh về địa chỉ mới này. Bài
ký sự Mỹ du của anh cũng sẽ được đăng trong
LT97 này. Anh cứ tiếp tục chọn lựa lại các bài
viết của Chị để gởi về đăng trong Lá thư kế
tiếp. Thân mến.
AH Phan đình Tăng
Nghe anh lãnh Lá Thư AHCC, tôi rất phục
vì trước đây tôi đã gánh việc ấy rồi, mệt lắm.
Vậy nên nghe Anh nói tôi gởi tiền Yểm trợ và
viết đại một bài ngắn để đóng góp cho LT.
Nhờ Anh xem và in lại.
Nay già rồi tôi không thể lo cho AHCC ở
New Orleans nên đã giao lại cho Anh Lê thành
Trang để có thì giờ hưởng khoảng đời còn lại
(Không còn bao lâu).
Bên ấy có ai giúp Anh làm LTCC không?
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Anh Lê khắc Thí thường hay cho tôi biết tin
tức. Đến tuổi tôi thấy các bạn rũ áo ra đi lần
lần cũng buồn quá.
Bà xã tôi gởi lời thăm Chị, chúng tôi chúc
Anh, Chị và gia đình vui vẻ mạnh khỏe để lo
cho Công Chánh!
BPT:
Thưa Thầy, (ay ah!! không được, Thầy
không cho gọi như vậy nữa, Thầy là ở trong
Trường, khi đã ra Trường rồi là Đồng nghiệp
thôi!!), vậy thì Thưa Ông Tổng (Văn, bộ toi
muốn moi ở đây lâu nữa hay sao? Lời AH
Tăng nói với tôi trong Trường Hậu Đại Học
Cô Nhi Long Thành). Thưa Anh (coi bộ đuợc
rồi vì nếu AH mà về VN thì Anh hết, có nhiều
cô còn "dỏ dỏ" cũng gọi AH bằng Anh thôi!
Nên xin bắt chước mấy cô nớ gọi bằng Anh
cho thân mật), Anh nói thấy tôi lãnh LT mà
phục thì thử hỏi khi Anh làm LT cách đây mấy
mươi năm thì sao? Tre già mà măng không
mọc thì không được.
Để xem lại Tử Vi của AH: cầm tinh con
Mèo mà khi mô cũng có con Chuột luôn luôn
kè kè ở bên !! Tốt, rất tốt: Anh sẽ thọ cho tới
lúc được bảng Tiên Thọ là tối thiểu. LT này sẽ
luân lưu sau 4 số, nên BPT lần này chỉ lo chi
đến số 100 thì thôi. LT số 101 trở đi sẽ do Ban
Phụ Trách khác lo.
Khi lãnh Phụ Trách LT này, tôi được nhiều
bạn bè giúp đỡ tận tình, người bên Đông, kẻ
bên Tây nên tuy vất vả nhưng vui. Cám ơn AH
đã cho một bài rất "thời sự", và LT xin hân
hạnh được đăng tải trong số này.
AH Huỳnh thị Duy Oanh/VN
Được sự động viên của anh Lê Chí Thăng,
niên trưởng Công Chánh Sàigon và các anh
trong nhóm, tôi xin gửi đến bài tùy bút nầy hy
vọng được đóng góp vào LTCC.
Đây là bài tôi viết định đưa vào Tập san
Gia Long nhân Đại Hội Gia Long Thế Giới lần
5 tại San Jose từ 12 đến 14 tháng 8/2011
Nhưng do sức khỏe không tốt, lại chưa thu xếp
được chuyện nhà, nên tôi không dự Đại Hội
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được và cũng quên mất việc gửi báo tham gia
Tập san Đại Hội.
Chúc các anh trong Ban LL LTCC thật
nhiều sức khỏe.
BPT:
Cám ơn Chị đã gởi bài đóng góp cho LT.
Hồi tháng 3/2010 và sau đó tháng 4/2011 có
được gặp Chị ở Saigon cùng với các Anh Chị
CC khác. Phải mà Chị có dịp sang tham dự
Đại Hội Gia Long Thế giới trong tháng 8 này,
chắc sẽ có thời giờ gặp gỡ các AH quanh vùng
Bắc Cali. Và thế nào cũng sẽ ghé thăm Little
Saigon để "thăm AH cho biết sự tình". Mong
có dịp gặp lại hoặc ở Saigon hay Little Saigon.
AH Trương đình Huân
Thân gởi anh Ái Văn,
Trước hết xin khen Anh đã xung phong
nhận lãnh phụ trách LT AHCC. Chúc Lá thư
luôn giữ vững tôn chỉ là mối giây liên lạc giữa
các Ái Hữu Công Chánh tỵ nạn, trong cuộc
sống lưu vong khắp năm châu.
Tôi xin gởi theo đây bốn tấm hình kỷ niệm
chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của vợ chồng AH
Nguyễn niệm Châu (Khoá 55-58) trong thời
gian gần 2 tháng qua (Tháng 6 và tháng
7/2011). AH Châu đã đã gặp một số đồng
nghiệp ở San Francisco, Millipas, Orange
County và San Diego. Hình do AH Nguyễn
kim Chương (San Diego, đồng Khoá với NN
Châu) gởi tặng tôi. Tôi sao gởi Anh Aí Văn hy
vọng Anh cho in trên LT CC kỳ tới.
Thăm Anh và gia đình thường An Lạc.
PS: Bị Parkinson nên chữ viết khó đọc, xin lỗi.
BPT :
Cám ơn AH đã quan tâm nhắc lại Tôn Chỉ
của LT. AH gởi cho tôi mấy tấm hình bằng
giấy Photo bóng láng, rất đẹp, nhưng làm sao
mà đăng cho được trên LT (?). Trong LT này
đã có nhiều hình ảnh của AH NN Châu trong
các bài Sinh Hoạt nên chắc các AH cũng đã
"thấy" được dung nhan của AH Châu rồi.
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Anh nói chữ viết khó đọc, mà tôi thấy chữ
rất rõ ràng, đều đặn, chưa cần phải đoán phải
nghĩ khi đọc thơ Anh: điều này có thể suy ra là
trước đây chắc chữ của Anh rất đẹp (hồi xưa e
có lẽ nhờ viết nhiều thơ ...........tán tỉnh chăng
nên chữ mới đẹp chứ ! Đúng tỏng rồi!!). Lâu
lắm không gặp được Anh, khi nào có dịp gặp
nhau để cùng "chén chú chén anh".
AH Ngô Nẫm:
Dear Ái Văn,
Khỏe không? Mong Ái Văn luôn khoẻ
mạnh để vác ngà voi LTCC.
Anh em ai cũng hoan hỉ thấy LT về Nam
Cali, nơi có lực lượng hùng hậu.
Vừa rồi mình bị ngất xỉu té gãy 2 xương
sườn. Truy ra là vì tim pause hơn 7 giây. Nay
đã hoàn toàn bình thường, sang năm mùa
Memorial Day sẽ qua Cali chơi.
Gởi theo đây là Chi phiếu $540 của 27 AH
Yểm Trợ LTCC. Thân.
BPT:
Cám ơn Anh đã chúc sức khoẻ, những
tưởng để làm....làm....được....gì....gì đó, chứ
không dè là "luôn khoẻ mạnh để vác ngà voi
LTCC": Trời ơi là Trời!! Bé cái lầm!!
Khi nhận phụ trách LT hồi tháng 5, lúc tôi
đang ở VN có việc riêng, tôi nghĩ cứ nhận đại
cái đã rồi về Mỹ sẽ tính tiếp. Và tôi đã được sự
ủng hộ nhiệt tình (hơn là mong ước) của các
AH trong BPT cũ, rồi thêm với sự cộng tác
hăng say của các AH thân quen (nói nhỏ với
AH là "nhóm này hay gặp nhau vui chơi", xem
bài cruise trong LT số #96 là rõ) nên chắc LT
này sẽ tới tay các AH đúng trong Mùa Thu
này. Hy vọng thay!!.
Còn chuyện AH bị ngất xỉu, xin đề nghị lấy
cái "không may" này làm bàn đạp để đạt được
điều lâu nay AH chưa được: Đó là "nhõng
nhẽo" với "Mệ nội của mấy cháu". Nhớ là
đừng nói với Chị là thằng cha Văn bày đặt
"chỉ đường cho hươu" chạy nghe!!

AH Nguyễn đình Duật:
Trước hết xin cám ơn anh Thông đã thông
báo sẽ tiếp tục làm việc trong BBT cho
LTAHCC và tôi chắc chắn các bạn trong BBT
LT cũng sẽ sốt sắng tiếp tục yểm trợ Ban Phụ
Trách mới ở Nam Cali để điều hợp và phát
hành LT97 và các LT kế tiếp được tốt đẹp và
thành công như chúng ta đã cùng nhau thực
hiện các LT vừa qua. Được kết quả như vậy,
một phần lớn là nhờ sự cộng tác chặc chẽ cũng
như các đóng góp công sức và thời gian các
bạn trong BBT trong việc lên trang, sửa chữa
và trình bày các bài vở cho Lá Thư AHCC.
Như đã ghi nhận trong Lá thư Mùa Xuân
2011, đại diện cho BPT các LT vừa qua, một
lần nữa, tôi xin nhiệt liệt cảm tạ và tuyên
dương các đóng góp và yểm trợ quý báu của
tất cả các anh trong BBT LTAHCC.
Như tất cả chúng ta đã biết theo Thông
Báo trong LT 96 là từ LT97 trở về sau, AH Ái
Văn và các bạn AH Nam Cali sẽ đảm nhiệm
Ban Phụ trách (BPT) điều hành Lá thư. Để
việc chuyển tiếp và phối hợp LT được tiến
hành tốt đẹp và hữu hiệu, như đã nêu trong
LT96 tôi xin tất cả các bạn trong BBT tiếp tục
yểm trợ AH Ái Văn và các bạn AHCC Nam
Cali trong việc biên tập LT như chúng ta đã
làm trước đây.
Thân chúc tất cả các bạn và bửu quyến một
mùa hè vui tươi, an lạc, nhiều sức khoẻ.
"LET’S HAVE FUN AGAIN !!!"

TB: Sau hết, mến chúc anh Thông đi chu du
thiên hạ được luôn vui vẻ, hào hứng và nhớ
viết bài tường thuật với hình ảnh cho LT 97.
BPT:
Xin cám ơn AH đã lo sắp đặt hết mọi
chuyện cho BPT mới. Còn nếu thấy vẫn
"không yên" thì ráng " làm ngày không đủ
tranh thủ làm đêm" với chúng tôi, nhiều hơn
lúc làm LT93-LT96. (Nhưng cũng đừng quên
việc nhà, vì đọc bài ở LT 96, thấy Cụ Duật Bà
ở nhà chưa vừa ý AH đấy nhé!! Ráng lên!!).
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

THƯ CHO CÁC AHCC
Thiệp
Thưa các Anh Chị,
Để Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số tới khởi
sắc thêm hương nhờ có anh chị tham gia, và
cũng để anh em bạn cũ biết thêm một chút tin
tức của nhau. Xin anh hoặc tham gia viết một
bài về “ Kinh Nghiệm Vui Buồn Trong Nghề
Công Chánh”, hoặc tham gia trả lời những câu
phỏng vấn sau đây, câu nào không tiện trả lời
thì bỏ qua. Cũng là một chuyện vui chơi, không
có gì quan trọng.
Viết tay hoặc đánh náy, không bỏ dấu theo
chữ VN cũng được.
Hoặc email về địa chỉ ban biên tập như sau:
minh_trong_ha@yahoo.com
Hoặc hanhthiep@yahoo.com
hay thư về cho NguyễnThiệp để đúc kết qua địa
chỉ:
4406 New Britian Cmn
Santa Ana CA 92704
Điện thoại: 714-603-6196
Sau đây là câu hỏi dành cho các Ái Hữu đã
về hưu rồi:
1 - Xin anh cho biết sơ lược về tiểu sử (Tên
họ, tuổi, đi làm năm nào, tại sở nào khi còn ở
VN, tại sở nào khi ra ngoại quốc, về hưu năm
nào).
2- Xin anh kể các sinh hoạt tiêu biếu trong
một ngày của một người đã về hưu như anh.
3– Tại sao anh quyết định về hưu?
4- Khi về hưu, anh mất cái gì, được cái gì?
Mất thú vui nào, được thú vui nào?
5- Nghe nhiều ngườì nói về hưu còn bận
hơn thời đi làm, anh có cảm giác đó không?
Tại sao?
6- Nếu được chọn lại ngày về hưu, thì anh
sẽ về hưu sớm hơn hay trễ hơn, hay vẫn như cũ.
Tại sao?
7- Về hưu rồi, có vui không? Có sướng
không? Nếu được xin anh cho vài ví dụ.

.

8- Anh còn hoài bão gì không? Tại sao?
9- Nếu trẻ lại, anh có chọn lại nghề Công
Chánh không? Tại sao. Và nếu chọn nghề khác,
thì anh chọn nghề nào?
10- Anh có tiếc điều gì chưa hoàn tất được
trong tuổi trẻ không?
11- Xin anh kể một vài chuyện vui trong
thời gian làm nghề Công Chánh.
12- Xin anh kể một vài chuyện „đáng buồn‟
mà anh đã gặp trong thời gian còn đi làm.
13- Bây giờ, thì anh thấy cái gì là quý
nhất? Tại sao?
14- Bây giờ, anh còn điều gì ưu tư không?
(Gia đình, xã hội, thế giới, tài chánh ,kinh tế,
sức khoẻ vv..vv)
15- Khi còn trẻ anh định chọn nghề gì
trước khi vào ngành Công Chánh?
16- Khi còn trẻ, anh có mơ ước và cầu
nguyện một điều gì, mà Trời không cho anh.
Bây giờ nghĩ lại, anh có thấy là „may‟ mà điều
ước đó không thành sự thực? Điều gì, viết ra
cho anh em cười chơi.
17- Anh có lo âu chi về tình hình kinh tế
hiện tại sẽ ảnh hưởng đến đời sống còn lại
trong tuổi già về sau không?
18- Trong Công Chánh, xin anh kể tên 3
bạn trong những bạn thân thiết . Xin kể vài kỷ
niệm về họ.
19- Về hưu rồi, anh có đọc sách nhiều
không? Đọc nhiều hơn khi còn đi làm hay đọc
ít hơn . Đọc sách loại gì ?
20- Về hưu rồi, thì các anh chị thường đi du
lịch, xin cho biết đi đâu? Xứ nào vui nên đi? Xứ
nào đừng đi. Hay là nằm nhà cho khỏe, đừng đi
đâu cả. Xin một lời khuyên.
21- Xin cho một lời nhắn chung cho anh em
bạn bè trong Công Chánh.
Sự cộng tác của anh là một đóng góp quý
báu cho lá thư được sống lâu dài hơn, và cái
tình Công Chánh thêm đậm đà. Xin cám ơn thì
giờ về hưu của anh dành cho bạn bè đồng
nghiệp cũ.
Ban phụ trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.
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Thư cho các AH
còn đi làm
Thưa Anh Chị,
Để Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số tới khởi
sắc thêm hương nhờ có anh chị tham gia, và
cũng để bạn bè biết thêm một chút tin tức của
nhau. Xin anh chị hoặc tham gia viết một bài về
“ Kinh Nghiệm Vui Buồn Trong Nghề Công
Chánh”, hoặc tham gia trả lời những câu
phỏng vấn sau đây, câu nào không tiện trả lời
thì bỏ qua. Cũng là một chuyện vui chơi, không
có gì quan trọng.
Viết tay hoặc đánh máy, không bỏ dấu theo
chữ VN cũng được, hay email về địa chỉ ban
biên tập như sau:
minh_trong_ha@yahoo.com.
Hoặc hanhthiep@yahoo.com
hay thư về cho NguyễnThiệp để đúc kết qua địa
chỉ:
4406 New Britian Cmn
Santa Ana CA 92704
Điện thoại: 714-603-6196
Sau đây là câu hỏi dành cho các Ái Hữu
đang đi làm:
1 - Xin anh chị cho biết sơ lược về tiểu sử
(Tên họ, tuổi, đi làm năm nào, tại sở nào qua
các giai đoạn)
2- Xin anh kể các sinh hoạt tiêu biểu trong
một ngày thường của một người đang đi làm
như anh.
3– Công việc của anh đang làm, có căng
thẳng tinh thần lắm không? Khó khăn nhất là
vấn đề gì?
4- Trong tình trạng kinh tế khó khăn của
toàn thế giới, anh chị có lo âu về công việc làm
bấp bênh không?
5- Những lo âu nào làm anh chị bận tâm
nhất. Xin kể vài thí dụ.
6- Cơ duyên nào đưa anh chị vào nghề
Công Chánh. Anh chị có bằng lòng, có vui với
nghề nầy không?

TRANG 15

7- Mỗi năm anh chị đi chơi xa mấy lần?
Mấy ngày ? Đi đâu? Anh chị có nghĩ là để về
hưu rồi, có nhiều thì giờ hơn mới đi không?
8- Anh còn hoài bão gì không? Tại sao?
9- Nếu trẻ lại, mới vào đại học, anh chị có
chọn lại nghề Công Chánh không? Tại sao. Và
nếu chọn nghề khác, thì anh chọn nghề nào?
10- Anh chị có ưu tư cho thời cuộc không ?
Có ưu tư nào cho kinh tế của xứ đang sống
không? Về quê hương VN, anh chị có ưu tư nào
nhất?
11- Xin anh kể một vài chuyện vui trong
thời gian làm nghề Công Chánh.
12- Xin anh kể một vài chuyện „đáng buồn‟
mà anh đã gặp trong khi đi làm.
13- Bây giờ, thì anh thấy cái gì là quý
nhất? Tại sao?
14- Bây giờ, điều gì anh chị lo lắng nhất?
15- Trước khi chọn nghề Công Chánh, anh
chị định chọn nghề gì?
16- Có khi nào anh chị cảm nhận được
mình là một trong những người được trời ban
cho nhiều phước hạnh nhất, so với nhiều tỉ
người bất hạnh, nghèo đói trên thế giới nầy
không? Nếu không, thì vì sao?
17- Anh chị có lo làm thêm việc gì để tài
chánh gia đình được thịnh vượng hơn không, ví
như đầu tư chứng khoán, đánh bài, đầu tư địa
ốc, làm thêm việc khác bán thời gian?
18- Trong ngành, xin anh chị kể tên 3 người
bạn mà anh biết . Xin kể vài kỷ niệm vui về họ.
19- Khi nhận đưọc Lá Thư AHCC, anh chị
thích đọc mục gì nhất? Mục nào đọc trước
nhất?
20- Sau nầy về hưu, anh chị định sẽ làm gì?
Anh chị có nôn nóng để đưọc về hưu không?
Nếu có một phép mầu nào đó, sáng mai anh chị
thức dậy, thấy mình đã đủ tuồi về hưu, đủ thâm
niên để về hưu,thì anh chị có chịu hay không?
Mừng hay buồn? Tại sao?
21- Xin cho một lời nhắn chung cho anh em
bạn bè trong Công Chánh.
Sự cộng tác của anh là một đóng góp quý
báu cho lá thư được sống lâu dài hơn, và cái
tình Công Chánh thêm đậm đà. Xin cám ơn thì
giờ của anh dành cho bạn bè đồng nghiệp.
Ban phụ trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.
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Bình-luận về các Dự-Án canh-tân
đường-sắt Việt-Nam
Trần Lê Quang
Tôi chưa được hân-hạnh tham-khảo các hồsơ chính-thức, hoặc các tập nghiên-cứu dự-án
phát-triển đường-sắt Việt-Nam trong tương lai.
Những chi-tiết sau đây chỉ dựa theo tin-tức rất
sơ-lược được biết trên báo-chí Việt-Nam hay
ngoại-quốc mà tôi được tham khảo gần đây, mà
thôi.
Nhưng rất tiếc, thông-thường trên báo-chí
là những bài tường-thuật của nhân-viên nhàbáo không am-hiểu đầy-đũ kỹ-thuật, thậm-chí
kỹ-thuật đường-sắt, nên các báo-cáo lắm khi có
nhiều chi-tiết phiến-diện hoặc sai-lầm, cần
được chấp-nhận với sự dè-dặt thường lệ.
I. Dự-án thay trà-vẹt, để tăng-gia tốc-độ
đường-sắt VN theo kỹ-thuật đường-sắt khổ
hẹp của Nhựt-Bổn.
Dự-án nầy, nghe đâu là do Bộ Giao-Thông
Vận-Tải Việt-Nam đề-nghị.

Bộ Vận-Tải Giao-Thông đề-nghị áp-dụng
một kỹ-thuật của đường-sắt Nhựt-Bổn, với khổ
rộng 1067mm., đang khai-thác lúc bấy giờ với
tốc-độ tối-đa 120 km/giờ tại Nhựt-Bổn. Kỹthuật đó sở dĩ được kết-quả là, hình như, nhờ
sử-dụng một loại trà-vẹt một cục (1 bloc) bêtông cốt-sắt “dự ứng trước” (béton armé
précontraint).
Hiện nay, đường-sắt Việt-Nam đang sửdụng loại trà-vẹt 2 cục bê-tông thông-thường,
kết nối bằng một thanh sắt ở giữa (Hình ảnh
dưới đây). Có lẽ trà-vẹt nầy bị nghi-ngờ là
thiếu vững-chắc, không bảo-đảm tốc-độ cao
hơn 60/70 km/giờ.
Về mặt kỹ-thuật, sở-quan nghĩ rằng chỉ cần
hoán-chuyển loại trà-vẹt 1 cục khổ 1067mm.
bằng bê-tông dự-ứng trước của Nhựt-Bổn, vào
khổ 1000mm của đường-sắt Việt-Nam. Một
hoán-chuyển chắc-chắn không có vấn-đề về
mặt kỹ-thuật, nhưng có thể gia-tăng tốc-độ cao
hơn tốc-độ hiện-hành.

Cuộc thử-nghiệm khai-thác mới đây của
Công-Ty Đường-Sắt Việt-Nam, nhằm tăng-gia
tốc-độ các chuyến tàu “Thống-nhứt” HàNội/Saigon, từ 60/70 km/giờ tới mức tối-đa 80
km/giờ, để rút ngắn thời-gian hành-trình HàNội/Saigon xuống còn 29 giờ, thay vì 30 giờ
trước đó.
Cuộc thử-nghiệm đó, tuy mục-đích rút ngắn
thời-gian hành-trình rất khiêm-tốn, chỉ 1 giờ
trên 30 giờ mà thôi, nhưng đã không may đem
lại nhiều tai-nạn nghiêm-trọng gần Huế và tại
Lăng-Cô, gần Đà-Nẵng. Lý do của sự-cố là
đường-sắt khổ hẹp 1000mm. của Việt-Nam
ngày nay, có nhiều đoạn đường cong với
đường-kính dưới 500m., không thể bảo-đảm
quân-bình chống-lật cho các toa xe chạy mau
hơn 60/70 km/giờ.

Một đoạn đường sắt điển-hình tại Việt-Nam
ngày nay (2008), với trà-vẹt bê-tông cốt-sắt 2 cục.

Số vốn đầu-tư để sản-xuất và thay-thế toànthể các trà-vẹt mới vào các trà-vẹt cũ, được
ước-lượng là 24,530 tỉ VNĐ (tương-đương với
1.6 tỉ US$).
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Không may, hệ-thống đường-sắt khổ 1067
mm., với tàu đi tốc-độ 120 km/giờ đã đưa tới,
tại Nhựt-Bổn, một loạt tai-nạn làm tử-vong cả
trăm người và hơn 400 người bị thương-tích.
Rốt cuộc chính-Phủ Nhựt-Bổn phải ra quyếtđịnh chấm-dứt khai-thác loại đường-sắt khổ
hẹp đó.
Do đó dự-án thay-thế trà-vẹt của đường-sắt
Việt-Nam để gia-tăng tốc-độ theo kỹ-thuật
đường-sắt khổ hẹp Nhựt-Bổn, được hủy-bỏ
trước khi dự-án khởi công.
Ghi-Chú: Cũng may cho Việt-Nam tránh
được một dự-án phiêu-lưu! Một kỹ-thuật chưa
được chứng-minh hiệu-nghiệm, đã dự-định ápdụng cho nước nhà!
II. Dự-án đường-sắt Cao-Tốc Hà-Nội/ Saigon
Theo tin-tức báo THANHNIEN-NEWS, 30
June 2009, đăng trên Internet. Chính-phủ ViệtNam vừa trao cho Công-Ty Cố-Vấn Kỹ-Thuật
Tonichi Engineering Consultants Inc., NhựtBổn, và Công-Ty Construction and Investment
Consultant JSC, Việt-Nam, nghiên-cứu khả-thi
“Dự-án Đường-Sắt Cao-Tốc Hà Nội-Saigon”.
Nhũng đặc-điểm được trình-bày sơ-lược
như sau:
1/- Kỹ-thuật đường-sắt cao-tốc Shinkansen
của Nhựt-Bổn sẽ đem áp-dụng cho Việt-Nam,
với mục-tiêu tốc-độ tối-đa 360 kms/giờ.
2/- Chiều dài của đường-sắt cao-tốc HàNội/Saigon dự-liệu là 1.630 kms. (Đường-sắt
hiện-hữu dài 1.720 Kms)
3/- Thời-gian hành-trình Hà-Nội/Saigon sẽ
rút xuống còn 10 giờ. (So với 30 giờ ngày nay).
4/- Đường-sắt sẽ là 2 đường, song-song
ngược chiều, khổ rộng 1435mm. Không có
giao-điểm đồng-mực với bất cứ với đường
giao-thông nào khác.
5/- Chương-trình xây-cất chia ra 3 đoạn:
Hà-Nội/Vinh, Saigon/Nha-Trang, và NhaTrang/Vinh. (Không rõ lịch-trình xây cất của 3
đoạn nói trên ra sao, và trong khi chờ đợi 3
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đoạn nói trên được nối tiếp với nhau, thì việc
khai-thác trên những đoạn còn rời-rạc, sẽ tổchức ra sao ?)
6/- Chi-phí đầu-tư được ước-định là 33 tỉ
US$. 70% là chi-phí xây cất hạ-tầng cơ-sở.
30% là chi-phí đầu-tư mua dụng-cụ di-động
mới.(Trung-bình: tổng cộng 20 triệu US$/Km)
Ghi-Chú: Cần chờ đợi để biết kết-quả cuộc
nghiên-cứu khả-thi của các Công-Ty Cố-Vấn
Kỹ-thuật Nhựt-Bổn nói trên, để biết rõ thêm
chi-tiết. Bài báo của THANHNIEN NEWS có
nhiều chi-tiết phiến-diện và sai-lầm khó chấpnhận được.
Theo tin-tức báo-chí Việt-Nam mới đây,
hình như Chính-Phủ VN đang thúc- dục các sởquan thực-hiện dự-án Đường-Sắt Cao-Tốc nầy
để hoàn-tất sớm được chừng nào, tốt chừng
nấy. Nhưng rất tiếc, có nhiều dấu-hiệu làm cho
tôi nghi rằng, nếu cuộc nghiên-cứu khả-thi
được thực-hiện nghiêm-túc và thành-thật, thì
dự-án Đường-Sắt Cao-Tốc nói trên khó lòng
được kết-luận là “khả-thi”. Không phải về mặt
kỹ-thuật, mà chủ-yếu về mặt kinh-tế và xã-hội
quốc-gia, và trên nguyên-tắc kinh-tế thị-trường.
Lý-do như sau đây:
1/- Chưa có nước nào trên thế-giới đã xâydựng và khai-thác có lợi một đường-sắt cao-tốc
trên một đuờng dài một loạt hơn 1.600 kms.
2/- Nước Pháp chẳng hạn, tuy có nhiều
đường-sắt cao-tốc TGV cấp-tiến hơn-hết trên
thế-giới, không có đoạn cao-tốc nào dài hơn
600 kms. Lý-do là trên những đoạn đường dài
hơn 600 kms, nhiều kỹ-thuật chuyển -vận hànhkhách ngày nay có nhiều ưu-thế để cạnh-tranh
thắng-lợi với đường-sắt cao-tốc, mau hơn, tiện
lợi hơn, và rẻ tiền hơn.
Sau những đoạn cao-tốc, hiện nay là dưới
600 kms, tàu TGV của Pháp còn phải chạy
chậm lại với tốc-độ thông-thường, trên những
đoạn kế-tiếp chưa có đặc-tính kỹ-thuật cao-tốc.
3/- Tuy nhiên tốc-độ an-toàn trên những
đoạn thông-thường đó cũng hơn 200 kms/giờ,
hơn tốc-độ xe hơi rất nhiều. Thành-thử hợp lại
với tốc-độ 350 km/giờ trên những đoạn đường
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cao-tốc, đường-sắt vẫn còn có nhiều ưu-thế rất
hấp-dẫn trên những đường dài hơn 600 kms.
4/- Số vốn đầu-tư cho 1,630 kms đường
cao-tốc Việt-Nam được ước-định sơ-bộ là 33 tỉ
US$ (trung bình 20 Triệu US$/Km), sẽ là một
số đầu-tư cao nhứt cho một dự-án hạ-tầng cơsở riêng biệt, không phải tại Việt-Nam mà thôi,
mà cả trên thế-giới!
5/- Liệu Việt-Nam có khả-năng gánh chịu
một số đầu-tư khổng-lồ như vậy hay không, chỉ
cho một dự-án riêng biệt, so với tổng số lợi-tức
nội-điạ quốc-gia (GDP) hằng năm của VN,
tương đối cũng xấp-xỉ chỉ bằng số đầu-tư đó ?
6/- Hơn nữa, ước-lượng chi-phí đầu-tư nói
trên còn có phần lạc-quan nếu so-sánh với một
đường cao-tốc vừa hoàn-tất tại Đài-Loan: Chỉ
có 300 kms, mà đã tốn kém hơn 18 tỉ US$.
Trung-bình mỗi cây số 30 Triệu US$, cao hơn
số trung bình dự-liệu cho VN, 20 Triệu
US$/km.
7/- Trên nguyên-tắc, số đầu-tư nầy là để
xây cất một hạ-tầng cơ-sở hoàn-toàn mới,
không phải để canh-tân một hạ-tầng cơ-sở cũ,
đã có. Không thể vay-mượn được Quỹ ODA,
với lãi-xuất thấp (3%/năm) mà phải vay mượn
các Quỹ tín-dụng khác, nếu được, với lãi-xuất
cao hơn nhiều. (Quỹ ODA là một Quỹ do nhiều
quốc-gia, trong đó có Nhựt-Bổn và Ngân-Hàng
Á-Đông, đóng-góp để giúp các dự-án đầu-tư tại
Việt-Nam).
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giải-toả và di-dời ít nhứt 1 triệu hộ dân, đa số
gần các thành-phố lớn. Sẽ rất tốn kém nhiều,
gay-go và mất thời-giờ, như các dự-án hạ-tầng
cơ-sở đang tiến-hành ngày nay cho biết.
10/- Đường-sắt Cao-tốc Hànội/Saigon sẽ
cạnh-tranh về mặt cung-cầu chuyển-vận hànhkhách và hàng-hoá nhẹ (như Bưu-Chính và
bao-gói nhẹ), với ít nhứt 4 phương-tiện giaothông khác,là :
- Đường Hàng-Không Hànội/Saigon;
- Quốc-Lộ số 1 Nam-Bắc hiện nay;
- Đường sắt Hà Nội/Saigon hiện-hữu, thế
nào cũng còn phải tiếp-tục khai-thác để
chuyển-vận hành-khách điạ-phương và hànghoá nặng như containers, không cần cao-tốc.
- Và có thể trong tương lai, đường quốc-lộ
mà Chính-Phủ Việt-Nam đang trù-liệu xây-cất
theo đường mòn Hồ-Chí-Minh trên CaoNguyên, gần ranh giới Lào và Kampuchea.
11/- Ông Đại-Sứ Nhựt-Bổn tại Hà-Nội, sau
khi tham-gia Hội-thảo Nghiên-cứu Dự-Án
Đường-Sắt Cao-Tốc, hình như đã phát-biểu ýkiến: “Đây có thể là một ước-mơ lãng-mạn! 33
tỉ US$ là một số vốn khổng-lồ mà chắc-chắn
Nhựt-Bổn không thể nào tài-trợ toàn bộ cho
dự-án”.
III. Dự-án canh-tân, mở rộng khổ và điệnkhí-hoá đường-sắt hiện-hữu.

8/-Đường cao-tốc không thể sử-dụng trở lại
đất-đai hiện-hữu của đường-sắt Hànội/Saigon,
vì nhu-cầu kỹ-thuật của một đường cao-tốc rất
khác xa với nhu-cầu của đường-sắt hiện-hữu.
Bằng chứng là đường dài của đường cao-tốc
dự-định là 1,630 kms, trong khi đường-sắt
hiện-hữu dài 1,726 kms. Nhứt-định đường caotốc phải đi theo một điạ-thế và điạ-hình khác.

(Theo bản Nghiên-Cứu đăng trên Website
VietSciences-Nguyễn-Hoà, ngày 02-11-2008.
Hình-như bản nghiên-cứu nầy đã đệ-trình cho
Bộ Giao-Thông Vận-Tải Việt-Nam).

9/- Mặt bằng đất-đai cần-thiết, hoàn-toàn
mới, ước-lượng vào khoảng 50 km2. Mặt bằng
đó sẽ phải trưng-dụng trên quỹ đất-đai của
lãnh-thổ VN. Phần lớn là tại nhiều điạ-bàn
thành-phố quan-trọng, dân-cư đông-đảo.
Trưng-dụng 50 km2 mặt bằng đó sẽ đặt vấn-đề

1/- Mở rộng khổ đường-sắt hiện-hữu từ
1000 mm. ra tiêu-chuẩn quốc-tế 1435 mm., để
có thể gia-tăng tốc-độ tối-đa tới 220 km/giờ
trên những đoạn đường có đặc-tính kỹ-thuật
thích-nghi, theo kinh-nghiệm đã có từ lâu của
nhiều đường-sắt trên thế-giới. Trên những đoạn

Nội-dung của Dự-án là canh-tân và hiệnđại-hoá đường-sắt hiện-hữu, nhằm những mụctiêu sau đây:
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khác, dù đã mở rộng khổ nhưng chưa có được
đặc-tính kỹ-thuật thích-nghi, tốc-độ sẽ phải
chậm lại. Tuy vậy, thời-gian hành-trình
Hànội/Saigon hy-vọng sẽ giảm từ 30 giờ hiện
nay, xuống còn 20 giờ.
Cần so-sánh thời-gian hành-trình và khungcảnh thoải mái trên một toa xe đường-sắt với
các phương-tiện giao-thông khác, như HàngKhông, 2 giờ - với những chỗ ngồi chật-hẹp -,
và xe-hơi hiện nay, 24 giờ - với chỗ ngồi còn
chập-hẹp hơn trên máy bay nữa.
2/- Chấm-dứt các giao-điểm đồng mực với
các quốc-lộ tại những nơi mà sự chấm-dứt đó
có thể thực-hiện được, không quá tốn kém.
Tại những giao-điểm khác, và trong khi chờ
đợi, canh-tân/tự-động-hoá các phương-tiện
báo-tin và cấm-đường, với những kỹ-thuật
hiện-đại, bảo-đảm an-ninh cao, đang thôngdụng tại nhiều đường-sắt ngoại quốc ngày nay.
3/- Điện-khí-hoá toàn bộ đường-sắt, các
đầu máy và các toa xe hành-khách.
4/- Canh-tân và hoàn-chỉnh hệ-thống
truyền-tin và an-ninh vận chuyển. Đường-sắt
vẫn còn là một đường duy-nhứt, 2 chiều. Vấnđề an-ninh vận-chuyển rất thiết-yếu, nhưng có
thể cải-tiến nhằm hiệu-nghiệm tối-đa, nhờ ápdụng những kỹ-thuật truyền-tin hiện-đaị, kể cả
kỹ-thuật Định-vị Toàn-cầu (GPS) ngày nay đã
có.
5/- Hơn nữa, nhờ hệ-thống điện-khí-hoá
đường-sắt, một mối liên-lạc truyền-tin trực-tiếp
bằng siêu-tần-số trên đường giây điện-khí-hoá,
có thể liên-tục kết nối các đấu máy đang vậnchuyển trên đường-sắt, với cơ-quan kiểm-soát
và điều-khiển trung-ương. Mục-đích là lúc nào
cũng có thể biết được vị-trí và tốc-độ của mỗi
chuyến tàu đang vận-chuyển trên toàn-thể hệthống, theo thời-gian thật-sự (en temps réel).
Một hệ-thống kiểm-soát và điều-khiển trungương, giống như hệ-thống kiểm-soát không-lưu
cho hàng-không, nhưng thực-tiễn, chính-xác và
hiệu-nghiệm hơn nhiều.
6/- Cước-phí được ước-lượng có thể bằng
gấp đôi giá cước vận-tải đường bộ ngày nay,
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nhưng tương-đương với giá cước Hàng-Không
trong nước. Tuy nhiên đường-sắt còn một ưuthế căn-bản: là các Ga đường-sắt còn nằm gần
trung-tâm các thành-phố lớn. Không phải như
các phi-trường hàng-không, lúc nào cũng bấtlợi nằm rất xa các trung-tâm thành-phố (như
Nội-Bài đối với Hà-Nội, Phú-Bài đối với Huế,
Cam-Ranh đối với Nha Trang, v.v.), bắt buộc
hành-khách phải mất nhiều thời-giờ để đi tới
trung-tâm thành-phố sau khi tới phi-trường,
hoặc khi đi ngược lại.
Nguồn vốn đầu-tư cho Dự-Án.
Chi-phí đầu-tư cho Dự-án canh-tân và điệnkhí-hoá đường-sắt hiện-hữu như nói trên được
ước-lượng sơ-bộ vào khoảng 6 tỉ US$, (so với
chi-phí 33 tỉ US$ cho Dự-Án Đường-Sắt CaoTốc nói trên).
Khác với Dự-Án Đường-sắt Cao-Tốc, dựán nầy là để cải-tiến một hạ-tầng cơ-sở đã có,
của một nước Việt-Nam đang phát-triển. Tàinguyên cần-thiết có thể vay mượn được với
Quỹ ODA, với lãi-suất ưu-đãi thông-thường
vào khoảng 3%/năm, và một thời-hạn ân-xá có
thể nhiều năm, trước khi phải bắt đầu trả nợ.
Kỹ-Thuật thi-công
Giai-đoạn mở rộng khổ đường-sắt.
Thi-công sẽ thu-xếp thế nào để việc khaithác đường-sắt với dụng-cụ cũ, khổ 1000 mm.,
vẫn còn tiếp-tục được sử dụng hàng ngày cho
tới khi thay-đổi xong qua khổ 1435 mm.
Phương-pháp thi-công đó là tuần-tự thaythế các trà-vẹt bê-tông 2 cục với 2 lỗ cho 2 rày
khổ 1000 mm., đang thông-dụng ngày nay,
bằng một loại trà-vẹt mới, bê-tông một cục với
3 lỗ cho cả 3 rầy khổ 1000 mm. và 1435 mm.,
nằm chung nhau trên một trà-vẹt.
Đường-sắt 3 rầy đó sẽ được sử-dụng trong
thời-gian chờ đợi theo kinh-nghiệm Việt-Nam
đã có, với các đường lồng 3 rầy ngày nay.
Dụng-cụ với bánh xe khổ 1000 mm. và khổ
1435 mm. đều có thể khai-thác cùng một luợt
trên các đường lồng đó, trong thời-gian chờ
đợi.
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Khi nào dụng cụ đường-sắt với bánh xe
1000 mm. không còn sử-dụng nữa, thì một
trong 3 rầy đường lồng sẽ được tháo gỡ, đem đi
sử-dụng nơi khác.
Vì kích-thước tổng-quát của các toa xe và
đầu máy với bánh xe khổ 1000 mm. và khổ
1435 mm. sẽ không khác nhau cho mấy, các
khoảng-thông-xe (gabarit obstacles) hiện-nay
trên các cầu sắt và trong các hầm không cần
gia-tăng mở rộng thêm ra.
Tuy nhiên, trong thời-gian chờ đợi, tim
đường khổ 1435 mm. sẽ bị xê-dịch qua một
bên, so với tim đường cũ khổ 1000 mm., cụ-thể
bằng:
(1435 -1000)/2 = 217.5 mm.
Sự xê-dịch tim đường đó không có trở ngại,
trong khi chờ đợi, đối với các khoảng thông xe
qui-định trên các cầu sắt và trong các hầm ngày
nay. Sau đó, tim đường khổ 1435 mm. có thể
xê-dịch trở lại tim đường cũ, bằng cách đẩy các
trà-vẹt xê-dịch 217.5 mm. trở lại tim đường cũ.
Sự xê-dịch đó, thật-sự chỉ cần-thiết trên các
cầu sắt và trong các hầm mà thôi. Ngoài các
cầu sắt và các hầm, sự xê-dịch các trà-vẹt
không cần-thiết. Tuy-nhiên, thân đất dưới
đường-sắt, nếu nằm trên đê, phải mở rộng thêm
ra thêm 435 mm., và thêm số đá ballast cầnthiết đặt thêm dưới rầy.
Thay đổi bánh xe trên các dụng-cụ di-dộng.
Các dụng-cụ di-động đường-sắt thường
nằm trên 2 thành-phần bánh xe gọi là bogies.
Mỗi bogie có 2 trục (essieux) và các bộ phận
hãm xe cần-thiết. Chỉ cần thay-thế toàn bộ các
bogies với bánh xe khổ 1000 mm., bằng bogies
mới, bánh xe khổ 1435 mm. Các bogies mới đó
cần được chuẩn-bị mua sắm trước. Nhưng các
thân xe phiá trên còn có thể giữ lại nguyên vẹn
không thay đổi, tiết-kiệm được một số vốn rất
đáng kể.
Một chương-trình tái-dụng trở lại (recycle)
nhiều bộ phận của bogies cũ, như các bánh xe
và các bộ-phận hãm xe, cần được tổ-chức để
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tái-dụng lại, tiết-kiệm những tài-sản đó.
Chương trình tái-dụng đó sẽ có một qui-mô rất
đáng-kể, và có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm.
Kế đó, cơ-sở tái-dụng (recycling) liên-hệ,
với kinh-nghiệm thâu-thập được, có thể
chuyển-tiếp qua việc sản-xuất kỹ-nghệ những
bộ-phận bogies cần-thiết, hoàn-toàn mới.
Điện-khí-hoá đường-sắt.
Công-cuộc điện-khí-hoá đường-sắt bắt buộc
trồng cột điện cạnh đường-sắt và giăng giây
điện trên giữa đường-sắt. Chương-trình thicông có thể tổ-chức dễ-dàng, không trở ngại
cho việc tiếp-tục khai-thác đường-sắt thường
ngày. Chỉ cần hạn-chế tốc-độ đoàn tàu khi đi
ngang các công-trường mà thôi.
Sử-dụng điện-lực để thay-thế nhiên-liệu
trên các đầu máy sẽ đem lại một tiết-kiệm đáng
kể về việc tiêu-thụ năng-lượng trong nước, và
sẽ đóng góp rất tích-cực vào việc cải-thiện ônhiễm môi trường.
Ghi-Chú: Tôi rất tán-đồng “Dự-án Canhtân và Điện-khí-hoá Đường-sắt” nói trên. Tôi
tin rằng Dự-án đó có một hy-vọng được kếtluận khả-thi rất cao, cao hơn Dự-án Đường
Cao-Tốc vì những lý-do sau đây:
- Số vốn đầu-tư 6 tỉ US$, thay vì 33 tỉ US$
của dự-án đường Cao-Tốc, tương-đối vừa phải
so với Tổng số lợi-tức nội-điạ GDP hằng năm
của VN, vào khoảng 40 tỉ US$.
- Số vốn cần-thiết đó có thể vay mượn với
Quỹ ODA để được hưởng lãi-xuất ưu-đãi
3%/năm và một thời-gian ân-xá lâu-dài, trước
khi phải bắt đầu trả nợ.
- Chương-trình thi-công có thể co-giãn tùy
khả-năng nhân-lực và ngân-sách Việt-Nam, để
đảm-bảo sự tiếp-tục khai-thác đường-sắt khổ
1000 mm. thường ngày không bị gián-đoạn.
- Vốn tích-lũy của đường-sắt Viêt-Nam
đang có hôm nay, nhờ đường-sắt đã được xâydựng từ hơn 100 năm qua, ước-lượng vào
khoảng 273 tỉ US$. (Tôi chưa biết rõ chi-tiết
của sự ước-lượng số tài-sản tích-lũy đó. Nhưng
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xin chấp-nhận số 273 tỉ US$ nói trên, để có một
quan-niệm sơ-bộ).

hiện nay, dù nhiều nơi đã có đường đôi, nhưng
chưa có đặc-tính kỹ-thuật cao-tốc.

- Vậy ngày nay nếu phải đầu-tư thêm 6 tỉ
US$, tức là khoảng 3% số tài-sản đang có, để
canh-tân, chống sự hao-mòn và lạc-hậu tài-sản,
và để cải-tiến, là một quyết-định đầu-tư hợp-lý
và hợp-thời của một doanh-nghiệp biết trọngtrách của mình trong lịch trình tiến-hoá của xínghiệp.

- Một dự-án cải-tiến khác nữa, để gia-tăng
tốc-độ và đồng-thời bảo-đảm an-ninh trong
mùa bão-lụt, là thay-thế đoạn đường hiện nay
qua đèo Hải-Vân, bằng một đường hầm, như
ngày nay đã thực-hiện cho đường bộ. Vì điạ-thế
của đường-sắt qua Đèo Hải-Vân nằm ở một
mức cao-độ, thấp hơn đường bộ, hầm đườngsắt có thể dài hơn hầm đường bộ. Nhưng hầm
đường-sắt sẽ hẹp hơn, vì chỉ cần cho một
đường-sắt duy-nhứt khai-thác 2 chiều, mà thôi.
Đường hầm có thể chỉ cần-thiết trên một vài
đoạn rời-rạc, không liên-tục. Nhưng thế nào
cũng ngắn hơn chiều dài đường-sắt hiện-hữu.
Nhờ đó, hành-trình sẽ rút ngắn một thời-gian
rất đáng ghi.

- Hơn nữa, sự canh-tân và hiện-đại-hoá cơsở đường-sắt Việt-Nam theo Dự-án nầy sẽ làm
gia-tăng lợi-tức khai-thác và củng -cố sự sống
còn của Đường-sắt Việt-Nam, đã có từ lâu và
đã gắn liền với lịch-sử và sự-nghiệp của nước
nhà từ hơn một thế kỷ nay.
Tôi xin thêm các ý-kiến bổ-túc sau đây:
- Dự-án nói trên chưa đặt vấn-đề xây cất
thêm trên toàn-thể hệ-thống, một đường-sắt thứ
2, song song và ngược chiều với đường hiệnhữu.
- Nhưng để rút ngắn phần nào hành-trình
các chuyến tàu Hà-Nội/Saigon, nên hoạch-định
một chương trình canh-tân tuần-tự và liên-tục,
có thể thực-hiện từng giai-đoạn, tùy theo mức
độ gia-tăng hành-khách và hàng-hoá, khả năng
tài-chánh của Công-Ty Đường-sắt và Ngânsách của nhà nuớc.
- Tại những nơi mà điạ-thế cho phép, táithiết các đoạn đường cong hiện nay với đường
kính dưới 1.000m, bằng đường cong với đường
kính trên 1.000 m. Mục-đích là đề gia-tăng tốcđộ của đoàn tàu khi đi qua các đoạn đường
cong đó và rút ngắn thời-gian hành-trình.
- Nếu thuận-tiện và điạ-thế cho phép, chọn
một vài đoạn đường khoảng vài chục, tới vài
trăm kms., để xây dựng những đoạn đường đôi,
song-song và ngược chiều.
- Nếu được, luôn tiện cải tiến vài đoạn
đường đôi mới đó, để có đặc-tính kỹ-thuật caotốc. Tàu vẫn còn phải chạy với tốc-độ thấp hơn
tại những đoạn khác, còn là duy-nhứt và 2
chiều. Đây là phương-pháp rất thực-tiễn đang
áp-dụng cho nhiều đường-sắt TGV của Pháp

IV. Liên-Hệ đường-sắt Việt-Nam với các
nước láng giềng.
1/- Liên-hệ với Trung-Hoa.
Hiện nay đường-sắt Việt-Nam có 2 mối
liên-hệ với đường-sắt Trung-Hoa:
Đường Hà-Nội/Lạng-Sơn 320 kms. Đường
nầy hiện nay là một “đường lồng”, với 3 rầy
khổ 1000 mm. và 1435 mm. cùng chung trên
một trà-vẹt, để có thể tiếp nhận dụng-cụ đườngsắt khổ 1435 mm. của Trung-Hoa tận tới ga
Hà-Nội.
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Đường Hà-Nội/Lạng-Sơn trước đây được
nới khổ rộng ra 1435 mm., chủ-yếu để nhận
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Đường Hải-Phòng/Hà-Nội/Lào-Cai, 296
kms trên lãnh-thổ Việt-Nam, còn với rầy khổ
1000 mm.
Có lẽ Việt-Nam chưa dự-định, hoặc chưa
thấy cần-thiết mở rộng khổ đường-sắt HàNội/Lào-Cai trên lãnh-thổ Việt-Nam, vì TrungHoa có lẽ cũng chưa dự-định canh-tân mở rộng
khổ đường-sắt bên phiá Trung-Hoa, chủ-yếu vì
địa-thế bên Trung-Hoa khó-khăn hơn nhiều.
Với những dự-án phát-triển hạ-tầng cơ-sở
giao-thông tại Vân-Nam, hiện nay Chính-Phủ
Trung-Hoa đặt trọng tâm vào phát-triển đường
bộ, thay vì đường-sắt.

Hình ảnh một cầu cao trước hầm, đường-sắt
Hải-Phòng/Vân-Nam, trên lãnh-thổ Trung-Hoa

viện-trợ quân-sự của Trung-Hoa trong thờigian chiến tranh.
Nhưng ngày nay, đường nầy chỉ hoạt-động
với dụng-cụ đường-sắt khổ 1000 mm. mà thôi,
chuyển-vận hành-khách nhiều hơn hàng-hoá.
Vận chuyển hàng-hoá nhập-nội từ Trung-Hoa
qua cửa khẩu Lạng-Sơn/Đồng-Đăng thôngthường sử-dụng xe tải nhiều hơn toa xe ĐườngSắt.
Trong tương lai, khi hệ-thống đường-sắt
Việt nam được canh-tân nới rộng khổ ra 1435
mm., thì đường lồng Hà-Nội Lạng-Sơn sẽ
đương nhiên sát nhập vào hệ-thống quốc-gia,
và nối tiếp với đường-sắt Trung-Hoa, không có
vấn-đề nào cả.

Hiện nay (2009), trên thực-tế đoạn đườngsắt trên lãnh thổ Trung-Hoa từ Côn Minh tới
Hồ-Kiều/Lào-Cai đang tạm ngừng khai-thác vì
hư-hại do thời-tiết. Hành-khách từ Côn Minh
tới Hồ-Kiều/Lào-Cai trên những xe buýt đi
đêm, có giường ngủ. Sau khi tới ranh-giới Hồkiều/Lao-Cai, hành-khách chuyển sang qua toa
đường-sắt Việt-Nam để đi tới Hà-Nội và HảiPhòng.
Chính-Phủ Trung-Hoa tới nay gặp nhiểu
khó-khăn để liên-kết đoạn đường-sắt nầy, khổ
rộng 1000 mm., với các đường-sắt khác của
Trung-Hoa, đều với khổ tiêu-chuẩn quốc-tế
1435 mm.
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2/- Liên-Hệ với nước Kampuchea
Chính-Phủ nước Kampuchea vừa mới giao
cho một Công-Ty Tư-Vấn Kỹ-thuật Trung-Hoa
nghiên cứu khả-thi dự-án một đường-sắt mới,
257 kms, để nối liền thủ-đô Phnom-Penh với
tỉnh Lộc-Ninh, Việt-Nam.

TRANG 23

Vấn-đề khó-khăn nối-tiếp với nhau các
đường-sắt trong vùng Đông-Nam-Á, là các khổ
đường-sắt hiện nay khá phức-tạp, nơi 1000
mm., nơi 1435 mm., phải đồng-hoá lại như thế
nào? Vấn-đề đó sẽ giải-quyết trong tương-lai
với các nước liên-hệ.

3/- Liên-hệ với nước Lào
Một dự-án đường-sắt mới được đề-cập giữa
hai Chính-Phủ Việt-Nam và Lào hồi cuối năm
2007, là đường nối tỉnh-lỵ Thakhek bên nước
Lào, tới Ga Tân-Ấp, trên đường-sắt Bắc-Nam
của Việt-Nam và kế đó, với một chi-nhánh
đang được trù-liệu, tới Hải-Cảng Vũng-Áng,
Tỉnh Quảng-Bình.
Khi xưa, liên-lạc giao-thông giữa Việt-Nam
và nước Lào thực-hiện từ Đà-Nẵng tới Đông Hà bằng đường-sắt, rồi kế-tiếp tới Savannakhet
bằng đường bộ trên Quốc-Lộ số 9 ngang đèo
Lao-Bảo.
Một đoạn đường Hải-Phòng/Vân-Nam, trên lãnhthổ Trung-Hoa. Cầu cao và hầm kế-tiếp liên-tục.

Đồng-thời chính-phủ nước Kampuchea
cũng đã giao cho một Công-Ty Tư-Vấn ÚcChâu nghiên-cứu khả-thi một dự-án đường-sắt
khác, từ Phnom-Penh tới Sisophon, để kết nối
với hệ-thống đường-sắt Thái-Lan, hiện nay đã
đi tới Mã-Lai và Singapore.

Mới đây, chính-Phủ Việt-Nam và Lào đã
thoả-thuận cải-tiến thủ-tục thuế-quan tại ranhgiới, để dễ-dãi và mau chóng hơn, nhứt là cho
hàng-hoá chở bằng containers đã niêm-phong,
khỏi mất thời-giờ mở khoá để kiểm-soát, rồi
niêm-phong trở lại tại các ranh-giới như thường
lệ.

Dự-án đường-sắt Phnom-Penh/Lộc-Ninh
thật-sự trước đây cũng đã được nhà nước Phápthuộc Đông-Dương dự-trù, khi xây cất đườngsắt Saigon/Lộc-Ninh. Nhưng đường-sắt
Saigon/Lộc-Ninh ngày nay không còn khaithác nữa và một phần đường đã bị tháo-gỡ.
Trong viễn-tượng hình-thành đường-sắt
Phnom-Penh/Lộc-Ninh phiá Kampuchea, và
tương-lai đường-sắt Việt-Nam có thể móc nối
với đường-sắt của các nước láng giềng ĐôngNam-Á, có lẽ thế nào Việt-Nam cũng phải táithiết đường-sắt Saigon/Lộc-Ninh trở lại.

Nhà ga nhỏ trên đoạn đường-sắt Việt-Lào
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Ðọc lại những Lá Thư AHCC năm xưa
Lê Khắc Thí
Sống trong giai đoạn tuổi già mà tôi đã có
lần gọi là chương cuối của cuộc đời (le dernier
chapitre de la vie), các bạn cao niên thường hay
hồi tưởng lại những kỷ niệm xa xưa, lớp trẻ thì
lo làm việc, lo cho gia đình, xây dựng tương lai.
Những ngày của tuổi già là những ngày dài nhất
của cuộc đời, vì không có việc gì để làm, đúng
hơn là sức khỏe không cho làm bất cứ việc gì
như năm, mười năm về trước.
Cả ngày xem TV, nghe tin tức cũng nhàm
chán, đa số chương trình là dành cho lớp trẻ
thời đại, người già xem không lý thú gì.
Một trong những thú vui của tôi là đọc lại
những Lá thư AHCC năm xưa, Lá thư đã gắn
liền với cuộc đời của tôi 35 năm qua, những LT
ấy không biết có AH nào giữ lại đầy đủ 96 số
trong tủ sách. Riêng tôi, tôi xếp nó theo thứ tự
thời gian trên một cái kệ để bên cạnh bàn tôi
ngồi nhiều giờ mỗi ngày, để mỗi khi nhàn rỗi,
tôi lấy ra một vài số và đọc lại những bài mà quý
AH khắp nơi đã viết mấy mươi năm qua từ khắp
nơi, từ Việt Nam, từ trại tị nạn, từ Phi Châu, Úc,
Âu, Á và Mỹ châu của lớp đàn anh cũng như các
bạn trẻ trong gia đình Công Chánh. Cảm động
nhất là đọc lại những giòng thư, nhìn lại những
nét bút của quý Cụ viết cho LT như Cụ Chu Văn
Mậu, Cụ Hoàng Ðạo Lượng, Cụ Khúc Ðản, Cụ
Nguyễn Văn Minh, Cụ Lê Sĩ Ngạc, Cụ Nguyễn
Mạnh Hoàn…. Nay các Cụ đã quy tiên mà lời
nhắn nhủ, tâm tình còn đó. Chúng ta học hỏi
được ở các đàn anh nhiều điều quý hóa!
Tôi xin trích một vài đoạn trong những LT
từ số 1 trở đi và một vài bài nói lên truyền
thống tốt đẹp của AHCC như những bài kêu gọi
giúp đỡ cho anh em bên nhà, trong trại tị nạn
hay những bài nói lên nỗi lo âu cho LT bị mai
một nếu không có anh em đứng ra phụ trách,
không tìm ra vùng cho LT đổi. Nhưng rồi mọi
khó khăn đều được vượt qua và LT thân yêu

vẫn sống lớn mạnh. Xin các bạn xem đây như
mục thư tín từ những LT năm xưa.
- Lá thư AHCC số 1, Tháng 3/1976 từ
OHIO-USA gồm vỏn vẹn 6 trang đánh máy
lệch lạc, bỏ dấu bằng tay, trang bìa cũng là bài
LT tâm tình với AH, 4 trang danh sách gồm 92
AH và một trang nói về việc học hành thi cử ở
Hoa Kỳ. Nơi trang bìa có đoạn “… Chúng ta
sống xa quê hương gần một năm rồi, trong thời
gian ấy một số anh em đã liên lạc được với
nhau và đến nay chúng ta ghi nhận được đến
trên 90 hội viên AHCC đã di cư và đang sống
trên đất Mỹ, Pháp, Canada…. Nhận thấy số anh
em AHCC ra đi được khá đông và đa số tạm ổn
định đời sống, nhưng đều cùng chung một tâm
trạng cô đơn, lạc lõng, buồn nhớ khôn nguôi!
Ðể an ủi và giúp đỡ nhau phần nào, thiết tưởng
chúng ta nên sống lại trong tình AHCC, tìm một
phương thức sinh hoạt trong tinh thần tương
thân, tương trợ của Hội ngày xưa để chúng ta
thấy gần gũi nhau hơn, dù ở phương trời xa nào
cũng thấy bớt cô đơn và luôn luôn có những bạn
Công Chánh gần mình….
- Lá thư AHCC số 2. Tháng 4/1976 từ
OHIO.
Hình bìa là Tổng Nha Kiều Lộ với đông đủ
các cấp chỉ huy. Sau 2 tháng mà ra được LT số
2 gồm 16 trang nội dung phần lớn là ý kiến của
nhiều AH về việc phát triển LT và tin tức AH
khắp nơi.
- Lá thư AHCC số 3. Tháng 10/1976 từ
OHIO.
Hình bìa là Bộ Công Chánh và Giao Thông,
có đầy đủ các cấp chỉ huy nhân dịp chúc Tết
1974. LT đề nghị AH chia ra nhiều khu vực để
thay nhau phụ trách LT. Bắt đầu thấy có danh
sách AH ủng hộ LT, tổng cọng như sau:
$201 + 104 con tem + 28 coupons tem
- Lá thư AHCC số 4. Tháng 1/1977 từ
OHIO.
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Chỉ vỏn vẹn một trang giấy viết tay với lời
cáo lỗi: …Ðáng lẽ vào dịp Xuân sang chúng ta
ấn hành một đặc san AHCC để mừng Xuân,
chúc Tết, nhưng vì thời gian cũng như phương
tiện sau khi ra LT số 3 quá eo hẹp, nên không
thể thực hiện được ý muốn trên. Xin anh em
thông cảm.
- Lá thư AHCC số 5. Tháng 4/1977 từ
OHIO.
Kỷ niệm 2 năm di cư. Hình bìa là một xe
cần trục đang xây cầu. LT gồm 24 trang trong
đó có 8 trang danh sách AHCC.
- Lá thư AHCC số 6. Tháng 7/1977. LT rời
OHIO qua Bắc Cali.
LT gồm 16 trang, tin tức và bổ sung danh
sách. Có mấy mẫu tin như sau:
-

Ô. Bùi Hữu Tuấn: Chúng tôi có nhận
được Lá thư AHCC, tôi vội vàng trả lời
ngay và cám ơn các anh em Công Chánh
vẫn quý mến tôi như xưa ở bên nhà….

-

Ô. Khúc Ðản: Tôi nhận được LT, tôi rất
vui mừng vì mình đã lưu lạc trên đất
khách quê người mà có bạn hữu nhớ đến
mình. Có đi xa mới biết tình bằng hữu là
quý….

-

Một bạn Kiều Lộ ở VN: … Anh em bạn
bè bên nhà làm việc lại như cũ, chỉ có
anh Tăng thì chưa. Công việc nhiều hơn
trước! … Nhờ ơn chính phủ, lương tiền
cũng đủ ăn một mình, thường ngày lấy
thể dục làm cơm dinh dưỡng….

- Lá thư AHCC số 7. Ban Phụ trách:
Nguyễn Mạnh Hoàn, Trương đình Huân, Ðào
trọng Cương (Canada)- Tháng 10/1977, gồm 10
trang. Có mấy vần thơ:
“ Tản cư viễn xứ lại gặp nhau,
Ðồng nghiệp tâm tình nghĩa thâm sâu.
Công Chánh năm xưa, nay lan rộng,
Ái hữu mãi còn khắp năm châu…
….
Còn trời còn nước còn non,
Còn thơ Công Chánh ta còn thương nhau
….
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Một trong những mục tiêu của LT- AHCC
ngay từ lúc ban đầu là việc trợ giúp anh em
đang gặp khó khăn bên nhà, một bài đề cập đến
vấn đề ấy trên LT có tựa đề: “Lá lành thư thả,
Lá rách tả tơi” trích đăng một số thư anh em
bên nhà như thư của các AH TND, NTD, TVT
đã nói lên nỗi vui mừng và sự cảm xúc khi thấy
anh em đồng nghiệp ở nước ngoài không quên
đồng nghiệp ở nước nhà. Câu nói nửa đùa nửa
thật mà Anh TND nhắc đến trong thư “không
biết các PHÚ HỮU bên đó có nhớ đến bọn
BẦN HỮU bên này không?”
Chúng ta còn nhớ, nhớ rất nhiều đến anh em
bên nhà, nhưng ngoài những sự liên lạc giúp đỡ
riêng tư giữa anh em bạn thân với nhau, chúng
ta chưa đặt được vấn đề kêu gọi một sự giúp đỡ
chung cho anh em bên nhà …. Số tiền lần đầu
gửi về giúp anh em $600, một số anh em nhận
được sự trợ giúp gởi thư cám ơn… “Tôi và gia
đình rất cảm động cũng như vui mừng về sự
giúp đỡ lớn lao và quý báu của anh em, sự giúp
đỡ này đã giúp chúng tôi ra khỏi sự eo hẹp
thường xuyên…”
… “Ðối với tôi, món quà đã là quý rồi, nhưng
tinh thần của anh em nghĩ đến nhau mới thật là
quý hơn…”
- Lá Thư AHCC số 8. Xuân Mậu Ngọ
1978, Ban phụ trách: Các AH Nguyễn Mạnh
Hoàn, Ðào Trọng Cương, Trương Ðình Huân;
gồm 59 trang, hình bìa vẽ một cành hoa đơn sơ
với câu CUNG CHÚC TÂN XUÂN MẬU
NGỌ. Những trang cuối là bản danh sách, nay
đã lên đến 156 AH. Trang tình hình tài chánh
ghi:
- Thu cho LT số 7: $230.00, Chi: $124.00,
còn lại cho LT số 8: $106.00. Chúng ta thấy 30
năm về trước LT đang trong hoàn cảnh tài
chánh eo hẹp….
Mục Thư tín, có thư một số AH tiền bối:
Cụ cố AH Nguyễn Lương Ngôn: “Tôi rất
hoan hỉ nhận được LT AHCC số 7. Ðã là anh
em trong đại gia đình Công Chánh, bất luận già
hay trẻ, chúng ta nên sử dụng danh từ “Anh” để
xưng hô cho được thân mật….”
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Là LT Xuân nên có nhiều bài thơ về Tết:
“Thoắt cái là xuân, chửa gì đã Tết,
“Giật mình, xuân nhấp nhố sau lưng.
“Thót gió, Tết rập rình sát đít…
- Lá Thư AHCC số 9. Cùng ban phụ trách
LT số 8 ở Bắc Cali, giới thiệu ban phụ trách
LT số 10 ở miền Nam Cali. Bài vở và tài chánh
gởi về AH Phạm Ngọc Lân… Hình bìa vẽ bản
đồ VN và ghi Kỷ niệm giỗ tổ Hùng Vương, 10
tháng 3 Âm lịch. Về thư tín, có thư:
- Cụ Ðào Huy Tài… Tôi thấy LT AHCC
phong phú lên nhiều, trong lúc di cư ai mà
không lo sinh kế gia đình, thế mà các anh đã
tận tụy giúp LT rất nhiều…. Tôi thấy chỉ có
ngành Công Chánh mình là có một LTAH, các
ngành khác không có ai đề cập đến… Tôi rất
tiếc là ra trường năm 1922 cho nên xem danh
sách anh em tôi không được biết nhiều người
… ( Cụ ra trường năm 1922, lúc đại đa số AH
chưa chào đời).
- Cụ Ðinh Gia Bái … Rất hoan nghênh sáng
kiến thành lập LT AHCC và tinh thần đoàn kết
giữa các bạn đồng nghiệp. Cầu mong LT càng
ngày càng tươi thắm để ấp ủ được lâu dài
hương vị quê hương trong gia đình Công
Chánh ở hải ngoại.
- Cụ Nguyễn Mạnh Hoàn có bài “Ðôi bạn
đồng khóa”. Anh Ðinh Gia Bái và tôi là đôi bạn
thân đồng khóa, sau khi ra trường (năm 1932)
anh được bổ về miền Trung, tôi đổi qua xứ
Lào, 12 năm sau (1944) anh cũng đổi qua
Paksé (Lào) và chúng tôi cùng làm việc ở tỉnh
này…. Nhờ có LT AHCC cho tin về anh Ái
Văn (rể của anh Bái) nên chúng tôi mới biết địa
chỉ của nhau. Cảm hoài vô hạn, anh Bái có gởi
cho tôi bài thơ sau đây:
„Trải bao biến cố cảnh lưu ly,
Gặp gỡ bao lần bạn cố tri.
Cảm nghĩa đồng song khi tưởng nhớ,
Chạnh niềm cố quốc buổi ra đi.
Giang hồ phiêu lạc thôi đành vậy,
Thế sự thăng trầm chẳng quản chi.
Xuôi ngược đường đời không bến hẹn,
Mà duyên hội ngộ ngẫm ly kỳ”.
ÐGB

Vậy xin họa lại để đền đáp tấm thịnh tình
của Bạn:
“Mấy lần tái ngộ lại chia ly,
Thiên lý tha hương ngộ cố tri.
Nhớ buổi thanh xuân còn sum họp,
Tủi ngày bạc phận phải ra đi.
Việt Nam cố quốc đành xa vậy,
Hiệp chủng tân bang có vui chi.
Mây mù bao phủ Phi, Âu, Á,
Chém giết tranh ngôi thực lạ kỳ”.
NMH
- AH Bửu Ðôn (từ Phi Châu)…Quý Anh
trong AHCC,
Nơi Phi Châu xa xôi này, mỗi lần đọc LT
AHCC là mỗi lần vui. Nhưng bị cái bịnh nan y
là ham đọc mà ít viết, nên cũng vắng thư cho
các Anh….Tôi xin gởi chi phiếu 100 đô để ủng
hộ LT và trợ giúp anh em….
- Lá Thư AHCC số 10. Tháng 8/1978 - Từ
Nam Cali - Cố vấn: Nguyễn Mạnh Hoàn, Lê
Khắc Thí - Kiểm soát: Bửu Hạp - Ðọc thư AH:
Ðỗ Ðình Phục - Tổng quát: Phạm Ngọc Lân –
80 trang. Hình bìa có câu: CÔNG CHÁNH
NGHỀ NGHIỆP PHỤC VỤ CON NGƯỜI.
- AH Bửu Hạp: “Chúng ta là những con
chim Việt lạc bầy, gìờ đây đang tụ họp lại
được, thì chúng ta hãy cố gìn giữ mối giao cảm
này để cùng nhau trên bước đường tha hương
bắt đầu lại một cuộc sống mới…. LTAHCC đã
đem chút ý nghĩa của cuộc sống chúng ta từ
bên nhà sang đây. Chúng ta phải có bổn phận
bảo vệ, gìn giữ nó”.
- Ông Trần Lê Quang: “Tôi vừa nhận được
hai LT số 8 và 9 của các Anh. Tôi vừa cảm
động vừa tự hào rằng anh em Công Chánh
mình dù vật đổi sao dời cũng còn cố gắng giữ
lại tinh thần đoàn thể khi xưa. Tôi mong có cơ
hội chung gặp mặt nhau một ngày gần đây….
Tôi xin gởi chi phiếu 100 USD để ủng hộ các
cố gắng của anh em….”
LT số 10 có nhiều bài nói về “Những vấn đề
của chúng ta, những bài toán của dân tị nạn…,
vấn đề thi cử ở Hoa Kỳ, khoa học thường
thức….
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- Lá Thư AHCC số 11. Tháng 1/1979 - Từ
Nam Cali (cùng BPT LT số 10) - gồm 66 trang
– có danh sách AHCC nay lên đến 203 AH.
Mục Thư Tín có thư của:
- AH Tạ Huyến: …Tôi rất thích đọc tin Vui
Buồn của các bạn liên hệ đến ngành Công
Chánh VN. Ðọc LT AHCC cho hay tình đồng
nghiệp Công Chánh là một sự thật chứ không
phải là một điều tưởng tượng. Mừng thay, nhất
là trong bước lưu vong hiện nay còn đâu Bộ
Công Chánh với các Nha, Sở Kiều Lộ, Kiến
Thiết…các cấp chỉ huy Tổng, Bộ trưởng….
- AH Ái Văn:… Khi mới đến đảo Mã Lai,
tôi đã nhận được LT của các anh em Công
Chánh gởi, thật rất cảm động… Ðến New York
vào đầu năm 1978, được thư anh Thí gởi…, rồi
lại được người bạn Mỹ liên lạc và cho biết có
opening job tại Montana… Tôi lại move xuống
Cali và tìm được việc làm tại Holmes and
Narver….
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khác để bớt gánh nặng cho anh em phụ trách.
LT không có chủ nhiệm, chủ bút, không sống
nhờ niên liễm hay quảng cáo mà sống nhờ tình
thương của tất cả AH và thân hữu. LT không có
hoài bão lớn, chỉ cố giữ cho còn có nhau, và đã
làm được việc ấy. (Lê Khắc Thí).
Thư tín
-AH Trần Văn Tươi: Dù phiêu bạt nơi đâu
anh em Công Chánh khi gặp lại nhau, sự liên
hệ vẫn còn và càng thắt chặt…. Khi tôi mới lên
đảo tỵ nạn Pulau Tengah, tôi gặp ngay nhóm 4
anh Quỳ, Căn, Ngân, Nhựng, các anh chị vẫn
nhận ra tôi… Nửa giờ sau khi đến đất Mỹ trong
đêm 12/12/78, tôi đã được hội tặng một cuốn tự
điển Việt/Anh, Anh/Việt. Một số anh em mau
mắn thăm hỏi, nhờ có danh sách AHCC mà liên
lạc được với nhiều bạn…
- AH Bửu Hiệp: Bài thơ Mừng Anh
NMHoàn thọ 70 tuổi.
Mừng Anh tuổi thọ đúng bảy mươi,
Sức khỏe xem chừng vẫn tốt tươi.
Gia đình hạnh phúc đôi bên đủ,
Gả cưới năm qua được hai người.
Phương Toàn nước ngọt còn đâu nhỉ,
Thượng Viện đôi khi ngẫm lại cười,
Ðất khách dày công chăm Ái hữu,
Phó Anh việc ấy ráng làm chơi.

- AH Ðồng sĩ Nga:… Tôi có nhận được LT
số 10 và xin cáo lỗi vì bận công việc nên không
tham gia bài vở cho LT. Theo lời kêu gọi của
Ban PTLT tôi xin gởi môt mẫu họa (bản vẽ
hình bìa) để tùy nghi xử dụng….
- Lá Thư AHCC số 12. Năm thứ tư – ngày
30-4-79. Hình bìa là 2 cành trúc màu sắc đẹp
đẽ, gồm 86 trang. Trang bìa phía sau cũng có
ghi: “Lá thư AHCC thuần túy là LT riêng của
anh em đồng nghiệp Công Chánh…. Xin đừng
phổ biến ra ngoài…. LT không có Chủ nhiệm,
Chủ bút và Ban Biên tập. Mỗi anh em AHCC
đều đóng góp ý kiến, bài vở, tin tức và phương
tiện để tạo nên LT này…”.
LT số 12 có vài ý kiến bàn về việc “Có nên
hay không nên lập hội AHCC”? Hai ý kiến của
AH ÐSK và LTT đề nghị lập hội chính thức, để
có quyền lợi về tài chánh, tiền đóng góp được
trừ thuế v.v… và có Ban Biên Tập chịu trách
nhiệm lo cho LT lâu dài.
Theo tôi, LT còn tồn tại và phát triển tốt đẹp
đến hôm nay là nhờ lối sống tình cảm theo
truyền thống cao đẹp của ngành Công Chánh,
không một luật lệ nào ràng buộc phải tuân theo,
nhờ phương thức luân phiên phụ trách, tự
nguyện đóng góp, LT đổi từ vùng này qua vùng

-

AH Nguyễn Mạnh Hoàn họa lại:
Thắm thoắt nay đã thọ bảy mươi,
Bôn ba hải ngoại chẳng vui tươi.
Nợ nước khôn đền cam tủi phận,
Ơn nhà khó trả, phải nhờ người. (1)
Thất thế ly hương, ta than khóc,
Huênh hoang vong quốc, họ chê cười.
Năm qua tháng lại trông mong đợi,
Cuộc thế xoay vần chẳng phải chơi.

(1) Ở xứ “Cờ Huê, các vị cao niên từ 65 tuổi
trở lên đều được hưởng tiền SSI/SSP
đến lúc ngậm cười nơi chín suối.
***
Xin tạm ngưng mục “Ðọc lại những Lá
Thư AHCC năm xưa” ở đây và xin cố gắng tiếp
tục kỳ tới./.
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NHÀ GIÀU MẮC NỢ
KHÔNG BIẾT GIẢI LÀM SAO?
Phan Đình Tăng
Mỗi khi mở TV hay tờ báo là thấy ngay
việc Tổng Thống và Quốc Hội Mỹ chưa tìm ra
giải pháp cho mối nợ mỗi năm mỗi lớn lên của
nước Mỹ. Sáng nay mở báo ra (1 tháng 8 năm
2011) thì thấy nói hai đảng Cộng Hòa và Dân
Chủ trong Quốc Hội đã có thỏa hiệp với Tổng
Thống về giải pháp cho cái nợ quốc gia. Đọc
qua thì thấy không có gì chắc chắn, chỉ nói là
bớt chi tiêu hàng tỷ Mỹ kim để trong khoảng
mười năm sẽ chận được mức tăng trưởng của
món nợ!

người (già, trẻ, lớn bé), nếu chia nợ cho
mỗi đầu người thì mỗi người phải trả:
12,867.5 / 0.300 = $42,891.67 (khoảng
$43,000.00), làm sao mà trả nổi?
Nếu vậy nợ để giúp cho các doanh nghiệp
phát triển thì có thể yêu cầu họ trả nợ bằng
cách tăng thuế cho các nhà giàu!?
Nhưng nói mà chơi cho vui chứ vấn đề
chính trị kinh tế này quá phức tạp, không ai giải
quyết nổi thì tôi cũng không biết làm sao?

Từ thời cố Tổng Thống Reagan, sau khi
bị ám sát hụt đã tìm cách tiêu tiền mà không
tăng thuế để vừa làm cho kinh tế lên mà không
làm cho các nhà tư bản doanh thương bực tức
(Hồi ký của Tổng Thống). Từ đó mối nợ của
Mỹ cứ tăng lên hoài, mấy lần muốn chận cũng
không được!
Tôi xin đưa Bảng Thống Kê sau đây để các
bạn xem sự tăng trưởng mau lẹ của món nợ
Quốc gia Mỹ: (đơn vị: Tỷ Mỹ Kim)
Năm
1985
1990
1995
2000
2005
2009

Thu
734.1
1032.0
1351.8
2025.5
2153.9
2156.6

Chi
946.4
1253.2
1515.8
1789.2
2472.2
3997.8

Lời/Lỗ
-212.3
-212.1
-164.0
236.3
-318.3
-1841.2

Nợ
1817.4
3206.3
4920.6
5628.7
7905.3
12867.5

Nợ tăng
1388.9
1714.3
708.1
2276.6
4962.2

Chỉ có mấy năm dưới quyền Tổng Thống
Clinton (1993-2001) là Ngân Sách có thặng dư
nhờ Tổng Thống gân không chịu thua sự
chèn ép tiêu tiền của tư bản. Nhưng thặng dư
vài trăm tỷ Đô La không đủ để trả tiền lời nên
nợ vẫn tăng.
Nếu để cho dân Mỹ phải trả nợ đó, thì vào
năm 2009, dân số Mỹ vào khoảng 300 triệu

Đọc báo ở New Orleans thấy có một bà
Mỹ ở Kenner mua nhà trước khi bão
Katrina đến không lâu. Nay không trả nổi nợ
nhà (mortgage), sắp bị lấy nhà nên bà tuyệt
vọng đã bắn chết ba cô con gái: 12 tuổi, 1 tuổi,
sáu tháng rồi tự vẫn luôn. Tôi mong rằng Mỹ
quốc không đi vào tình trạng như vậy!!
Trước đây có người hỏi một Chính trị gia,
nếu vay nợ của nước khác, không trả nổi, họ có
thể chiếm Mỹ Quốc được chăng? Chính trị gia
nói: "Muốn chiếm Mỹ quốc, phải đánh cho hơn
Mỹ mới được?!!"
Người ta đặt nhiều câu hỏi nhưng không có
câu trả lời hợp lý. Chỉ biết không giải quyết cái
nợ ấy sớm chừng nào thì càng lâu càng khó.
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DẤU VIÊT CÓ SẲN TRONG
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4.

:

.
, OK.
:

.Từ đây sẽ thấy trên status bar
có chữ EN English (United States), nếu nhấn
vào EN sẽ thấy chữ VI Vietnamese –
:

ă â ê ô ` ? ~ „

. đ ư ơ

:
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]

.
ếng Anh. Nhưng khi
đang đánh tiếng Việt ta cần sử dụng những dấu
đã bị thay thế như $, & @,v..v.. thì ta phải tạm
thời “thoát ra” khỏi tiếng Việt VI và trở lạ
5.

.
:

bar để

.

Ch
Nguyễn Sĩ-Tuất

.
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Vụ Gạo Ưng Bảo Toàn

(1956)
Trần Sĩ Huân

Cách đây 55 năm, một vụ án đã làm chấn động
nhân dân miền Nam Việt Nam, dưới thời Thủ
Tướng Ngô-Ðình-Diệm mới trở về nước chấp
chánh. Ðó là vụ gạo Ưng-Bảo-Toàn mà có người
còn gọi là vụ án liên quan đến việc tiếp tế cho Bắc
Việt.
Thời đó tôi mới 24 tuổi, ra trường Kỹ-Sư CôngChánh được một năm thì có giấy hoán bổ đi ÐàNẵng làm Trưởng Ty Dụng Cụ cho Khu CôngChánh Huế thay thế ông Euremberg về hưu.

biết, chỉ biết chuyện xảy ra ở Ðà-Nẵng mà thôi.
Trước hết, tôi nhận công điện của Bộ Công-Chánh
gởi ra nguyên văn như sau: “Yêu cầu Kỹ sư Huân
giúp đỡ ông Ưng Bảo Toàn đưa gạo đến hang cùng
ngõ hẻm trước ngày 23-10-1955. Ký tên: Trần-VănMẹo”. Tôi chưa biết ông Toàn là ai nên khi đến phi
trường Ðà-Nẵng đón tiếp, tôi có nhờ nhân viên
Hàng Không Việt-Nam dùng máy phóng thanh mời
ông Toàn đến bàn giấy có người chờ. Sở dĩ như vậy
là vì tôi mới ra làm Trưởng Ty, thường ngày chỉ
tiếp xúc với Sở Dụng Cụ Gia-Ðịnh, Tổng Nha Công
Chánh mà thôi. Ngay chiều hôm ông Toàn đến ÐàNẵng, tôi liền đưa ông ấy đến gặp ông Thị-Trưởng
và ông Giám-Ðốc Kinh-Tế Trung Phần, nhưng
không ông nào nhận tiếp tay với ông Toàn để bán
số gạo của ông Toàn chở ra, viện cớ ngoài Trung
này đủ gạo ăn rồi.

Ty Dụng-Cụ Công-Chánh Ðà-Nẵng là một Ty
đã có sẵn từ lâu, gồm có một cơ-xưởng và một nhà
kho rộng lớn. Nhiệm vụ chính của Ty là sửa chữa
xe cộ của các Ty Công-Chánh và chuyên chở vật
liệu phân phối cho các Ty, đặc biệt tiếp thu số dụng
cụ, xe cộ, cầu đà sắt của cơ quan Công-Chánh Bắc
Việt di cư vô Nam theo hiệp định Genève.

Nguyên vào khoảng cuối năm 1955, TH.T NgôÐình-Diệm trong lúc chuẩn bị tổ chức Trưng Cầu
Dân Ý, truất phế Quốc Trưởng Bảo Ðại vào ngày
23-10-1955, thì một tu sĩ công giáo ở Huế vô
Sàigòn nói với TH.T Diệm rằng ở ngoài Trung
thiếu gạo ăn, dân sắp chết đói, vậy nếu muốn dân
bỏ phiếu thuận lợi thì xin chở gạo tiếp tế ra gấp.
TH.T Diệm bèn cho lệnh ông Trần-Văn-Mẹo, Bộ
Trưởng Công Chánh kiêm nhiệm Bộ Trưởng KinhTế thi hành. Ông Mẹo chỉ định ông Ưng-Bảo-Toàn,
Giám Ðốc Nha Dụng Cụ Bộ Công-Chánh là người
tin cậy, lo việc đó. Chuyện xảy ra ở Sàigòn giữa
ông Toàn và các thương gia thế nào thì tôi không

Sau đó ông Ưng-Bảo-Toàn cùng tôi đi Huế gặp
ông Trương-Văn-Huế, Trưởng Khu Công Chánh.
Ông Trương-Văn-Huế liền giới thiệu ông Ưng-BảoToàn đến gặp các đại diện Mễ Cốc Công Ty của
miền Trung để tìm cách phối hợp và giúp đỡ. Mễ
Cốc Công Ty được thành lập đưa gạo từ miền Nam
ra, số tiền lời bán được một phần cũng bỏ vào quỹ
của các đoàn thể. Sau đó việc thương lượng giữa
ông Ưng-Bảo-Toàn và Mễ Cốc Công Ty không
đem lại kết quả. Tối đó ông Toàn về tạm trú tại
phòng trọ Ty Dụng Cụ rồi sáng hôm sau đi một
vòng Thị-xã chụp hình cảnh dân chúng đông đúc
chen chúc nhau mua gạo “các”, rồi đem lên Air
Việt Nam gởi phi công cầm tay đưa về ông Bộ
Trưởng Công Chánh trình lên TH.T Diệm. Khi gạo
tới Ðà-Nẵng, ông Toàn yêu cầu Tòa Thị-Chính giới
thiệu cho một nhà thầu chuyên chở thì ông ChâuVăn-Chỉ, Tổng-Thư-Ký đã giới thiệu ông Nguyễn
Thành có môn bài chuyên chở đồ cho USAID. Còn
tôi thì ông Toàn giao cho nhiệm vụ:
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- Phổ biến tin bán gạo theo giá chính thức 600$
một tạ cho các công sở và đoàn thể, chứ không bán
riêng rẽ cho từng người.
- Thâu tiền, phát biên lai.
- Hằng ngày trước 4 giờ chiều, đem tiền nạp
cho Công Thương Ngân Hàng vào trương mục của
ông Nguyễn-Văn-Mô, Tổng Thư Ký Bộ Kinh-Tế.
Ông Toàn đích thân đứng ngoài bến tàu nhận gạo
và phát gạo cho các công sở hoặc đoàn thể nào có
phiếu mua gạo do tôi giới thiệu. Ngoài ra ông Toàn
còn trưng dụng xe camion-benne của Công-Chánh
và một số toa xe lửa chở gạo đến Quảng Ngãi, Huế,
Quảng Trị.
Tổng-số tiền gạo tôi thâu được riêng tại ÐàNẵng nạp cho Công-Thương Ngân-Hàng là vào
khoảng 40 triệu đồng.
Vài tháng sau, một ông tu sĩ Công giáo khác đi
qua phà Trà-Khúc, Quảng Ngãi, thấy lính bắt một
thuyền Bắc Việt chở gạo, liền vào Sàigòn trình
TH.T Diệm rằng ông Toàn đem gạo bán cho Bắc
Việt. Thế là TH.T Diệm ra lệnh mở cuộc điều tra.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

gạo nào của Bộ Kinh Tế cũng có chữ EN, tức là
Economie Nationale, còn cái bao tang chứng này là
của địa phương. Kết quả Tòa xử ông Toàn tử hình,
sau được ông Diệm giảm xuống tù chung thân, đày
đi Côn Ðảo.
Bảy năm sau, nhờ biến cố ngày 1-11-1963, ông
Toàn mới được thả ra, trở về đời sống dân sự.
Một số người khác thì bị án từ 1 đến 10 năm tù.
Ông chủ hãng tàu chở gạo ngao ngán cho tình đời
đã cạo đầu đi tu ở núi Thất-Sơn, Long Xuyên.
Riêng tôi được thoát nạn mặc dù đã dính líu từ đầu,
âu cũng là cái may nên tai nạn qua khỏi.
Theo nhận định của tôi trong vụ này, nếu ông
Toàn đem gạo ra Ðà-Nẵng mà bị địa phương từ
chối tiếp nhận thì hãy trở về Sàigòn trình thượng
cấp quyết định, chứ ở lại đương đầu làm chi để rồi
mang họa vào mình, ở tù 7 năm cho đến ngày 1-1163 mới được thả ra. Ngoài ra tại sao Bộ Kinh Tế
dùng nhân viên và phương tiện Bộ Công Chánh bán
gạo cho dân chúng mà lại không giao cho Nha Kinh
Tế Trung Phần và các Ty Kinh Tế địa phương. Lại
nữa, nếu nói ông Toàn bán gạo cho Bắc Việt thì
chính quyền địa phương gồm đủ công an, cảnh sát
làm gì mà để một mình ông Toàn từ Sàigon ra có
thể tung hoành giữa thanh thiên bạch nhật. Thật là
khó hiểu. Tuy nhiên trong một chế độ dân chủ phôi
thai, khi mà một đoàn thể công khai đứng sau lưng
giựt dây cả ba ngành lập pháp, hành pháp và tư
pháp thì chả có gì mà khó hiểu cả.
Vụ án gạo Ưng-Bảo-Toàn được xếp lại từ đó,
gây thắc mắc trong dân chúng là tại sao một mình
ông Công- Chánh Ưng Bảo Toàn lại có quyền thay
thế cả Nha, Bộ Kinh-Tế đem gạo từ miền Nam ra
bán tại miền Trung?

Tại Ðà-Nẵng, vào một chiều thứ bảy, tôi đang ở
nhà thì lính mũ đỏ đến bắt đưa về Ty Hiến Binh
khai báo. Tại Ty Hiến Binh tôi trình rõ sự việc và
được trả về Ty Dụng Cụ để lấy giấy tờ chứng minh
đầy đủ. Ðến phòng Dự Thẩm ngay chiều hôm đó,
tôi trả lời đã thi hành việc bán gạo theo lệnh Bộ
Công-Chánh và trình công điện của Bộ ra, nhờ vậy
tôi được thả về. Trong thời gian đó, tất cả thương
gia nào dính dáng đến vụ mua gạo Bộ Kinh-Tế đều
bị bắt điều tra. Riêng ông Toàn thì than thân trách
phận hẩm hiu, xem như là bị vắt chanh bỏ vỏ, vì thi
hành lệnh thượng cấp mà phải bị tù đày nhục nhã.
Trong một phiên tòa ở Ðà-Nẵng, ông Ưng-BảoToàn xin Tòa cho xem cái bao đựng gạo tang chứng
mà Công An đã bắt được. Sau khi xem xét, ông
Toàn trình Tòa rằng cái bao này không có dấu hiệu
gì ở ngoài tức là không phải của Bộ Kinh tế vì bao

Sau vụ án, ông Trương-Văn-Huế, Trưởng Khu
đã viết công văn khen ngợi tôi đã chu tất một công
việc đa đoan, khó chu toàn./.
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ÐỌC SAINT EXUPERY

HÃY KHIẾN HỌ

TRỞ THÀNH VĨNH CỬU
Trực Tâm - Bùi Nhữ Tiếp
(Dịch theo một sách giáo khoa Trung Học Pháp)

Anh hùng của các đợt bay hiểm nghèo,
phi công tuyến đưa thư, phi công chiến đấu
mất tích trong một chuyến công tác không
thám, Antoine de Saint Exupery đã có thể nói
về lòng can đảm và sự quên mình, dựa trên
kinh nghiệm. Nhà đạo đức, thi sĩ mà cũng là
người của hành động, ông đã suy nghĩ về ý
nghĩa của sự hy sinh: nhân danh giá trị gì, nhân
danh lý tưởng gì mà người ta có thể đòi hỏi các
con người làm nguy khốn đến tính mạng của
họ? Ðây là những cảm nghĩ mộc mạc, nhưng
đầy truyền cảm, mà ông đưa ra trong “BAY
ÐÊM” (1931) để dành cho vấn đề đạo lý thiết
yếu này.

Máy bay đưa thư của Patagonie trở về
Bueno-Aires, gặp bão trong một chuyến bay
đêm. Ta cùng sống trong thảm kịch, khi thì với
phi công Fabien, khi thì với Rivière, người
phụ trách không lưu ở phi trường BuenoAires, mà tâm trạng lo lắng tăng lên từng giờ.
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Vợ Fabien, hoảng hốt vì lo sợ, vừa kêu điện
thoại cho Rivière làm cho ông suy nghĩ, và mất
hút trong sự trầm tư.
Một hôm, một kỹ sư đã nói với Rivière,
khi họ cúi xuống nhìn mặt một người bị
thương ở gần một cây cầu đang xây: “ Chiếc
cầu này có đáng giá một khuôn mặt bị đập nát
không?” Không một người nông dân nào lại
chấp nhận làm hủy hoại khuôn mặt này một
cách dễ sợ, dù là con đường này mở ra để giúp
họ khỏi phải đi vòng xuống cây cầu dưới. Và
tuy vậy người ta vẫn xây dựng các cây cầu.
Người kỹ sư đã nói thêm: “Ích lợi chung do
các ích lợi riêng tạo thành, nó không thể biện
minh điều gì khác hơn.”- Và tuy nhiên sau này
Rivière trả lời ông ta - nếu mạng sống con
người là vô giá, chúng ta luôn luôn hành động
như có cái gì đó vượt lên trên cả mạng sống
con người, về mặt giá trị…nhưng tại sao vậy?
Và khi nghĩ tới phi hành đoàn, Rivière
thấy tim mình nghẹt thắt. Hành động, kể cả
hành động để xây một cây cầu, đập vỡ các
hạnh phúc, Rivière không thể không tự hỏi “
Nhân danh điều gì?”

“Các người này, anh nghĩ, có thể sẽ
mất tích, lẽ ra họ có thể đã sống sung sướng.”
Anh thấy những khuôn mặt buồn cúi xuống
trong ánh sáng vàng tỉnh lặng của các ngọn
đèn buổi tối. Nhân danh điều gì ta đã lôi họ ra
khỏi niềm êm ấm đó? Nhân danh điều gì anh
đã rứt họ ra khỏi hạnh phúc cá nhân? Luật lệ
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đầu tiên há không phải là để bảo vệ chính
những hạnh phúc đó? Nhưng chínhh anh lại
phá vỡ chúng. Và tuy nhiên, một ngày nào đó,
định mệnh hẳn khiến các niềm êm ấm vàng đó
tan biến như những ảo ảnh. Tuổi già và sự chết
hủy hoại chúng không tiếc thương còn hơn cả
anh nữa. Có lẽ có một cái gì khác cần được
cứu thoát, và cái đó bền vững hơn; có lẽ chính
để cứu lấy cái-phần-đó của con người mà
Rivière đang làm đây? Nếu không thì hành
động chẳng còn tự biện hộ được nữa.
“ Yêu thương, yêu thương không thôi,
thật là một ngõ cụt!” Rivière mơ hồ cảm biết
một bổn phận lớn hơn bổn phận yêu thương.
Hoặc đó là một sự trìu mến, nhưng thật khác
biệt với các trìu mến thường tình. Một câu chợt
đến với anh: “ Nên làm cho họ trở thành vĩnh
cửu…” Anh đã đọc điều đó ở đâu nhỉ? “ Cái
mà anh theo đuổi trong anh đang chết.” Anh
thấy lại một đền đài thờ thần Mặt-Trời của
người Incas xa xưa ở xứ Pérou. Những phiến
đá đứng thẳng trên triền núi. Không có chúng,
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còn gì đâu chứng tích của một nền văn minh
hùng mạnh, với sức nặng của các tảng đá, đã
đè lên con người của ngày nay, như một ăn
năn hối tiếc. “ Nhân danh sự khắc nghiệt cứng
rắn nào, hoặc tình yêu thương lạ lùng nào,
người lãnh tụ các dân tộc xa xưa, khi bắt ép
thần dân dựng ngôi đền này trên núi, đã buộc
dân dựng nên sự vĩnh cửu của họ?” Rivière
thấy lại trong mơ những đám đông đang vui
chơi buổi tối quanh quầy ngựa gỗ xoay tròn
trong tiếng nhạc: “ Cái loại hạnh phúc này, cái
yên cương này…” anh nghĩ vậy. Nếu người
lãnh tụ đó không thương xót sự đau khổ của
con người, thì đã vô cùng thương tiếc cái chết
của con người. Không phải cái chết một cá
nhân, mà cả một chủng loại sẽ bị biển cát xóa
mất. Và ít ra ông đã hướng dẫn dân tộc ông
dựng lên những phiến đá, mà sa mạc sẽ không
bao giờ lấp vùi được.
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Một chuyến đi khó quên
Huỳnh long Trị
Đầu giây mối nhợ chuyến đi nầy là bạn
Khương hùng Chấn, cùng khóa 1 kỹ sư Công
chánh 1958-1962. Sau khi vợ tôi qua đời vài
tháng Chấn rủ tôi sang Texas chơi. Lúc vợ tôi
còn sống, hai bạn Hà văn Trung và Hoàng như
Ngọc cũng có rủ vợ chồng tôi sang Cali chơi,
nhưng vì việc làm ăn bề bộn nên cứ hẹn lần.
Sau khi được biết tôi có ý định đi California và
Texas để thăm các bạn xưa, Trung liền tung ra
một lá thư lâm ly, ai oán mà khôi hài gởi cho
tất cả các bạn đồng khóa ở Cali với một chương
trình quy mô để đón tôi và sẵn dịp tổ chức một
buổi họp mặt của khóa 1 sau gần nửa thế kỷ xa
cách.
Chuyến bay KLM của Hòa Lan cất cánh từ
Amsterdam ngày 8 tháng 4 năm 2011 đã đáp
xuống phi trường LAX Los Angeles đúng giờ
ấn định sau khi bay trên không trung gần 11
tiếng. Phải đứng sắp hàng hơn 1 giờ mới làm
xong thủ tục quan thuế. Tôi sốt cả ruột. Tôi tự
hỏi không biết bạn Trung và Ngọc đi đón tôi có
mong lắm không? Vừa đẩy xe chở hành lý ra
khỏi cửa quan thuế tôi nghe Trung la lên: ”Nó
kìa.." Gặp lại Trung sau hơn 35 năm và Ngọc
sau hơn 45 năm mừng quá....Tôi nghe Ngọc và
Trung nói chờ tôi sốt cả ruột...
Ghé Monterey Park ăn trưa Trung đưa
Ngọc về nhà, nhờ đó biết được nhà Ngọc và
làm quen với chị Ngọc. Về nhà bạn Trung được
chị Trung đãi cho một bữa cơm chiều với cá
hấp. Sáng hôm sau ngủ dậy kéo màn cửa sổ ra,
chèn mét ơi, tôi thấy gì? Một lớp tuyết mỏng
nằm trên bãi cỏ trước nhà. Như vậy là Cali lạnh
hơn Hòa Lan à? Bạn Trung nói tôi đem cái lạnh
từ Hòa Lan qua. Quên nói là nhà của Trung ở
vùng núi. Phía sau nhà là một dãy núi khá cao.
Hôm sau Trung chở tôi xuống Litlle Saigon
để đón vợ chồng bạn Võ Hùng từ San Jose đến
để cùng đi Universal Studio. Sự xuất hiện của
anh chị Võ Hùng là một bất ngờ thú vị. Gặp lại
Hùng sau hơn 40 năm mừng mừng tủi tủi. Sau
khi mua bánh mì và bánh bao lên xe ăn, chúng
tôi 4 người trực chỉ Universal Studio.

A.H.Trung và Trị

Đi bộ và đi xe suốt ngày trong đó để xem
đủ các show như nhà cháy, nước lụt, cá mập
táp khán giả v..v... Nhưng cảnh tạo cho tôi
nhiều thích thú nhứt là lúc xe chạy vào hầm, tất
cả đều mang mắt kiếng 3 D (xem hình nổi). Tôi
thấy những con khủng long và King Kong nhào
vô tấn công, xe thì lắc lư. Các bà và con nít la
hét quá chừng. Chị Hùng đi bộ thật giỏi, đi theo
tụi nầy 3 thằng đàn ông mà không than phiền
một tiếng...
Ngày hôm sau Trung đưa vợ chồng Võ
Hùng và tôi đi Palm Spring đi và dùng Aerial
Tram lên ngọn núi cao 3000 feet. Núi còn
tuyết, nhìn xuống thấy thành phố Los Angeles
như đồ chơi trẻ em...Về nhà Trung thì vợ
chồng bạn Ngọc đến tự bao giờ. Được chị
Trung đãi buổi ăn trưa với món tôm kho tàu
bắc Mỹ Thuận, rất đặc biệt. Sau bữa cơm trưa
bạn Trung biểu diễn món Tầy Tủy Công, kéo tạ
60 pound...
Tối chúa nhật 10 tháng 4 năm 2011 là một
ngày lịch sử cho khóa 1. Buổi tiệc Ré-union
được tổ chức tại Royal Banquet Restaurant ở
Little Saigon. Anh chị Trung, anh chị Ngọc và
tôi đến đó trước. Lần lượt các anh chị Phạm
lương An, Lương ngọc Mai, Đào hữu Dinh
đến. Những bạn nầy từ ngày tốt nghiệp, gần 49
năm, đến nay tôi mới gặp lại. Anh chị Võ Hùng
và anh chị Lý Bình cũng đến. Bạn Lý Bình gần
35 năm mới gặp lại. Đặc biệt chị Bình có tặng
cho tôi một cái bánh có khắc mấy chữ
"Bienvenue aux Etats Unis. "Sau cùng là anh
chị Khương hùng Chấn lặn lội từ Texas sang
đây để thăm các bạn cùng khóa.Tổng cộng 8
cặp và tôi đã có mặt trong buổi tái ngộ nầy...
Về nhà bạn Trung nghỉ được 1 ngày chúng
tôi 5 người gồm anh chị Trung và Ngọc cùng
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tôi đi xe qua Las Vegas du hí 4 ngày. Bận đi
bạn Ngọc lái xe, bận về bạn Trung lái hơn 4
tiếng. Bạn Bình đi xe riêng cũng tháp tùng với
tụi này. Las Végas là thành phố đặc biệt, xe cộ
và người dập dìu suốt ngày đêm. Ngoài các
casino còn có những trung tâm thương mãi như
Paris, Cesaer, Sahara, MGM v.v... Tôi với anh
chị Trung xem được 3 show ngoài trời: múa
nước (Bellagio), núi lửa phun (Mirage) và cướp
biển (Treasure Island).

Các AH Trung, Trị và Bình

Tối hôm đó tôi với anh chị Trung đi bộ quá
chừng. Chị Trung đi bộ thật giỏi. Có thể nói là
tôi lết về khách sạn. Chưa bao giờ tôi thấy đôi
giầy của tôi nặng như chì. Về khách sạn tôi
tưởng tiêu tùng rồi. Hai đầu gối đau quá chừng.
Nhờ Trung xịt thuốc, ngủ một đêm, sáng ngày
hết,mừng quá. Sáng hôm sau lại tiếp tục đi nữa.
Được bạn Ngọc đãi một chầu buffet tại Village
de Paris và bạn Trung đãi 2 show Jubilee,
Crazy Girls trong rạp với những tiên nữ thật
tươi mát của Las Végas. Một hôm cùng đi với
anh chị Trung bằng monorail đến Casino, được
anh chị Trung dạy chơi Poker bằng máy. Tôi
thắng được 5 dollar, trong lúc Trung thua 40
dollar...
Bốn ngày vui ở Las Vegas qua mau.Trở về
Yucaipa ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Trung
chở tôi từ Yucaipa đến nhà Nga, cháu gái, đồng
thời là con gái nuôi của tôi ở Monterey Park.
Bạn Phạm lương An cũng đến đó để đón tôi về
nhà bạn. Được con gái nuôi đãi một chầu ăn
sáng tại đó. Bạn An đón tôi chở thẳng đến
thành phố Hollywood, được thấy những ngôi
sao với tên và dấu tay dấu chơn của những tài
tử nổi tiếng. Sau khi ăn trưa tại Farmer Market,
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thuộc ngoại ô thành phố Los Angeles, An chở
tôi đến Getty Center, một viện bảo tàng trên
núi…
Chiều về nhà được chị An đãi một bữa đặc
biệt Huế: bún bò giò heo, bánh lá và chả tôm.
Sáng hôm sau, An chở tôi về nhà Nga, con gái
nuôi ở Monterey Park để sinh hoạt với gia đình
nó 2 ngày 2 đêm. Thật ra tôi là dượng của nó.
Nhưng nó gọi vợ chồng tôi là ba hai, má hai.
Hai đứa con nó gọi tôi bằng ông ngoại. Một
hôm nó làm bánh xèo đãi tôi, ăn không chê
được.
Bạn Lý Bình đến đón tôi chở về nhà ở
Huntington Beach. Trước khi về nhà, Bình chở
tôi đến quán cà phê "dễ ghét" để vừa uống
mãng cầu xiêm vừa ngắm người đẹp vì không
có tiền nên mặc đồ rất ít... Tối lại được anh chị
Bình đãi tại một tiệm Việt Nam nấu theo thực
đơn Pháp, rất đặc biệt. Sáng hôm sau, Bình
hướng dẫn đi xem bãi biển Huntington trước
khi chở tôi đến một tiệm tại Little Saigon để
tham dự một buổi họp mặt với các đồng nghiệp
Điền Địa: chị Phạm thị Phê, anh Phạm bá
Đường, anh Phạm văn Đại. Anh chị Trung
cũng có mặt nữa. Sau đó trở về nhà bạn Trung
được chị đãi một bữa cà ri dê và đi xem các
siêu thị. Các siêu thị bên đây lớn bằng 3, 4 các
siêu thị Hòa Lan. Một hôm Trung mua hột vịt
lộn về nhậu. Đã hơn 25 năm rồi tôi không có
dịp ăn. Tối đó tôi uống 2 chai champagne nhỏ
(tôi tưởng là bia) tôi say ngủ một giấc. Đúng là:
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
Hôm khác anh chị Trung đưa tôi đi viếng
chùa Phật Pháp Tây Lai ở Hacienda Heights.
Chùa thật đẹp nằm trên đồi. Chúng tôi ăn cơm
trưa chay tại chùa.
Trước khi từ giã Cali, toàn thể gia đình anh
chị Trung: các con, rể, dâu, cháu nội ngoại đãi
tôi một bữa cá nướng ở Santa Ana.
Ngày chót ở Cali, Trung đã mời được một
số bạn ở miền nam Cali đến nhà bạn Bình để ăn
trưa và từ giã tôi. Tham dự buổi họp ngoài anh
chị Bình còn có anh chị Mai, Dinh, anh Trung
và An.
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Đứng: Các AH Mai, Dinh, Trung và Chấn,
ngồi : các AH Hùng, Trị, Ngọc và An

Họp mặt ở nhà, tôi thấy có phần ấm cúng
hơn ở tiệm. Rồi tiệc tàn, tôi từ giã các bạn để
ngày mai cùng với bạn Trung đi Texas. Hơn 2
tuần ở Cali có thể nói là thời gian thần tiên của
tôi và người có công nhứt trong sự thành công
của sinh hoạt nầy là bạn Hà văn Trung và phu
nhân. Bạn Trung thì gần như ngày nào cũng lái
xe từ vài chục đến 100 miles. Chị Trung thì nấu
nướng rất tài tình và lúc nào cũng rộn ràng,và
khôi hài nữa.
Trung và tôi qua Houston, Texas được bạn
Chấn đón tại phi trường. Về nhà khai mạc bằng
một chầu champagne. Sau đó là buổi ăn chiều
do chị Chấn nấu với món tôm hùm hấp, càng
tôm hùm mà tôi tưởng là càng cua, và thịt bò
nướng. Chấn nói là tôi hên lắm vì phu nhân vừa
mới hưu trí nên có thì giờ để nấu nướng. Trung
và tôi được được anh chị Chấn hướng dẫn xem
khu phố nhà giàu Mỹ, khu phố Việt, viện bảo
tàng NASA và bãi biển Galveston. Đặc biệt là
buổi họp mặt tại nhà hàng Jasmine với hai bạn
đồng khóa ở Houston, anh Nguyễn văn Độ và
Vũ kim Chu. Trong buổi họp mặt đó có anh Phi
ngọc Huyến, khóa đàn anh cũng là đồng nghiệp
Điền Địa. Hôm sau có cuộc viếng thăm chùa
Việt Nam mà bạn Chấn giữ bí mật đến giờ
chót. Được chiêm ngưỡng tượng Phật Quan
Thế Âm Bồ Tát hùng vĩ, cũng như tượng Phật
nằm... Trung và tôi ở một tuần tại Texas được
Chấn đãi ăn khắp các nhà hàng Việt, Tàu, Mỹ,
Ý, Ấn... Bữa nào cũng "đại yến". Trung về
trước tôi 2 ngày. Tôi ở lại được đi xem chùa
Linh Sơn, nhỏ hơn chùa Việt Nam , nhưng
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cũng đẹp lắm. Tôi cũng có tham dự ngày biểu
tình kỷ niệm ngày 30 tháng 4 với cờ vàng rực
rỡ. Buổi cơm chiều ngày chót ở Texas được chị
Chấn đãi một món ăn miền bắc rất đặc biệt:
canh cua rau cần ta. Hồi nào đến giờ tôi chưa
có ăn…ngon lắm. Một tuần ở Texas qua mau.
Đây cũng là tuần lễ thần tiên của tôi nhờ sự tiếp
đón rất ân cần và niềm nở của anh chị Chấn.
Tài nấu nướng của chị Chấn rất đặc biệt.
Tôi quên nói là suốt thời gian tôi ở Cali,
Las vegas và Texas thời tiết rất dể chịu, không
nóng lắm, chỉ có mưa nhỏ 2 ngày ở Cali. Bạn
Trung nói là trời đãi tôi.

Hình đứng : AH Ngọc và phu nhân, các AH Chấn,
Mai, Trị, Hùng, Dinh
và phu nhân, An phu nhân, AH An và Bình,
ngồi: các chị Chấn, Mai, Hùng, Trung và Bình

Lời Kết:
Chuyến Mỹ du qua 3 tiểu bang,California,
Nevada và Texas, theo tôi, không phải là một
chuyến du lịch bình thường. Đó là một biến cố
trong đời tôi. Chuyện làm cho tôi cảm động là
tình bạn sau gần nửa thế kỷ vẩn còn đậm đà.Tôi
cũng rất mừng là thấy các bạn, mặc dầu tuổi
khá cao, người trẻ nhất 71 tuổi và người lớn
tuổi nhất đã 80, vẩn còn nhiều sức khỏe và khôi
hài đều đặn. Đây cũng là một dịp để làm quen
với các phu nhân của các bạn. Các phu nhân đã
đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành
công của chuyến đi nầy. Xin các bạn và phu
nhân nhận nơi đây sự cảm tạ chân thành của
tôi.
De Meern (Hòa Lan) cuối xuân 2011
Huỳnh long Trị
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Tình Quê Hương
Trong Âm Nhạc
Lê Ngọc Phượng (K6KSCC)
Chưa có giai đoạn nào trong lịch sử dân tộc,
người Việt Nam phải bồng bế nhau bỏ quê
hương mà đi nhiều như trong thế hệ chúng ta:
từ triệu người Di Cư đến nhiều triệu người Di
Tản, Tị Nạn, Định Cư, Đoàn Tụ,....Trong
chúng ta đã có người xa quê 10 năm, có người
xa quê 20 năm, có người vượt biên 30 năm, lại
cũng có người đã định cư ở nước ngoài gần 40
chục năm. Bao lâu để nơi mình sinh sống trở
thành quê hương, dù là quê hương mới, quê
hương thứ hai? Và hình bóng Quê Cũ, Quê
Nhà, Quê mẹ, Quê Cha.. .có còn vương vấn
trong ta mỗi hoàng hôn, mỗi bình minh; có còn
làm ta xúc động mỗi khi nhìn vườn táo quê mới
mà nhớ đến vườn dâu quê cũ, mỗi chiều tà nhìn
khói sóng quê người mà nhớ "khói lam chiều"
quê mẹ?
Như một truyền thống, người Việt mình rất
coi trọng nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi mình
gắn bó với bao kỷ niệm vui buồn thuở đầu đời,
nơi ta gọi là quê mẹ, và nhớ về nó như nhớ
người thân thiết. Thậm chí nếu phải di cư tới
vùng đất khác, người ta thường lấy tên quê cũ
để đặt cho quê mới. Những tên như "Tân Chí
Linh", "Tân Sa Châu", "Litle Saigon", nói lên
nguồn gốc cư dân, cũng như tình cảm hướng về
quê hương cũ.

Làng tôi xanh bóng tre,
Từng tiếng chuông ban chiều,
Tiếng chuông nhà thờ rung
Đời đang vui đồng quê yêu dấu
Bóng cau với con thuyền, một giòng sông.
(Văn Cao : Làng Tôi )
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh,
Có sông sâu lờ lững vờn quanh
Êm xuôi về Nam
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau.
Bóng tre ru bên mấy hàng cau.
Đồng quê mơ màng!
(Chung Quân: Làng Tôi)
Làng tôi sau lũy tre mờ xa
Tình quê yêu thƣơng những nếp nhà
Làng tôi yên ấm bao ngày qua
Những chiều đàn em vui hòa ca.
(Hồ Bắc: Làng Tôi)
Nói chung làng nào cũng có bờ tre, có hàng
cau, có cây đa,...và dòng sông, bến nước:
Làng tôi nghiêng mình soi bóng Hƣơng Giang.
Những đêm trăng sáng long lanh dòng sông.
Dáng ai giặt yếm bên bờ dịu dàng.
Thả tiếng "khoan hò" theo nhịp chèo vọng xa
(Nhị Hà: Trở Về Thôn Cũ)
Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về
lòng chợt vui thấy sông không già
(Hoàng Hiệp: Trở về Dòng sông tuổi thơ)
Có tiếng sáo diều:

Hình ảnh quê hương được đưa vào nghệ
thuật. Nhiều bài thơ thiết tha đã được dành cho
quê mẹ. Những bức vẽ, những ảnh chụp cảnh
đẹp quê nhà cũng xuất phát từ lòng yêu mến
quê hương! Và trong âm nhạc, người nhạc sĩ
không phải một lần viết về quê mình!

Quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm
Chạy dài trên khóm cây đàn chim ríu rít ca
Bao ngƣời ra ngồi hay đứng bên thềm
Đợi chồng con mắt trông về phía trời xa
Sáo diều êm nào khác lời thơ
Lúa vàng reo, ngàn muôn sóng nhấp nhô
(Hoàng Quí: Chiều Quê)

Tân Nhạc Việt Nam đã có bao nhiêu bài
nhạc hay viết về quê hương? Nhiều lắm! Từ
thuở xa xưa, ta đã nghe các nhạc sĩ mô tả về
quê nhà. Ban đầu quê hương chính là làng xã:

Và dĩ nhiên không thể thiếu đồng lúa xanh
thơm và em bé chăn trâu:
Từ bao năm quê ngƣời sống phiêu linh
Mơ đồng lúa xanh thơm
Êm đềm dìu theo cánh gió

SỐ 97 – MÙA THU 2011
Vang tiếng tiêu ru hồn lúc chiều vàng
Reo lòng khách mơ màng lúc thanh bình
Từng đoàn mục đồng vui chơi bên sông
Bao cô gái làng, trong thôn hát vang
Pha tiếng cƣời trẻ thơ trong xóm
Đang nô đùa dƣới mái nhà tranh
(
:
)
Cũng như có người thôn nữ dịu dàng luôn chờ
"ngày anh về":
Anh về qua xóm nhỏ, em chờ dƣới bóng dừa.
Nắng chiều lên mái tóc, tình quê hƣơng đơn sơ.
Quê em nghèo, cát trắng, tóc em lúa vừa xanh.
Anh là ngƣời lính chiến, áo bạc màu đấu tranh.
(Đan Thọ: Tình Quê Hƣơng)*
Đó là những ngôi làng tiêu biểu của vùng đồng
bằng Bắc Bộ. Ở Trung Du ta được nghe:
Quê em miền trung du,
Đồng suôi lúa xanh rờn.
Giặc tràn lên thôn xóm.
Dâu bờ xanh thắm,
Nong tằm chín lứa tơ,
Không tay ngƣời chăm bón
(Nguyễn Đức Toàn: Quê Em )
Còn ở miền Trung:
Tôi sinh ra giữa lòng miền trung
Miền thùy dƣơng
Ruộng hoang nƣớc mặn đồng chua
Thôn xóm tôi sống đời dân cày.
(Duy Khánh: Tình ca Quê Hƣơng)
Và với miền Nam thì:
Tôi thƣơng miền quê...
nhớ hoàng hôn trên đất xƣa
Nghe... tiếng tiêu mơ màng chiều hè
Tôi... yêu ngƣời xƣa...
áo nâu hƣơng duyên thật thà
Đời... mặn nồng hồng lên đôi má
(Y Vân_Xuân Lôi: Nhạt Nắng)
Đây Tháp Mƣời... phƣơng Nam tôi thân yêu
Vang tiếng hò... hòa trong những tiếng cƣời
Vui cấy cầy... khắp chốn nơi nơi
Nhƣ luyến tình... yêu anh... xa xôi
Trong luá vàng... nàng thôn nữ tƣơi cƣời
Vui xóm làng... hò ơi ta yêu đời
(Thu Hồ: Khúc Ca Đồng Tháp)
Nƣớc sông dâng cao cá lội ngù ngờ
Nƣớc xanh xanh lơ bóng in cây dừa
Về về đây miền Đồng Nai có Cửu Long

TRANG 39
Cuộn chảy dâng trời Nam mạch sống
Một sáng em ra khơi Vĩnh Long vui cƣời
Và Cần Thơ, Long Xuyên lừng hƣơng thơm lúa
chín
Đời vƣơn lên thuyền ghé bến
Sống no nê dân quê một miền ...
(Phạm Đình Chương:Tiếng Sông Cửu Long)
Nhìn chung quê nhà của các ông (cũng là của
chúng ta) đều bình thường, nếu không nói là tầm
thường, đôi khi nghèo hoặc rất nghèo, và tả tơi khi
có chiến tranh hoặc gặp thiên tai:
Quê Hƣơng em nghèo lắm ai ơi,
Mùa Đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn
Trời hành cơn lụt mỗi năm,
Khiến đau thƣơng thấm tràn
Khắp Thuận An để lan biển khơi
(Phạm Đình Chương: Tiếng Sông Hƣơng)
... Làng tôi nghèo nho nhỏ ven sông,
Gió bấc lạnh lùng thổi vào mái rạ,
Làng tôi nghèo, nắng mƣa tơi tả,
Trai gái trong làng vất vả ngƣợc xuôi
(Văn Phụng_Hoàn Trung Thông: Các anh đi)
Làng Tôi không xa kinh kỳ sáng chói
Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre còm tả tơi
Ruộng khô có những ông già rách vai,
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy,
Có ngƣời bừa thay trâu cầy.
Bình minh khi sƣơng rơi mờ trên rẫy
Thấp thoáng bóng ngƣời bên ngòi,
Tát nƣớc với giọt mồ hôi...
( Phạm Duy:Quê Nghèo )
Về đây nhìn mây nƣớc bơ vơ
Về đây nhìn cây lá xác xơ
Về đây mong tìm bóng chiều mơ
Mong tìm mái tranh chờ
Mong tìm thấy ngƣời xƣa
(Châu Kỳ:Trở Về)
Đương nhiên quê hương cũng có khi là một
thành phố, và Hà Nội , Huế, Saigon được nhắc đến
nhiều nhất, rồi đến Đa Lạt, Nha Trang:
Hà Nội ơi, nƣớc hồ là ánh gƣơng soi,
Nắng hè tô thắm lên môi,
thanh bình tiếng guốc reo vui
Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hƣớng buông trôi
Nhớ về ngƣời những đêm rơi
Nhắn theo ngàn cánh chim trời
(Hoàng Dương: Hƣớng Về Hà Nội)

TRANG 40

Hà nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gƣơm
Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng
Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê
Hà nội ơi ... Hà nội ơi
(Trọng Đài: Hà Nội Đêm Trở Gió)
Ai ra đi mà không nhớ về
Hồ Gƣơm mù tối gƣơng xƣa
Nhớ hàng Bạc, nhớ qua hàng Đào
Nhớ cơn mƣa phùn chạy ngang thành phố
Bên em cùng đội mƣa mà đi
Đội mƣa mà đi ... mà đi
(Song Ngọc: Hà Nội Ngày Tháng Cũ)
Tôi xa Hà Nội năm lên mƣời tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đƣơng thành khói tan theo
mây chiều
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ
Ai đứng trông ai ven hồ khua nƣớc trong nhƣ ngày
xƣa
Tôi xa Hà Nội năm em mƣời sáu xuân tròn đắm
say
Đôi tay ngọc ngà dƣơng gian, tình ái em đong thật
đầy
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống
ca vui bên nàng
Nay khóc tơ duyên lìa tan
(Anh Bằng: Nỗi Lòng Ngƣời Đi)
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Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dƣơng cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ƣớc mơ
(Trần Quang Lộc: Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội)
Khá nhiều nhạc sĩ Việt Nam có gốc Huế, và ai
cũng muốn có một bài về quê mình:
Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về Vỹ Dạ
Ai về là về Nam Dao
Dốc Nam Dao còn cao mong đợi
Trăng Vỹ Dạ ngọt lời câu thề
Ngƣời tình quê ơi ngƣời tình quê có nhớ xin trở về
(Duy Khánh: Ai Ra Xứ Huế)
Đây bến Hƣơng Giang sao vắng đò ngƣời sang
Mƣa gió miên man nghe thấm lạnh chiều hoang
Tôi nhớ tên nàng không đếm đƣợc thời gian
Nghe tiếng chuông chùa vang khơi lòng thƣơng
chứa chan.
(Châu Kỳ: Hƣơng Giang Còn Tôi Chờ)
, xứ Huế đẹp yêu kiều
Hƣơng Giang lững lờ, trăng nƣớc vờn đôi bờ
(Minh Kỳ:Thƣơng Về Xứ Huế)

Em ơi, Hà Nội phố. Ta còn em mùi hoàng lan.
Ta còn em mùi hoa sữa.
Con đƣờng vắng rì rào cơn mƣa nhỏ.
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm.
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông.
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông.
Mảnh trăng mồ côi mùa đông...
(Phú Quang: Em Ơi Hà Nội Phố).
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
cốm sữa vỉa hè, thơm bƣớc chân qua.
(Trịnh Công Sơn:Nhớ Mùa Thu Hà Nội)
Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mƣa.
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
Đƣờng Cổ Ngƣ xƣa chầm chậm bƣớc ta về.
(Trương Quí Hải: Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn
Mƣa)

Chiều nay trên Kinh Đô Huế
Tiếng mƣa còn vƣơng kỷ niệm
Ngày quen nhau dƣới chân Thiên Mụ
anh còn nhớ không?
Chợ Đông Ba khi mình qua Lá me bay bay là đà
Chiều thiết tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua
(Minh Kỳ_Tôn Nữ Thụy Khương:
Mƣa Trên Phố Huế)
Và không phải chỉ có dân Huế mới thiết tha với
Huế:
Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng
Nhớ chăng non nƣớc Hƣơng Bình!
Có những ngày xanh, Lƣu luyến bao tình,
Vƣơng mối tơ mành!
(Dương Thiệu Tước: Đêm Tàn Bến Ngự)
Đây Huế dòng Hƣơng Giang lững lờ
Nam Bình khúc nhạc gởi tình xƣa
Thành cao rêu phủ mờ sƣơng gió
Lắng nghe khoan hò chèo lái đƣa con đò.
Tới chốn thần kinh chan chứa tình
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Sớm nào nắng dệt đẹp mộng xinh
Ngàn hoa thua một tà áo tím
Lƣớt bay trên cầu, càng thắm duyên Hƣơng Bình.
(Hồ Kym Thanh: Hƣơng Bình Lƣu Luyến)
Về đây trong hoa lá
Hỡi cánh chim giang-hồ.
Về đây trong hƣơng sắc thắm tƣơi, say mơ.
Huế, Lờ-lững giòng Hƣơng,
Năm tháng còn vƣơng lời ai mong chờ.
Huế, Trong tiếng dịu êm,
Cô lái bên sông còn vang lời thơ...(+)
(Lê Hữu Mục: Hẹn Một Ngày Về)

Trước năm 75, có hai bài hát bất hủ về Sài
Gòn, một của nhạc sĩ Y Vân, một của nhạc sĩ
Văn Phụng, hai bài này gần như lột tả hết các
đặc tính của Sài Gòn nên cũng chẳng thấy ai
sáng tác thêm về đề tài này. Sau biến cố 30/4,
hàng loạt các bài hát về đề tài Saigon ra đời, có
bài ca ngợi chiến thắng, có bài thương tiếc bùi
ngùi, hẹn ngày trở lại v.v...,nhưng để đại diện
cho Sài Gòn thì vẫn chưa có bài nào hơn được
hai bài hát cũ:
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chƣa phai,
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tƣơi nối chân nhau đến nơi này
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi ! (+)
(Y Vân: Sài Gòn)
Ngƣời ơi Saigon chốn đây
Là Ngọc Viễn Đông
Vốn đã lừng danh
Nắng lên muôn chim đùa hót
Muôn hoa cƣời đón vinh quang ngày mới
Cùng nhau đi tới Saigon Là nơi du khách dập dồn
Từ năm châu tới viếng thăm Thủ Đô
Dòng sông chen chúc tàu đò
Ngựa xe buôn bán hẹn hò
Ngƣời dân no ấm sống đời tự do(+)
(Văn Phụng: Ghé Bến Sài Gòn)

Hai Thành phố Du Lịch Đà Lạt và Nha
Trang cũng gợi niềm cảm xúc cho các nhạc sĩ
sáng tác. Những bài hát về Đà Lạt được cho là
hay nhất là của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Hoàng
Trọng và Lê Minh Bằng, còn bài hát về Nha
Trang, ngoài hai bài nổi tiếng của Minh Kỳ, ta
có thể kể thêm”Nha Trang Ngày Về” của Phạm
Duy.

TRANG 41
Ai lên xứ hoa đào đừng quên bƣớc lần theo đƣờng
hoa
Hoa bay đến bên ngƣời ngại ngần rồi hoa theo
chân ai.
Đƣờng trần nhìn hoa bƣớm rồi lòng trần mơ bƣớm
hoa,
Lâng lâng trong sƣơng khói rồi bàng hoàng theo
khói sƣơng,
Lạc dần vào quên lãng rồi đƣờng hoa lặng bƣớc
trong lãng quên.
(Hoàng Nguyên: Ai Lên Xứ Hoa Đào)
Ngày nào . . . dừng chân phiêu lãng
Khách tới đây khi hoa đào vƣơng lối đi
Màu hoa in dáng trời Tình hoa lƣu luyến ngƣời
Bồi hồi lòng lữ khách thấy chơi vơi
Ngày nào . . . đƣờng xuân phơi phới
Khách ngất ngây thấy hoa nở trên má ai
Rồi yêu hoa trên má
Mà ghi câu luyến nhớ thành bài thơ
(Hoàng Nguyên: Bài Thơ Hoa Đào)
Đà Lạt ơi trong bao màu tƣơi
Trời thơ bát ngát yên vui
Khách du còn nhớ muôn đời:
Cây lả lơi, hoa nghiêng vành môi
Làn mây đắm gió êm trôi,
núi sông gieo tình trăm lối.(+)
(Hoàng Trọng_Hồ Đình Phương: Nhớ Về Đà Lạt)
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
Hàng cây thẩm màu đèn lên phố phƣờng
Giờ đây hơi sƣơng giá buốt
Biết ai thƣơng bƣớc cô liêu
Ngƣời đi trong sƣơng rơi
Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly
khóc tình đầu dang dở
Đêm xuống Than Thở vang cung hờn,
thêm sắt se tâm hồn
Ngƣời đi trong bóng cô đơn.
(Lê Minh Bằng: Đà Lạt Hoàng Hôn)
Nha Trang là miền quê hƣơng cát trắng.
Có những đêm nghe vọng lại.
Ầm ầm tiếng sóng xa đƣa.
Nha Trang cảnh đồng bao la bát ngát.
Hƣơng quê dâng lên ngào ngạt.
Hòa cùng sức sống yên vui.
(Minh Kỳ_Hồ Đình Phương: Nha Trang)
Nha thành mến yêu:
một ngày trời sang mùa mới

TRANG 42

Gió từ biển khơi lộng về
mừng khách ngàn nơi
Ôi nguồn vui sống
nắng nhuộm vành môi nàng má hồng
Nắng say lƣớt nhanh
qua lòng ngƣời trai đùa sóng...
Nha thành đón tôi gặp đời bình yên vừa tới:
Cát vàng nƣớc xanh đẹp màu đôi bóng thùy dƣơng
Câu thề câu nói kết thành ngàn khúc nhạc ấm lời
Gió ơi gió ơi, ngân hoà thêm tiếng lòng tôi!(+)
(Minh Kỳ: Nhớ Nha Trang)
Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe
Đê mê lòng tôi khóc, nhƣ oan hồn trách móc
Ôi trăng vàng lẻ loi Ôi đời!
Trời biển ơi! Không cố nuôi tình tôi
Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
Tôi nhƣ là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
Chui sâu vào thân xác lƣu đầy
Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?
(Phạm Duy: Nha Trang Ngày Về)
Quê hương không chỉ bó hẹp trong địa lý hành
chánh. Quê mẹ có khi được hiểu như là biển cả, là
dòng sông, con đường, ngọn núi:
Tôi yêu đất nƣớc tôi,
nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dƣơng hát câu no lành
Đất nƣớc tôi! Dẫy Trƣờng Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức ngƣời vƣơn, đất ơi
Đất nƣớc tôi! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi
Tôi yêu những sông trƣờng
Biết ái tình ở dòng sông Hƣơng
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong
(Phạm Duy: Tình Ca)
Ba chị em là ba miền nhƣng tình thƣơng đã nối liền
Gặp nhau bên trời biển Đông thắm duyên
Hẹn nhau.
Pha hòa sóng lan bốn phƣơng trời,
đem tự do tranh đấu bao ngƣời,
cho quê hƣơng ấm no muôn đời
Giờ đây bao tâm tƣ, rộn ràng nhƣ câu thơ
Hội Trùng Dƣơng tay tay xiết chặt cùng hô
Dựng mùa vinh quang hứa đời tự do
(Phạm Đình Chương: Hội Trùng Dƣơng)
Năm tê trong lúc sang Xuân
Tôi theo Công Chúa Huyền Trân tôi lên đƣờng
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Đƣờng máu xƣơng đã lắm oán thƣơng
Đổi sắc hƣơng lấy cõi giang san
Tôi đi theo bƣớc ái tình
Đi cho trăm họ đƣợc hòa bình ấm no
Đèo núi cao nghe gió vi vu
Thổi phấn son bay tới kinh đô.
(Phạm Duy: Con Đƣờng Cái Quan)
Giòng An Giang sông sâu sóng biếc
Giòng An Giang cây xanh lá thắm
Lả lƣớt về qua Thất Sơn
Châu Đốc giòng sông uốn quanh
soi bóng Tiền Giang Cửu Long
Giòng An Giang trăng lên lấp lánh
Giòng An Giang tung tăng múa hát
Đêm đến giòng sông thở than
bên mấy hàng cây hắt hiu
đã mấy mùa xuân thái bình (+)
(Anh Việt Thu: Giòng An Giang)
Đôi khi, chỉ là những biểu tượng tinh thần: cánh
diều, chùm khế, con đò:
Quê hƣơng là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hƣơng là đƣờng đi học
Con về rợp bƣớm vàng bay
Quê hƣơng là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hƣơng là con đò nhỏ
Êm đềm khua nƣớc ven sông
(Giáp Văn Thập_Đỗ Trung Quân: Quê Hƣơng)
Quê hương dù đơn sơ nghèo nàn, dù khó khăn,
tơi tả, người ta vẫn cứ thương, cứ thắt lòng mỗi khi
nhớ về quê cũ, và những bài ca hoài hương cứ mãi
tiếp tục ra đời:
Quê hƣơng ơi! Tóc sƣơng mẹ già yêu dấu
Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu
Cánh tay êm tựa mái đầu
Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc mầu!(+)
(Phạm Duy: Tình Hoài Hƣơng)
Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về
Lòng khách tha hƣơng vƣơng sầu thƣơng
Nhìn "em" mờ trong mây khói,
bƣớc đi nhƣng chƣa nỡ rời
Lệ sầu tràn mi, đƣợm men cay đắng biệt ly
Rồi đây dù lạc ngàn nơi
Ta hƣớng về chốn xa vời
Tìm mộng xƣa lãng quên tháng ngày tàn phai
Nghẹn ngào thƣơng nhớ "em" ... Hà Nội ơi
(Vũ Thành: Giấc Mơ Hồi Hƣơng)
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Đƣờng về man mác sầu
Tình thƣơng bao la
Xa bóng quê làng xƣa
Đâu bóng ai ven sông
Thoáng bên rèm xƣa
(Nhật Bằng_Đan Thọ: Bóng Quê Xƣa)
Tôi yêu quê tôi yêu lũy tre dài đẹp xinh
Yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đình
Yêu trăng buông lơi trên má cô hàng đẹp xinh
Và yêu mấy nhịp cầu tre
là đây đang dựng mùa hoa.
Tôi yêu đơn sơ qua mái tranh nghèo mẹ quê
Yêu duyên nên thơ trong tiếng khoan hò ƣớc thề
Yêu con đê xƣa đƣa lối qua chợ làng xƣa
Và yêu mấy nhịp cầu tre là đây anh chờ em về ...
(Trịnh Hưng : Tôi Yêu)
Ơ ... ơ ... O ơi o,
Xƣa lên Kim Long xƣa về Vỹ Dạ
Nón lá nghiêng nghiêng o cƣời thong thả
Áo o thì trắng quá nhìn không ra
Tại răng chừ áo cụt lại là mầu đen?
Ơ ... ơ ... Tiếng cƣời răng đã im lìm
Đi mô (mà) tất tƣởi mắt nhìn ngƣợc xuôi
Bài thơ côi nón mô rồi
Mái tóc thề thốt gọi mời cũng đi mô!
Huế đẹp Huế thơ ơi!
Huế mộng Huế mơ ơi!
(Duy Khánh: Huế Đẹp Huế Thơ)
Rồi một chiều thu
Tôi về cố-hƣơng,
Nhìn cảnh làng xƣa,
Vết hoang-tàn đìu-hiu gió sƣơng
Nhìn xóm nhà vắng thƣa
Nhớ chốn đây năm nao
Chiều-chiều bao ngƣời hẹn nhau đến bên nhịp cầu
(Dương Thiệu Tước: Ôi Quê Xƣa)
Nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu sồng
Của ngƣời em mơ mộng,
Và chiều vàng ngát mênh mông
Là chiều ấy sang sông em chờ trông.(+)
(Trúc Phương: Chiều Làng Em)
Miền xa thƣơng nhớ,
Tình quê hƣơng thiết tha
buồn lắng nhắn theo lời gió.
Mùa trăng êm tiếng tơ một trời còn vƣơng.
Ôi, buồn nhớ quê hƣơng!
(Việt Lang: Tình Quê Hƣơng)
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Chiều nay mƣa rơi ƣớt thân ngƣời trai tha hƣơng,
Lòng man mác buồn mây trôi ngàn phƣơng,
Ngày mai ra đi dấn thân mình trong gió mƣa,
Dƣới quán cô đơn say mơ tình xƣa.
(Hoàng Trọng_Quách Đàm: Chiều Tha Hƣơng)
Về đâu hỡi bầy lũ chim rừng?
Ngừng đây nhắn dùm lời nhớ thƣơng!
Những đêm nao ôm đàn lòng thổn thức vấn vƣơng
Nhạc sầu mơ khúc ca hồi hƣơng (+)
(Ngọc Bích: Khúc Nhạc Chiều Mơ)
Chiều tà mây bay bao la gió cuốn
Chiều ơi xa vắng…. tiếng chim gọi đàn …
Thầm mơ ƣớc mong ngày mai sáng tƣơi
Ðàn vang tiếng ca hồi hƣơng(+)
(Đan Thọ_Xuân Tiên: Xa Quê Hƣơng)
Ôi bao năm xa cách quê hƣơng,
Tình hoài hƣơng tha thiết vấn vƣơng
Trở về đây vui với quê xƣa bao niềm thƣơng
Nghe đâu đây ai hát đôi câu
Nhịp chèo đƣa khua nƣớc sông sâu
Giàn hoa xƣa nay đã lên mầu
Nhớ khi nào còn xanh mái đầu
(Văn Phụng: Trở Vê` Huế)
Buồn nhìn về xa xôi, Hà Nội ơi đã xa thật rồi.
Mịt mùng ngàn trùng khơi,
thành phố cũ lắng sau núi đồi.
Đâu Thăng Long năm xƣa,
cùng tháp cũ rêu phai mờ.
Còn tìm đâu nên thơ, cành liễu úa rũ bên ven hồ.
(Lam Phương: Tình Cố Đô )
Sống xa một mình
Ta đau lòng nhớ tới quê nhà
Nƣớc non bao tình
Sao tâm hồn ta thấy xót xa
Buồn nhớ cố hƣơng
Lòng ta có bao giờ thắm tƣơi
Lúc ta mơ nhìn bóng quê ngƣời
(Phạm Ngữ: Nhớ Quê Hƣơng)
Luyến lƣu trong lòng
Đâu hoa hồ Tịnh Tâm
Mơ cõi chiều Thôn Vỹ
Nhớ trăng vàng đăm đắm
Kim Luông con đò
Chờ Vân Lâu câu hò
Tiếng đàn ai mơ hồ
Nhạc chạnh lòng dòng Hƣơng
(Hoàng Thi Thơ: Chiều Cố Đô)
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Cho nhớ thƣơng về quê xƣa,
Mùa Xuân không còn nữa
Muôn cánh hoa đào phai úa
Lối cũ rơi hững hờ ...
Nơi ấy bao ngày xanh qua
Hồn thơ mơ mộng quá
Yêu những khung trời hoa bƣớm ...
Với nắng tơ vàng êm
(Nguyễn Hiền: Hoa Bƣớm Ngày Xƣa)
Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng
Khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng
Nhớ thƣơng làng quê lũy tre bờ đê
Ƣớc mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ.
Quê nhà tôi ơi con đƣờng qua ngõ
Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
Nhớ thƣơng đàn con biết phƣơng trời nao
Áo nâu mùa Đông thƣơng mình lận đận đêm buồn
mẹ ru...
(Trần Tiến: Quê Nhà)
Sƣơng gió phôi pha bao tình trƣờng
Say đắm chi cho lòng vấn vƣơng
Biết bao năm gió phai mùi hƣơng
Chốn xa xăm lòng nhớ quê hƣơng(+)
(Hoàng Trọng: Buồn Nhớ Quê Hƣơng)
Quê hƣơng ơi, thƣơng nhớ biết bao nhiêu lời
Trông mây bay với lúc ngắm bóng chiều rơi
Nghe tiếng lòng chơi vơi
Tình quê ai nhiều hơn ai
Trên bƣớc đƣờng muôn lối
Mỗi con đƣờng một nét u hoài
(Y Vân: Hình Ảnh Quê Xƣa)*
Chiều xa cố hƣơng
Lắng nghe niềm thƣơng
Xao lòng vấn vƣơng
Chiều xa cố hƣơng trông trời mênh mông nao nao
gió ngân tơ trùng
Ôi ! Cánh chim chơi vơi triền miên áng mây trôi
hoàng hôn rơi rơi . . .
Lặng nhìn vừng dƣơng phai
Nhớ nhung vƣờn trăng soi nay đã xa vời!
(Lê Quang Nhạc_Hồ Đình Phương: Xa quê)
Ôi quạnh hiu, ôi quạnh hiu Lòng quê khô héo
Luyến tình quê, luyến tình quê hẹn sẽ trở về
Về quê xƣa để sống êm đềm giấc mơ
Về quê xƣa tìm bóng những ngày đã qua
Và say sƣa cuộc sống bên ngàn lũy tre
Xa lánh cuộc đời khắt khe trăm đau ngàn thƣơng
(Hoàng Giác:Quê Hƣơng)
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Rồi một hoàng hôn ta sẽ hồi hƣơng
Trở về quê xƣa thêm bao tình thƣơng
Bao con buồm xƣa đến đón cố nhân
Với bóng thân yêu ngàn đời chờ mong
Mây trời bao la lòng càng thổn thức
Quên hết bao mối hận mà đi
yêu đƣơng say đắm mà chi
Xa xôi đem thú biệt ly
Sầu nhớ đau thƣơng làm chi
(Lâm Tuyền:Khúc Nhạc Ly Hƣơng)
Buồn lên mấy ngọn tre chiều
Nắng phai duyên lá sáo diều im hơi
Khói chiều lên ngút chân trời
Đầu sông chạnh nhớ đến ngƣời cuối sông
Nhớ nhà hiu hắt bên lòng
Đài mây với nhịp song hồng lứa đôi
Mà xa nhau đến trọn đời
Tình quê ô lạ, chẳng khơi mà sầu
(Hoàng Trọng:Khói Chiều )
Cả những người con Việt Nam không sinh ra
trong đất nước này, cũng bị ám ảnh vì tình quê
hương:
Chƣa bao giờ về Hà Nội.
Chƣa bao giờ ghé Sài Gòn.
Chƣa bao giờ thăm xứ Huế.
Chƣa bao giờ thấy Việt Nam.
Tôi là con chim lạc bầy từ muôn kiếp trƣớc.
Tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phƣơng.
Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chƣơng...
(Hàn Lệ Nhân: Viễn Khúc Việt Nam)

Vậy thì Ái Hữu Công Chánh chúng ta hiện
nay cư trú hầu khắp thế giới này, có lúc nào
nhớ đến quê nhà, và những dịp gặp gỡ nhau
thường niên nơi xứ người có làm ta nguôi đi
tình cảm hoài hương? Rất mong tình đoàn kết
thương yêu nhau, và những kỉ niệm xưa mà
chúng ta nhắc nhở mỗi khi gặp gỡ sẽ giúp
chúng ta xích lại gần nhau hơn trong tình thân
của những người đồng hương nơi xứ lạ (?), và
tốt hơn hết cùng con cháu chúng ta hội nhập
được với quê hương mới (của chúng nó), thấy
yêu mến những vùng đất đã cưu mang chúng
ta, và biết đâu ngày nào đó, ta lại được nghe
những bài ca tụng quê hương (mới) này!
Đâu phải là chuyện không thể xảy ra!
Tháng 8/2011
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NHIẾP ẢNH và TUỔI HƯU!
Nguyễn cửu Tuyên
VÀO ĐỀ :
Hầu hết chúng ta đến tuổi nghỉ hưu ai
cũng trải qua những thắc mắc, suy tư. Không
mấy ai mà không tự hỏi rồi đây làm gì cho hết
ngày, dùng thời gian hưu làm sao cho có ý
nghĩa và giải trí vui chơi sao cho hợp lý.
Nhiều khi không tìm được câu trả lời ưng
ý mà một số anh em, mặc dầu tài chánh, nhà ở
không còn là mối bận tâm, vẫn kéo dài thời
gian ngày hai buổi đến sở làm vì sợ ngồi
không.
Mối ưu tư đó chính đáng không có gì để
nói. Nhưng cố tránh cũng phải có ngày ngưng
thôi, chỉ sợ lúc đó mới thấy trễ, trễ là vì thấy
mình không còn sức khoẻ để...hưởng sự nghỉ
ngơi xứng đáng của một đời lao động.

Sử dụng thời gian hưu cho có ý nghĩa thì
nhiều lắm, sợ làm không xuể thôi: đi làm công
quả, giữ cháu, cắt cỏ cho nhà con trai, sửa vòi
nước rò trong nhà con gái... mấy thứ đó có ý
nghĩa là chuyện đương nhiên không ai dám cãi,
nhưng có nằm trong cái mục... giải trí vui chơi
của tuổi già không thì phải xét lại!
Giải trí vui chơi tuổi già thì mỗi người có
khuynh hướng khác nhau, không ai giống ai!.
Riêng nhóm chúng tôi thì cái thú của tuổi
hưu là nhiếp ảnh. Thú làm sao ?
Nếu nói về nhiếp ảnh phim (argentique),
cứ tưởng tượng từ khi chụp xong tấm hình cho
tới khi thấy được cái hình vừa chụp phải qua
bao giai đoạn: Phim .... giấy.....tráng ... phơi ...
phóng ...! mất biết bao nhiêu là thời gian - mặc
dầu đối với kẻ hưu trí thì thời gian không phải
là vật quí hiếm, bác nào không mê cái nghệ
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thuật này từ xưa thì xin mời bác bước qua.
Không những nghe là thấy sợ mà còn cho
người chơi hình là ... khùng (có đấy ạ) chẳng
thấy thú ở đâu !
Hoàn toàn đồng ý cho tới chỗ này.
Nhiếp ảnh mà tôi muốn nói ở đây là
Nhiếp ảnh số (digital), chụp là thấy, lấy là
ra.... Đây nhá, có con… cháu ngoại ghé nhà
chơi, mượn nó làm mẫu cho mà chụp tấm hình,
mình vui mà nó cũng vui …

Bà nhà mới mua bó hoa để trong xe bị bầm
dập hết trơn, bà đang cau có... thì ta cứ lẳng
lặng lựa ra một hai cành còn chút sắc xuân,
cắm vào bình pha lê.... (nếu có càng tốt), dưới
chân bình để vài bông hoa héo, gãy cành, rách
cánh (sẵn có), sắp xếp thế nào mà hậu cảnh
(background) xa xa mờ mờ có tấm hình hai vợ
chồng chụp cách đây vài chục năm, nàng xõa
tóc chàng mặc complet (chàng mặc treilli thì
càng ăn tiền nữa). Bố cục như vậy không khéo
lại huy chương đồng mất - Chụp.
Đĩa chả giò để trên bàn, lúc bà ấy quay đi,
cẩn thận lựa các cuộn bể bụng, cháy đen, bỏ ra
ngoài, để vài ba cuộn chiên chưa tới, còn sắc
sảo, thêm bên trên vài ngọn ngò, di chuyển toàn
bộ đến dưới tia nắng xuyên qua từ khung cửa
sổ, mở khẩu độ f:4 để vận tốc 1/60 là đẹp lắm
đó - Chụp đi.
Khi đã chắc ăn rồi thì đưa hình cho bà ấy
coi... «Xem này hoa bà mua đẹp thế đấy ... Chả
giò nhà làm thiệt là ăn... ảnh. »
Nếm bánh ngon dở tuyệt đối đừng nhắc
tới, đi vào đề tài này thì khó thoát ra lắm. Tuổi
già tránh đụng chạm vô ích! (nói là nói thế thôi,
vắng bà ấy vài ba hôm, bận đi thăm cháu, là chỉ
biết mùi ...mì gói !)
Có cách nịnh bà xã nào khéo hơn cụ cứ
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mail cho tôi !!
Nghĩ tới bà nhà là bổn phận chính, thỉnh
thoảng để ý đến mình cũng không ai trách là
ích kỷ đâu..Này nhé ráng tìm cơ hội thuận tiện,
có dịp kê máy lên chồng sách, autoportrait một
cái, ngày lại qua ngày, tới một lúc trái gió trở
trời giở file ảnh ra xem lại để thấy... dấu ấn của
thời gian...để lại trên gương mặt, hiểu thêm
chút ý nghĩa cuộc đời, cái gì rồi cũng qua, cũng
hao mòn, cũng không tồn tại mà “quẳng gánh
lo đi” Triết lý kinh lắm ông ạ !

Rồi thì ...
Gió thổi trên đầu ngọn cây, lá vàng, lá đỏ
biểu hiệu cho mùa thu hay bông tuyết báo hiệu
mùa đông, buồn mà thi vị làm sao ... rồi con
ong, cái kiến, hoa dại bên lề... cái gì cũng là đề
tài để chụp ảnh : Phong cảnh, chân dung, cận
ảnh, phóng sự, gặp gỡ bạn bè ...
Tôi chắc chỉ có và chỉ có nhiếp ảnh Kỹ
Thuật Số (Digital photography) mới cho ta cái
thú đó, đủ sức quyến rũ người mới gia nhập
con đường «Nhiếp ảnh và tuổi hưu» này.
Nó vừa nhanh vừa gọn vừa ít tốn kém và
vừa tầm tay của tất cả mọi người ... về hưu !
TRANG BỊ
Đoạn này viết cho bác nào còn đủ kiên
nhẫn đọc tới đây thì xin cứ tiếp tục. Xin nhắc
lại bài viết chỉ có mục đích là rủ rê người mới
gia nhập cuộc vui , chớ không có ý chỉ bảo
hướng dẫn cho ai đâu. Các bạn chơi hình
thường xuyên, có kinh nghiệm thì xin góp thêm
phần hiểu biết của mình vào gọi là vui chung…
Bây giờ ra đường sờ túi ông bà nào cũng
có cái compact, nhưng số người chụp rồi đi tiếp
cho đến khi in ra tấm hình thì chắc là chẳng còn
lại bao nhiêu.

Bài này chú trọng đến phần hậu kỳ (post
processing) của nhiếp ảnh.
Cái thú của nhiếp ảnh nó nằm trong phần
này.
Xin ghi lại một yếu tố khá điển hình;
Phụ trách kỹ thuật phòng tối trong những
năm 70 cho hội nhiếp ảnh Hội Việt Mỹ ở
đường Mạc Đĩnh Chi Sàigòn, sau đó có thời
gian ngắn phụ trách kỹ thuật phòng tối cho hội
nhiếp anh F.O.L Noumea ở Tân Đảo, tôi có
nhận xét là những người thích tới với nhiếp ảnh
nhưng chỉ tham gia các buổi hội thảo và các
buổi chụp hình rồi giao phim cho tiệm rửa, thì
chỉ sau một thời gian ngắn sẽ lần lượt vắng
mặt, năm sau thì tuyệt tích ...
Còn lại những ai tự tay làm lấy hình do
mình chụp thì tới tận hôm nay tôi vẫn còn có
dịp gặp gỡ và chụp hình chung với họ, ở cả hai
nơi!
Điều này cho thấy phần xử lý hậu kỳ trong
nhiếp ảnh mới thật là hấp dẫn! Trước khi đi vào
ít chi tiết của việc xử lý hậu kỳ, xin nhắc sơ về
máy móc.
Có mặt trên thị trường hôm nay thì đủ loại, từ
cái điện thoại cầm tay giá chỉ trăm bạc đến các
hiệu máy nổi tiếng giá cả chục ngàn đô, cái nào
chụp cũng ra hình, cứ theo ý thích khả năng mà
sắm. Nếu không, dùng cái Compact cỡ 10-12
triệu pixels, giá vài trăm đô là ổn rồi. Loại máy
này màn hình khá lớn 3.5” hoặc 4” chụp xong
xem ngay cũng hay, nhưng thật ra phẩm chất
chỉ đủ để kiểm soát cái hình vừa chụp xem tốt
hay xấu mà thôi.

Rỉ tai các bác muốn sắm máy, hiện nay
có một loại compact 15 Mpixel, vừa chụp hình,
chụp được luôn hình 3D, vừa quay phim HD
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(1950x1080), ống kính zoom tương đương với
loại zoom nhà nghề 24mm - 384mm (Zoom
như vậy là mạnh lắm đấy) – Giá không mắc
(579 Euro trên Amazon) mà lại là hàng hiệu
(Leica)- VLUX-30.
Sau đó là phải chuyển hình vào vi tính PC
hay Mac để lưu giữ hình ảnh đã chụp, hơn nữa
hình hiển thị trên màn vi tính mới là trung thực.
Như vậy kèm với máy hình phải có máy tính
(nguyên tắc thì phải nói chứ máy vi tinh nhà
nào cũng có ... dăm cái, biết rồi khổ lắm ...)
SOFTWARES
Không quên phần mềm (software) để cài
vào vi tính đặng cho phép người sử dụng chỉnh
sửa hình đã chụp và để tiện trình bày «tác
phẩm» của mình.
Các softwares này thường bán kèm theo
máy hình, hay có thể lấy từ trên mạng miễn phí
như Picasa, Gim... cũng đầy đủ lắm.
Ngày nào ông cần tới Photoshop,
Aperture hay Lightroom là ghiền nặng rồi đó !
Muốn xài mấy cái softwares này tận nơi tận
chốn thì gởi mail hỏi Ái Văn!
PRINTERS
Đừng nghe quảng cáo mà mua lung tung
tốn tiền.
Printer Epson 1400 - inkjet 6 màu mực in được khổ giấy từ 10x15 cho tới khổ giấy
A3+ là dư ăn. Hình in ra bằng printer này phẩm
chất không thua gì in ở tiệm. Hình đạt phẩm
chất triển lãm rồi, giá chỉ 2-3 trăm Euros thôi (in tài liệu đen trắng cũng tiện) - mua chi cái to
cho nó đắt!
MỰC IN
Khi printer báo hết màu nào thì thay màu
đó, gía 1 cartridge 17ml ở tiệm sách là 16
Euros. Lên internet tìm, đôi khi mua được
nguyên set 6 màu chỉ khoảng 35-40 usd .
Bộ mực trung bình in được cỡ 20 tấm A4 hay
10 tấm A3+
GIẤY HÌNH
Giấy in hình bán khắp nơi, từ các siêu thị
cho tới các hiệu bán văn phòng phẩm. Khởi đầu
nên dùng Epson Premium Glossy. Khổ 10x15
hộp 100 tờ giá từ 8 cho tới 12E, hoặc A4 hộp
20 tờ giá khoảng 10E, người ghiền thì lên khổ
giấy A3+ bao 20 tờ gía 29E.
Muốn to hơn nữa, Poster cỡ 40” thì gởi
File RAW nhờ Ái Văn in giùm!!
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Rõ ràng đoạn đường từ khi chụp đến ra hình
trên giấy, thì nhiếp ảnh số - so với nhiếp ảnh
phim - đơn giản được hơn 80% thời gian và sức
lực.
LÊN KHUNG
Có hình rồi, nếu là hình khổ 10x15 hay
khổ A4 thì chỉ cần dán vào album là xong. Đối
với hình khổ A3+, hình lên cỡ này mới diễn tả
hết cái đẹp, thì phải dự trù dán lên bià cứng.
Các tiệm văn phòng phẩm có loại móp 3mm
hay 5mm kích thước 50/60 .Loại có thoa keo
sẵn giá 5.9E/tấm, loại không keo thì 2.7E/tấm.
Dùng móp không keo thì mua keo bơm
Ajustable hiệu Cleopatre giá 6E /lon, rất tốt, lỡ
có dán sai, lột ra dán lại mà khỏi thổi keo lần
nữa, rất là thích hợp cho việc dán hình .
Hình tới đây là treo lên giá được rồi, nếu
muốn hoàn thiện hơn thì trùm thêm lên bức ảnh
một khung lộng (Marie louise) bằng bìa dày
1.2mm hay bằng móp cũng đẹp.
Hoàn hảo nữa thì cho vào cái khung gỗ,
không cần kiếng phía trước, kiếng chỉ làm cho
tấm hình nặng thêm. Không kiếng cũng là tránh
phản chiếu ánh sáng trên tấm hình.

Thế là xong.
Cứ thế mà vui chơi với thời gian, đến lúc
cần thì phấn khởi chuyển sang một loại ảnh
khác không kém phần hào hứng :
«... núp sau nải chuối chụp gà khỏa thân ...!»
Xin mượn lời - đọc lóm trên mạng - của
Claude Levi Strauss : “La terre a commencé
sans l’homme, elle terminera sans lui!” để
chấm dứt bài viết .
Nguyễn cửu Tuyên

Canberra 2011, một đêm mùa đông.
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BIẾT ĐÂU LÀ KHỞI ĐIỂM CUỘC RONG CHƠI
Tràm Cà Mau
Mẹ vợ ông Hàn mới chết, con cháu từ xa đổ
xô về chịu tang. Các anh chị em vợ của ông
chọn một cái hòm do nhà quàn đề nghị, với giá
12 ngàn đô. Ông Hàn chê đắt, bảo khoan quyết
định, chờ ông khảo giá đã. Ông Hàn bình tĩnh
ngồi bên máy vi tinh, lục tìm khảo giá. Bà vợ
ông thì chạy lui chạy tới trong phòng khách,
dẫm chân đành đạch trên sàn nhà, khóc bù lu
bù loa, rồi đến day áo ông mà nói:
“Giờ nầy mà anh còn ngồi đây thong dong
khảo giá? Chuyện nầy cấp bách. Có phải mua
món hàng gia dụng đâu mà chần chờ? Tốn kém
bao nhiêu anh em chúng tôi cũng chung chịu.
Mẹ chết có một lần. Làm
chi cái việc hà tiện xấu
thế?” Ông anh vợ cũng bối
rối
nói:
“Giờ phút nầy, thì nhà quàn
ra giá bao nhiêu, mình cũng
phải nhận. Có đắt hơn ít
trăm bạc, cũng không sao.
Mình lựa chọn cái hòm đó,
chứ họ có ép mình đâu?”
Ông Hàn quay ngoắt lại,
nói với giọng cứng rắn: “Ít
trăm thì tôi khảo giá làm chi? Phải ít nhất là
mấy ngàn đồng. Có thể tiết kiệm được từ 40%
đến 60% toàn bộ chi phí tang lễ. Dù là tiền của
ai đi nữa, tôi cũng không muốn phung phí.” Bà
vợ
thét
lên:
“ Rồi mua phải thứ hòm giả mạo, không tốt. Nó
đâu đem đến liền cho mình được, chờ đến bao
giờ mới có? Chậm trể việc ma chay. Mà lỡ nhà
quàn không chịu nhận hòm từ nơi khác đưa tới,
thì đem cái hòm đi tặng ai, tôi nhất định không
cho để trong nhà nầy.” Ông Hàn cười hề hề,
chậm rãi trả lời:
“Giả mạo làm sao được? Cũng hòm ấy,
cùng hiệu, cùng tên, cùng nhà sản xuất. Nhà
quàn cũng mua tại các nơi đó thôi. Rồi cọng
thêm chi phí, tiền lời, mà tăng giá lên. Ai dại
mua thì ráng chịu. Nhà quàn cũng không làm gì

sai trái. Họ làm thương mãi, phải kiếm cho
được nhiều tiền lời càng tốt. Họ chẳng có gạt
gẫm ai. Nhưng nếu mình mua được hòm đúng
giá, thì người bán sẽ chuyển ngay đến nhà quàn
trong vòng 24 giở. Chắc chắn theo luật liên
bang Mỹ, bắt buộc nhà quàn không được từ
chối quan tài và các vật dụng cần thiết cho
người chết do thân nhân mua và đem đến.
Trường hợp đó, nhà quàn chỉ lo các dịch vụ
tang ma, các lễ lạc mà thôi. Tôi còn phải kêu
nhà quàn cung cấp cho mình bảng ghi giá cả
của từng mục, gọi là FPL (Funeral Price List)
theo luật định. Tôi sẽ so sánh thêm giá cả của
từng mục dịch vụ để không bị hố, trả giá cao,
đắt. Bà đừng lo, nếu nhà quàn không nhận
hòm, thì tôi bán lại kiếm
chút lời.”
“Bây giờ không phải là
lúc đùa giỡn được. Anh có
chắc hòm được giao đúng
thứ mình muốn, và trong
vòng 24 giờ không. Giao
cho nhà quàn, họ tráo hòm
khác thì sao? Anh đã có
kinh nghiệm nào đâu?
“ Mình có thể đòi hiện
diện trong lúc giao hàng, ai mà đánh tráo
được?”
Cả nhà bực mình, xôn xao vì thái độ kỳ cục
của ông Hàn. Một bà chị vợ gay gắt:
“Có phải vì không là mẹ ruột, nên cậu nhẩn
nhơ, và đòi làm những chuyện trái đời?”
Ông Hàn hơi giận, giọng cứng, gằn: “Nầy,
chị đừng nói thế. Mấy năm nay ai chăm sóc
mẹ? Ai đưa mẹ đi bệnh viện, làm đủ thứ giấy
tờ, nhắc mẹ uống thuốc hàng ngày? Thằng nầy
chứ ai. Thế thì bây giờ mẹ qua đời, tôi không
có quyền phụ giúp mẹ và cả gia đình nầy, cử
hành tang lễ đàng hoàng hơn, ít tốn kém hơn
hay sao?”
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Ông Hàn gầm gừ bỏ đi, lục lọi tìm tòi trong
mấy chồng hồ sơ, và quăng ra một tờ bào “US
News & World Report” và nói: “Các anh, các
chị đọc bài “Đừng Chết Trước Khi Đọc Bài
Nầy” (Don‟t Die Before You Read This) đi, để
biết.” Vợ ông Hàn la lên: “Trời ơi, giờ nầy còn
bụng dạ nào mà đọc báo? Mà nó viết gì? Sao
anh không tóm tắt kể cho bà con nghe, xem có
lọt tai không?” Ông Hàn chầm chậm nói: “Tác
giả Miriam Horn viết về chuyện linh mục
Henry Wasielewsky.. Vị linh mục nầy đã vạch
trần cách làm ăn thiếu lương thiện, bóc lột quá
đáng của một số nhà quàn trong lúc tang gia
bối rối. Đã bị những nhà quàn bất lương hăm
dọa, nhiều lần kêu điện thoại lúc nửa đêm đòi
xin tí huyết, không những thế, ông còn bị cảnh
sát địa phương săn đuổi, và cả vị Giám Mục địa
phận cũng đày ông đi xa. Bài báo viết rất hay,
kể rõ một số thủ đoạn của những nhà quàn
thiếu lương thiện.” Ngưng một lát, uống hớp
nước xong, ông Hàn nói tiếp:
“Tác giả viết thêm rằng, người ta không có
kinh nghiệm, không có thì giờ trong thời gian
cấp bách, không có đủ bình tĩnh khi đang đau
buồn, bối rối, cho nên nhà quàn và nghĩa địa
làm giá rất cao. Tang quyến mệt quá, và nghĩ
rằng người chết chỉ có một lần, nên giá nào
cũng chịu. Cò kè giá cả trong lúc đau buồn nầy,
thì thấy có cái gì lấn cấn trong lòng. Trong bài
báo nói, giá cái hòm chỉ 675 đô, mà nhà quàn
đưa giá 3495 đô, cũng gật đầu chấp nhận. Giá
xe tang mỗi giờ vào thời đó chỉ 25 đô mà tăng
lên 200 đô hay cao hơn nữa. Cũng như các món
khác như là hoa, bia mộ, thiệp cám ơn vân vân,
tăng gấp 3 đến 8 lần. Nếu giá chỉ tăng 100%
thôi, là đã là phước cho tang chủ lắm.” Ông
Hàn cười, và tiếp lời: “Bài báo viết thêm rằng,
trường hợp tang chủ kêu đắt, họ nói khéo lắm.
Đề nghị bỏ xác vào thùng giấy đem chôn sẽ
được rẻ hơn nhiều, tang quyến nghe mà xót xa,
đau lòng, tủi thân, nghĩ rằng mình thương
người quá cố không đủ, thế là cắn răng chịu giá
cao.” Bà Hàn hỏi thêm: “Còn gì nữa không?”
“Đây, tác giả viết rằng, có một bà đã khóc và
xin bà con bạn bè trợ giúp tiền bạc để làm đám
tang cho chồng. Nhà quàn đòi 995 đô cho cái
hòm. Khi có người hỏi sao đắt thế, họ bảo đó là
loại hòm đặc biệt. Có người không tin, đi khảo
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giá, cũng hòm đó, loại đó, thì nơi sản xuất bảo
rằng đó là loại rẻ nhất bằng ván ép. Người ta
đến phàn nàn với nhà quàn, thì họ giảm giá
xuống 50%. Có nhà quàn gián tiếp hối lộ cho tu
sĩ, giáo sĩ, tặng những vé máy bay đi chơi, du
lịch miễn phí, để họ dành cho nhà quàn sắp xếp
chương trình tang lễ. Có thế mới ra giá cao
được. Có thể tưởng tượng được không, cùng
một cái hòm, mà có nơi đưa giá chỉ 1495 đô,
mà nơi khác cho giá 9910 đô. Một số nhà quàn
kiếm tiền của thân nhân kẻ quá cố dễ dàng,
bằng cách bán các phụ kiện trong đám ma. Ví
như gắn thêm một tượng kim loại nhỏ, hình
Đức Mẹ Maria, giá mua chỉ chừng 3 đến 5 đô,
mà tính đến một hai trăm. Người ta ngại, không
dám hỏi về những biếu tượng thiêng liêng nầy.”
Ông Hàn đưa tờ báo cho mọi người và thúc hối
: “Đọc đi, mọi người đọc đi để thấy việc tôi làm
đây là đúng hay sai. Nếu không biết, thì để cho
người khác làm, đừng cản trở”

Vừa lúc đó, thì có bà Kim đến. Bà nầy
trước đây làm việc cho nhà quàn, bà là trưởng
giám đốc tang lễ, nay đã về hưu. Ông Hàn như
bắt được của quý, xoắn lấy bà Kim, yêu cầu
giúp đỡ, hướng dẫn dể làm sao giảm thiểu được
chi phí đám tang . Bà Kim ngồi cười. Vợ ông
Hàn chạy ra phân bua: “ Giờ nầy mà ông xã em
còn khảo giá trên mạng để làm tang lễ. Ông ấy
muốn giảm chi phí, vì nhiều nhà quàn thường
cho giá cao trên trời. Chị làm trong nghề, xin
chị chỉ giúp tụi em với.” Bà Kim chậm rãi:
“Không phải nhà quàn nào cũng thiếu lương
thiện, muốn nhân cơ hội tang gia bối rối mà
moi tiền. Rất nhiều nhà quàn đàng hoàng, uy
tín, nhưng họ cũng thừa khôn ngoan, để tìm lợi
tức tối đa cho cơ sở kinh doanh của họ. Giá cả
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cũng có cao, nhưng cao vừa phải, không quá lố.
Nếu họ có đề nghị, quảng cáo khách hàng mua
thêm mục nầy, mục kia, thì là lẽ thường trong
việc kinh doanh kiếm lời. Với chủ trương
không gạt gẫm ai, nhưng ai muốn có những thứ
xa xỉ, đắt tiền, mà có khả năng tài chánh, thì tại
sao nhà quàn lại bỏ lỡ cơ hội ? Nhà quàn là nơi
làm thương mãi, kiếm lợi tức, chứ không phải
nơi làm phước thiện.” Ông Hàn nhỏ nhẹ: “Chị
có nhiều kinh nghiệm trong ngành nầy, chúng
tôi xin chị vài lời vàng ngọc hướng dẫn cho,
làm sao để giảm thiểu chi phí chôn cất thân
nhân, tránh những sai lầm tốn kém vô ích.”
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người chết. Khi nào tìm được nơi làm tang lễ
tốt, giá cả xứng đáng, chịu được, thì mới ký
hợp đồng”
Một ông rể trong gia đình xen vào câu
chuyện: “Trường hợp của gia đình tôi, ông bố
vừa tắt thở tại bệnh viện, thì khoảng mười phút
sau có nhân viên của nhà quàn đến tiếp xúc với
gia đình, nói là họ được kêu điện thoại để đem
thi hài thân nhân quý vị về nhà quàn. Chúng tôi
vừa ngạc nhiên, vừa mừng là tự nhiên có người
lo cho mình, khỏi phải đi tìm, chạy ngược xuôi
trong lúc bối rối nầy. Chị có biết tại sao nhà
quàn biết giỏi thế?” Bà Kim cười: “Có gì lạ
đâu? Nhiều nhà quàn liên lạc mật thiết với các
y-tá trong các khu cấp cứu, hồi sinh. Khi có
người qua đời, thì y tá báo ngay cho nhà quàn
biết. Cũng là chuyện làm ăn thường tình” Ông
Hàn hỏi: “Làm sao giảm thiểu được chi phí
tống táng, mà tang lễ vẫn được trang trọng,
bình thường?”

Bà Kim cười: “ Sai lầm lớn nhất của tang
quyến, là không chịu khảo giá năm ba nơi khác
nhau. Người ta cho giá nào, thì cũng nhận,
không dám hỏi mà cũng không dám mặc cả từ
quan tài, cho đến đất chôn, và các nghi lễ tốn
kém khác. Sai lầm kế tiếp là chọn lựa nhà quàn.
Thường chọn gần nhà, hoặc nơi đã có người
quen làm đám tang rồi. Nếu không khảo giá vài
ba nơi, tang quyến có thể trả giá gấp 3 lần nơi
khác. Ví như cùng việc mai táng, có nơi cho giá
2500 đô mà chỗ khác đến 6500 đô. Cũng việc
thiêu xác, có nơi chỉ 395 đô, mà nơi khác đến
5600 đô.” Bà vợ ông Hàn bẻn lẻn nói nho nhỏ:
“Nếu chị không nói ra điều đó thì em tưởng
ông chồng em là người khùng, gàn dỡ, chướng
ách. Nhưng em hỏi chị, thì giờ đâu mà đi khảo
giá, thân nhân mình chết rồi, có nằm đó mà chờ
được không?”

Bà Kim nói: “Đừng gồng mình lên mua tất
cả các mục không cần thiết mà nhà quàn liệt kê
và khuyến cáo. Mua tối thiểu mà thôi. Vòng
hoa trên ngực, vòng hoa trên quan tài, mình
mua chỉ mấy chục đô, nhà quàn sẽ tính đắt gấp
năm, gấp mười lần. Nếu khôn ngoan, thì làm lễ
tưởng niệm tại nhà, tại chùa, nhà thờ. Trang
trọng và thân mật hơn.” Bà Hàn lo lắng hỏi:
“Chỉ có mua hòm và đất chôn thôi, là đã đủ.
Còn chi phí gì khác nữa chăng ?”

Bà Kim cười nhẹ nhàng: “ Cứ thong thả, để
xác thân nhân tại bệnh viện, nơi đây có đủ
phòng lạnh để tồn trữ, không ai đem xác quăng
đi hoặc gởi hoá đơn xuống âm phủ đòi tiền

Bà Kim cười : “ Có lẽ ai cũng tưởng chôn
cất là đơn giản như chị nghĩ. Không. Cả mấy
chục thứ chi phí , tôi kể sơ ra đây mà thôi, nghe
chán lằm. Nầy nhé, chi phí cơ bản tại nhà quàn
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để bàn định việc chôn cất, giấy phép chính
quyền, khai tử, mua hòm, vải tẩm liệm, quách
bao quanh hòm dưới đất, chuyển xác từ nơi
chết về nhà quàn, tẩm xác bằng cách rút hết
chất lỏng trong người ra và bơm chất hoá học
vào, trang điểm cho người chết, áo quần liệm,
giữ xác trong phòng lạnh, mướn phòng viếng
thăm, đem xác ra vào, lễ viếng thăm, thức ăn,
giải khát, tổ chức cử hành tang lễ, in chương
trình tang lễ, cuốn tập ghi khách viếng thăm,
vòng hoa trên ngực và vòng hoa trên giá, tụng
niệm tôn giáo, ban nhạc, xe tang chuyển hòm
từ nhà quàn ra huyệt mộ, xe lớn chở thân nhân
theo quan tài, xe chở các vòng hoa ra nơi chôn,
đất chôn, đào và lấp mộ, chuẩn bị mặt bằng để
làm lễ hạ huyệt, căng lều, ghế ngồi, xếp đặt
việc hạ huyệt, bia mộ tạm, đăng cáo phó, bia
mộ, khắc chữ, dựng bia vân vân, mỗi mục là
tính tiền riêng. Chưa kinh nghiệm thì tưởng chỉ
có mua hòm và đất chôn là xong. Cọng tất cả
lại, cũng là số tiền rất lớn, tang gia không ngờ
được.”

Bà Hàn hỏi: “Thế thì mục gì mình có thể từ
chối, không mua?” “Còn tùy cách lựa chọn,
thường thì mục nầy kéo theo mục kia, nhưng có
nhiều mục có thể bỏ qua được. Nếu muốn tránh
những chi phí linh tinh, thì tốt nhất là giảm bớt
các nghi tức rườm rà, như thăm viếng nhìn mặt,
làm lễ tại nhà quàn. Thân nhân có thể làm lễ
tưởng niệm tại nhà thờ, chùa hay tại tư gia
trong khung cảnh nghiêm trang, và bà con đỡ
phải cực nhọc thăm viếng. Người quá cố được
đưa từ bệnh viện đến nhà quàn, rồi thẳng ra
huyệt mộ. Ngày nay, nhiều gia đình Mỹ tổ chức
tang lễ đơn giản cho người quá cố, chỉ riêng
trong vòng bà con thật gần gũi thân thiết,

TRANG 51

không tiếp bạn bè, quan khách, không vòng
hoa, không phúng điếu” Bà Hàn cắt ngang lời:
“Thế thì không sợ người ta dị nghị, chê cười?
Thiên hạ tưởng gia đình keo kiệt, bần tiện,
không dám chi tiền, hoặc người ta chê mình
nghèo?” Bà Kim thở dài: “Quan trọng nhất là
ước nguyện của người quá cố. Biết họ muốn gì,
và mình làm được gì trong khả năng tài chánh
của gia đình. Nhiều người chết, muốn tang lễ
đơn giản, mà gia đình sợ bạn bè bà con dèm
pha, phải gồng mình lên chi tiêu, nợ nần, mua
lo âu vào thân. Cách tốt nhất, là mỗi người, làm
sẵn di chúc, viết rõ các ước muốn của mình,
trong khả năng tài chánh có thể. Chuẩn bị trước
khi chết một chương trình và lối tang lễ mà
mình ưa thích, mong muốn, và hợp với khả
năng tài chánh sẵn có. Đừng để gánh nặng đè
lên vai người còn sống, và đôi khi thực hiện
tang lễ trái với ý muốn của mình. Đừng có dặn
miệng thôi, không có bằng chứng, con cháu
nhiều người quên mà không ai nghe. Khi đó,
gia đình đỡ bối rối, vì kẻ muốn thế nầy, người
muốn thế kia, gây gổ nhau. Nếu tang lễ có đơn
giản, thì cũng không ngại ai chê cười. Nếu
những người có dư tiền, muốn hoang phí đem
chôn tiền xuống đất, thì cũng không ai trách
móc . Bà nội tôi ngày trước, muốn con cháu
mặc áo sô, thắt lưng rơm, dép cỏ, khóc lóc,
nằm lăn lộn cản đường xe tang. Thuê thêm
người khóc mướn làm điếc tai bàng dân thiên
hạ. Thấy không đẹp, thiếu văn minh. Nghe đâu
ông cố nội của tôi chết, hòm quàn trong nhà
gần môt năm dài, tiếp khách viếng tang, chôn
xong thì bà cố chết vì quá mệt nhọc, và gia
đình sạt nghiệp.”
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Ông Hàn hỏi: “Trẻ như chúng tôi, có nên
viết di chúc không? Khi nào là lúc nên viết?”
“Trên năm mươi tuổi, thì viết được rồi. Những
người bệnh nặng, nên viết ngay là tốt nhất. Tôi
biết, nhiều người Mỹ giàu hàng trăm triệu, khi
chết cũng muốn làm đám tang đơn giản, tối
thiểu, không cho ai nhìn mặt, và chỉ có vài chục
thân nhân tham dự. Trong nghề, tôi biết khá
nhiều gia đình Việt Nam giàu có, khi chết cũng
chuyển xác từ bệnh viện thẳng đến nhà thiêu
luôn, khỏi phải qua nhiều giai đoạn, nghi thức
rườm rà. Rồi bà con bạn bè đến nhà làm lễ
tưởng niệm, nhắc chuyện vui buồn liên hệ đến
người quá cố trong không khí vui vẻ, bình
thường. Tôi nhấn mạnh ở điểm nầy, nếu không
muốn cho thân nhân bối rối khi mình qua đời,
thì mỗi người lớn tuổi, nên viết sẵn lời dặn dò
cho gia đình” Ông anh lớn nói: “Theo tôi nghĩ,

người Việt mình bắt chước Mỹ, trưng bày mặt
người chết cho bạn bè thân nhân nhìn lần cuối
trước khi đem chôn là một việc làm không nên.
Vì dù có trang điểm cách nào đi nữa, thì khi đã
chết, mặt mày cũng không còn dễ nhìn như khi
còn sống, nếu không nói là xấu xí, rờn rợn, hốc
hác, tái mét. Cái hình ảnh cuối cùng trong trí
của bạn bè rất quan trọng. Nếu không được đẹp
đẽ, thiếu sống động như xưa, uổng vô cùng.
Nhiều lần đi đám tang bà con, tôi thấy mặt mày
người chết hốc hác, méo mó, miệng vẩu, mắt
sâu, mà cứ buồn và tiếc mãi, giá như tôi đừng
nhìn thấy hình ảnh đó thì hơn, để tôi còn giữ
mãi trong trí cái khuôn mặt vui tươi, rắn rỏi, dễ
thương ngày xưa. Nhất là nhiều người bạn, cứ
nhắc đến tên, là tôi mường tượng ra đôi mắt
sáng, nụ cười như hoa tươi, thay được bằng
một hình ảnh vêu vao khó nhìn. Tôi cứ muốn

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

quên đi, để lấy lại hình ảnh đẹp đẽ xưa, mà
không được. Tôi chắc không ai muốn bị bạn bè
nhìn họ với một nhan sắc xấu xí cả. Tuy nhiên,
cũng có rất ít trường hợp, thấy mặt người chết
đẹp hơn khi còn sống. Đó là những trường hợp
người chết chưa bị bệnh lâu dài, nhan sắc chưa
bị tàn phá nhiều. ”

Bà vợ ông Hàn nói: “Theo tôi, thì vì người
trang điểm kém, hoặc chi ít tiền trang điểm, nên
người chết không được đẹp” Bà Kim cười lớn:
“Một chiếc xe Ford đời cũ, làm sao mà sửa lại
thành đẹp bằng chiếc xe Mercedes đời mới. Tô
trát cũng có giới hạn thôi, ngoại trừ mang cái
mặt nạ khác. Theo kinh nghiệm của tôi, thì
không phải đám tang nào của người Mỹ cũng
trưng bày mặt người chết cho bạn bè nhìn. Nhất
là những người đã đau yếu bệnh hoạn lâu ngày,
ngay cả khi chưa chết, họ không muốn ai thấy
họ đã ốm o, hốc hác, xấu xí cùng cực.”
Ông Hàn thêm vào câu chuyện; “Khi làm mặt
và trang điểm cho người chết, tôi xem chiếu
trong phim tài liệu, mà sợ. Ngoài việc moi hết
tim gan phèo phổi, dạ dày, ruột non ruột già,
thấy người ta còn dùng mấy cây sắt dài chừng
nửa thước, to hơn chiếc đũa, xiên từ trong
miệng xuống cổ, vào thân, có lẽ để giữ cho cái
đầu và xác ở vị trí thẳng. Rồi cắt trong nướu, để
dùng dây kẽm may, xâu hàm trên và hàm dưới
lại với nhau trong vị trí bình thường, cho miệng
khỏi há ra, và may môi lại với nhau. Dùng chất
dẻo đắp vào các nơi cần đắp. Sau đó, dùng
phấn, màu, thoa lên mặt, tạo thành một lớp
giống như da thường. Cắt tóc, cạo hay tiả râu
lại cho đẹp. Nếu mình chứng kiến tận mắt khi
họ làm cho thân nhân mình, thì đau lòng lắm.”
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Ông anh vợ cắt ngang: “Thôi, thôi, dượng
đừng nói chuyện đó, nghe mà ghê. Khuất mắt,
mình không thấy thì đỡ sợ. Sao không trở lại
câu hỏi chính, là làm thế nào để chi phí tang lễ
ít tốn kém nhất?” Bà Kim cười: “Cách tốt nhất
là thiêu xác, và nếu thiêu liền, chuyển xác từ
nơi chết, trực tiếp đến lò thiêu, tang lể làm tại
nhà, không nhìn mặt, thì đỡ được rất nhiều chi
phí khác như tẩm liệm, ướp thuốc, xem mặt,
thuê phòng, xe tang. Thường phí tổn chỉ trên
1000 đô thôi.”

Bà Kim hớp thêm ngụm trà, rồi tiếp: “Có
người nói sợ nóng, không dám thiêu. Nhưng
khi chết rồi, thần kinh đã tê liệt, thì đâu biết chi
nữa mà nóng hay lạnh. Nếu còn biết nóng lạnh,
thì khi nằm dưới đất lạnh lẽo, tối om, chật chội,
ngộp , dòi bọ vi trùng đục khoét, mặt mày teo
rúm, há hốc mồm miệng, nhăn răng, khô đét,
hoặc rữa mũn ra, thì có khó chịu hơn không?
Chưa kể điều mà chủ nghĩa địa bảo là đất „vĩnh
viễn‟, thì thường là 49 năm hay 99 năm thôi.
Sau đó thì thông cáo trên báo chí là sẽ dời xác.
Con cháu có bao giờ đọc đến cái thông cáo nầy,
mà có đọc, cũng không biết đó là mộ của thân
nhân mình. Bên Âu Châu, có nhiều hầm nhà
mồ, xương chất đẩy, xương của hàng trăm vạn
ngôi mộ được đào lên, gom lại, xếp đặt hàng
triệu miếng xương lẫn lộn, rất mỹ thuật. Luật lệ
nhiều xứ, chỉ cho chôn 5 năm hay 10 năm, hoặc
mấy chục năm thôi. Phải bốc mộ sau thời gian
đó. Ít có nơi nào là vĩnh viễn hoặc lâu vài ba
trăm năm. Ngày nay tại Mỹ, ngưòi ta càng ngày
càng ưa thích việc thiêu xác. Các xứ khan hiếm
đất đai như Nhật, và cả Tàu, Ấn Độ, đều thiêu
xác. Ngoại trừ những vùng xa xôi, còn giữ lại
việc chôn dưới đất.Theo thống kê năm 2009,
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thì mười tiểu bang sau đây, có tỷ lệ thiêu xác
cao nhất ở Mỹ: Nevada 73.93%, Washington
69.62%, Oregon 69.24%, Hawaii 68.82%,
Vermont 65.67%, Arizona 65.60%, Montana
64.81%, Maine 62.75%, Colorado 62.01%,
Wyoming 61.76%”
Bà Hàn xen vào: “Người theo đạo Chúa, có
thiêu xác được không?”

Bà Kim cười và tiếp lời: “Mãi cho đến khi
Đức Giáo Hoàng Phao Lồ Sáu tuyên bố việc
hoả thiêu là không trái với Giáo Luật vào năm
1963 và ba năm sau, các linh mục được phép
làm lễ cho các đám tang hoả thiêu, thì việc hỏa
táng được phát triển rất mau. Ngày xưa giáo
hữu Thiên Chuá tin rằng, phải còn xác, để chờ
ngày phán xét cuối cùng, mà sống lại trên thân
xác đó. Chì còn đạo Do Thái là cấm hỏa thiêu
thôi, vì họ cho rằng, tro cốt nằm trong hủ,
không thể “đất bụi trở về lại với đất bụi được”
Ông Hàn bưng bánh ra mời bà con, và nói :
“Ông anh rễ tôi kể rằng, thời mới chạy qua Mỹ
mấy năm sau 1975, anh em đồng khoá Võ Bị
Đà Lạt đi thăm viếng một người bạn đang hấp
hối vì bệnh ung thư trong khu chờ chết ở Viện
Phục Hòi. Khi đó, đa số đều độc thân, hoặc vợ
con còn kẹt lại ở Việt Nam, bơ vơ, không bà
con thân thích. Anh em thấy ông bạn nằm
thiêm thiếp, bàn nhau đóng tiền thiêu xác.
Tưởng hắn mê man không nghe được, nhưng
bỗng hắn mở mắt ra và nói rõ ràng : “Ông cóc
muốn thiêu, sợ nóng lắm. Chôn mà thôi” Đám
bạn bè giật mình nhìn nhau. Một ông bạn nóng
tánh, gằn giọng: “Đưa tiền đây, tụi tao chôn
cho. Thằng nào cũng rách mướp, tiền đâu mà
chôn mầy.” Một ông bạn khác nháy mắt, rồi
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nói: “Mầy muốn chôn cũng được, yên tâm đi.”
Khi đi ra ngoải, anh bạn nói: “ Cứ hứa đại, cho
nó yên tâm chết. Sau khi chết rồi, thì cóc biết
chó gì nữa, thiêu hay chôn thì cũng thế.” Thời
đó, mới đến Mỹ, người nào cũng đi làm việc
lao động với đồng lương tối thiểu, lo nuôi thân
chưa đủ, lại lo gởi tiền giúp gia đình bên Viêt
Nam, tiền đâu mà bỏ ra chôn cất bạn bè, đòi
việc ngoài khả năng, làm sao mà thoả mãn
được? Nầy chị Kim, chị biết tại sao ngày nay
người ta chuộng việc thiêu xác hơn là chôn
không?” Bà Kim ăn bánh, uống nước, rồi thong
thả nói: “Theo nghiên cứu của các nhà xã hội
học, người ta chuộng thiêu hơn chôn vì càng
ngày người có học thức cao càng đông đảo hơn,
việc thiêu xác được quần chúng chấp nhận xem
như bình thường, đất chôn không còn dễ dàng
và rẻ như xưa, tiết kiệm đất đai cho người còn
sống, giáo luật không cấm thiêu, tiện lợi, giản
dị và tiết kiệm được nhiều thì giờ, giảm thiểu
chi phí không cần thiết.” Một người khác trong
gia đình hỏi: “Tôi nghe nhiều người già mua
trước toàn bộ chương trình tang lễ, từ đầu tới
cuối. Khi nằm xuống thì khỏi bàn cãi lôi thôi
gì, và tiền bạc cũng đã thanh toán xong. Gia
đình khỏi phải bận tâm. Việc mua trước đó, có
thất không, và có lợi hại gì không?” Bà Kim
gật gù: “Mua trước toàn bộ các mục cho đám
tang cũng là điều hay. Nhưng phải liệt kê rõ
ràng từng danh mục cho minh bạch, đừng thiếu
khoản nào. Để sau nầy khỏi phải trả thêm, vì
thiếu sót. Cũng có nhà quàn muốn kiếm chác
thêm chút chút, khi làm đám tang, nói là hòm
loại nầy chưa về hoặc mới hết, phải chờ mua .
Nghe chờ mua hòm là đã hết hồn, và chấp nhận
trả thêm tiền cho cái hòm đắt hơn.” Ông Hàn
hỏi: “Có khi nào mình mua trước, tiền thanh
toán hết rồi, mà khi chết, họ chối từ làm tang
ma hay không?” Bà Kim cười khanh khách:
“Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Bình thường,
thì không có chuyện rắc rối đó. Ngoại trừ khi
nhà quàn bị đóng cửa, hoặc đã đổi chủ. Kẹt
nhất là khi mình đổi nơi cư trú quá xa nhà quàn
ký hợp đồng làm tang lễ, hoặc mình chết ở một
chốn xa xôi nào đó, mang xác về tốn kém hơn
là chôn hay thiêu ở nơi chết. Thường thường
hợp đồng nầy không trả lui được, không
chuyển nhượng cho người khác được. Mua
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trước cũng có cái lợi, là phí tổn khòi phài tăng
theo thời giá.”

Cả nhà mời bà Kim ở lại ăn cơm, để tham
dự cuộc họp gia đình và điện thoại khảo giá
việc tang lễ. Cả gia đình bàn cãi sôi nổi, kẻ
muốn chôn, người muốn thiêu, bà chị lớn còn
muốn làm đám tang linh đình, đủ các nghi thức
rườm rà. Cả nhà cãi nhau thành to tiếng, mãi
chưa đi đến đâu, thì cô Út lấy trong xách tay ra
một là thư, nhìn mọi người và nói với giọng run
run đầy nước mắt: “Thưa các anh chị, em muốn
cho mẹ có được một đám tang bình thường như
mọi người. Em để các anh chị quyết định, nhà
chúng ta không thiếu tiền, không cần tiết kiệm.
Nhưng các anh chị không đồng ý với nhau, có
thể sinh ra bất hoà, nên em xin trình lá thư của
mẹ gởi cho em từ lâu, để anh chị xem. Đây, em
xin đọc lá thư : “...Sau nấy mẹ chết, thì mẹ ước
mong các con làm đám tang đơn giản. Không
khăn sô, không tụng niệm, không để bà con
xem mặt, không phúng điếu, không vòng hoa,
và mẹ muốn được thiêu xác. Tro cốt thì đem
thả xuống Thái Bình Dương, để mẹ hoà tan vào
biển cả, may ra thấm về thấu tận quê nhà bên
kia đại dương. Đừng chôn tiền xuống đất. Tiền
tiết kiệm được đem cúng cho hội từ thiện ..” Cả
nhà trách cô Út tại sao không đưa là thư ra từ
đầu, để khỏi bàn cãi lôi thôi, cô khóc mà không
trả lời. Sau khi nhờ bà Kim phối hợp, cả nhà
hoàn tất và ký khế ước hỏa thiêu. Chi phí tang
lễ chôn cất do nhà quàn đề nghị tổng cọng
34,680 đô, chỉ còn tốn 1676 đô bao gồm toàn
bộ thủ tục giấy tờ, chuyển xác, hoả thiêu và
bình tro tạm. Toàn anh chị em trong gia đình
góp thêm tiền, đem tặng hội từ thiện 35 ngàn
đô. Cả nhà đều vui mừng, nhẹ nhỏm. /.
Tràm Cà Mau
(Tháng 12/2010 những ngáy cuối năm mưa dầm)
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Từ Minh Tâm

Ô đẹp quá !
Nhìn bên trái kìa, nhìn bên phải đi ...
Sao giống như xe mình đang chạy trong
một bức tranh mùa thu đầy màu sắc ...
Đó là những phát biểu đầy hào hứng khi
chúng tôi du ngoạn trên xa lộ Kancamagus
đoạn từ Conway về Lincoln thuộc vùng Núi
Trắng (White Mountain) của tiểu bang New
Hamshire. Đoạn đường nầy được công nhận là
một trong những nơi đẹp nhứt nước Mỹ, đặc
biệt là vào mùa thu, khi rừng lá đổi màu. Bây
giờ mời bạn hãy cùng tôi bắt đầu chuyến đi ...
*****
Trước tiên tôi phải thú thật rằng suýt một
chút nữa thì chuyến đi đã bị huỷ bỏ mặc dù nó
đã được chuẩn bị từ mấy tháng trước. Chúng
tôi đã mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn
từ tháng 6 mặc dù chuyến đi được dự trù sẽ
khởi hành bốn tháng sau vào tháng 10. Gần tới
ngày đi, chúng tôi xem dự báo thời tiết trên
internet thì mới lo lắng, bởi vì họ nói trong
ngày tôi dự định đến thì vùng Kancamagus sẽ
có tuyết phủ. Qua Mỹ gần 20 năm nay, tôi chưa
bao giờ lái xe trên tuyết nên sợ lắm, tính huỷ
chuyến đi. Cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ
làm gan, bay qua Boston rồi tuỳ cơ mà ứng
biến. May thay, mưa tuyết chỉ có một ngày, sau
đó thì tạnh. Đến ngày thứ ba của chuyến đi,
chúng tôi khởi hành sớm từ Boston lúc 8 giờ
sáng.
Để đến du ngoạn đường Kancamagus,
chúng ta có thể đến Lincoln ở phía tây. Thị trấn
nầy cách Boston chừng hơn 2 giờ lái xe. Ta
cũng có thể đến Conway ở phía đông. Thị trấn
nầy cách Boston chừng 2,5 giờ lái xe. Chúng
tôi chọn cách sau. Thêm vào đó, chúng tôi còn
tà tà ghé dọc đường để xem phong cảnh và
chụp hình dọc bờ hồ Winnipesaukee là một nơi
rất đẹp nên khi tới Conway thì đã quá giờ ăn
trưa. Do đó, chúng tôi vội vàng ăn tạm mấy
-

miếng pizza trong một tiệm nhỏ dọc đường, sau
đó đổ xăng cho đầy bình, và nhanh chóng khởi
hành vào Kancamagus Highway từ phía đông.
Kancamagus Highway, đoạn đường đẹp
nhứt nước Mỹ:
Từ Conway, đi về hướng nam theo xa lộ số
16 một khoảng ngắn, chúng tôi rẽ phải vào
đường 112 tức là Kancamagus Highway. Con
đường uốn lượn theo sườn đồi và bắt đầu lên
dốc. Chỉ 5 phút sau chúng tôi đã thấy bảng
chào mừng du khách vào thăm đoạn đường đẹp
nhứt nước Mỹ.

Rừng thu thay lá hai bên xa lộ Kancamagus trong
vùng Núi Trắng

Bên đường là một khu rừng phong, lá
phong đã đổi ra màu vàng và đỏ. Chúng tôi đến
đây đúng lúc: “Rừng phong thu đã nhuộm màu
quan san”... Trưa nay, trời hơi lạnh, nhiệt độ
chỉ khoảng 40 độ F (hay 8 độ C) nhưng không
có gió và nắng đẹp. Ánh nắng chiếu qua các lá
phong làm cho cảnh quan càng thêm rực rỡ.
Bước vào phía trong, cách đường chừng 20 mét
là một con sông tên là Swift River. Sông nầy
không sâu lắm. Lòng sông toàn đá cuội. Bên bờ
sông có rất nhiều tảng đá to nằm rải rác ra tới
giữa sông. Do đó, từ bờ, ta có thể dễ dàng bước
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trên những tảng đá để ra xa. Nước sông trong
trẻo đang chảy len lỏi giữa các khe đá. Xa xa,
bên kia sông là rừng thông và phong xen kẽ. Lá
phong màu vàng, cam, đỏ xen lẫn lá thông xanh
tươi tạo cho nơi đây có một phong cảnh thật
thú vị, đầy màu sắc. Thấy cảnh thiên nhiên đẹp
quá, chúng tôi đã chụp thật nhiều hình, lúc thì
ngồi trên đá, lúc thì dựa vào những cây thông,
lúc thì đứng dưới những cây phong có tàng cây
màu vàng rực. Sau nầy rửa hình ra thì thấy hình
nào cũng đẹp với phong cảnh thật xinh tươi,
thật hoang dã.
Phía trước, kế bên vệ đường có một bảng
giới thiệu về con đường như sau:
Kancamagus Highway còn được người địa
phương gọi tắt là “Kanc” lấy theo tên của một
người da đỏ. Đó là thủ lãnh Kancamagus (theo
ngôn ngữ của người da đỏ có nghĩa là Người
Không Biết Sợ). Ông từng lãnh đạo Liên Minh
Panacook gồm 17 bộ lạc để chống lại sự lấn
chiếm của những người định cư da trắng một
cách hoà bình trong khoảng cuối thế kỷ thứ 17.
Kancamagus Highway có hai làn xe với
chiều dài 34,5 km (khoảng 55 km) len lỏi trong
khu rừng Núi Trắng (White Mountain). Xa lộ
nầy được khánh thành năm 1959 nối liền hai thị
trấn Lincoln và Conway. Từ đó đến nay, nơi
đây đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Đặc biệt là vào mùa thu, khi thiên nhiên thay áo
mới, thì nơi đây thu hút rất nhiều người đến
ngoạn cảnh, chụp hình. Thời gian du khách tới
đây nhiều nhứt chính là vào cuối tháng 9, đầu
tháng 10 khi rừng thu thay lá. Lúc đó khu vực
nầy sẽ rất đông đảo, thậm chí bị kẹt xe.

Dòng sông Swift trong mùa thu lá vàng
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Nhưng hôm nay đã giữa tháng 10, mấy hôm
trước lại có mưa nên du khách vắng vẻ. Chỉ có
vài người xuống xem cảnh bên bờ sông như
chúng tôi. Như vậy cũng tốt, chúng tôi sẽ dễ
dàng vui chơi mà ít bị quấy rầy ...
Sau 20 phút chụp hình và xem cảnh, chúng
tôi tiếp tục lên đường. Xe đang đi về phía tây.
Hai bên đường, rừng phong thay lá quá đẹp.
Nhìn từ xa, tôi có cảm tưởng những cây phong
vàng là những cây hoa mai thật lớn cao hàng
chục mét. Còn những cây phong đỏ chính là
những cây đào. Mai và đào “tưởng tượng” cùng
xuất hiện ở đây tạo cho rừng thu nhiều màu
sắc. Có nơi, khi đường ít cây, nhìn ra xa, ta sẽ
thấy những ngọn đồi được bao phủ bởi những
đốm cây xanh, vàng, đỏ. Anh bạn cùng đi với
chúng tôi đã ví von rằng: “Những ngọn đồi nầy
nhìn giống một cây bông cải xanh (broccoli) vĩ
đại nhưng điểm tô thêm vào màu xanh là những
màu vàng, cam, và đỏ trông thật đẹp đẽ”.
Thấy có một trạm dừng chân bên đường,
chúng tôi liền ghé vào. Đây là Low Fall View
Point (Điểm ngắm cảnh Thác Thấp). Nhờ có
bãi đậu xe lớn, xe buýt vào đậu được, nên du
khách đi tua sẽ được ghé thăm điểm nầy. Hôm
nay có hai xe tua đang đậu và hơn 100 du
khách đang rong chơi, chụp hình trên con sông
Swift và dọc bờ sông. Ở đây, bên bờ sông cũng
có những tảng đá thật lớn để du khách có thể
ngồi chụp hình với hậu cảnh là rừng phong
màu vàng, đỏ bên kia sông. Cảnh vật rất xinh
đẹp và đầy màu sắc nên rất vui và làm cho tâm
tình của du khách thêm phấn chấn, khác với
những gì tôi tưởng tượng về một mùa thu trong
thi ca với lá vàng rơi rụng, khung cảnh buồn
bã, vắng lặng. Nơi đây trông giống như tranh
vẽ: chúng tôi đang ở trong một bức tranh thu
đầy màu sắc, chỉ thiếu vài chú nai ngơ ngác mà
thôi. Anh bạn cùng đi thích quá nói: “Mình sẽ
chụp thật nhiều hình. Tấm nào phong cảnh đẹp
thì sẽ mướn người vẽ lại thật lớn để treo trong
phòng khách”.
Bây giờ chúng tôi tiếp tục lên xe để lên cao
hơn. Con sông Swift bên tay phải đã biến mất.
Rừng phong hai bên càng lúc càng nhiều và
đẹp hơn. Ai nấy tấm tắc khen hoài và nhớ lại
hôm đầu tiên khi mới đến Boston. Lúc chúng
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tôi mới ra khỏi thành phố và thấy những cây
phong vàng, đỏ hai bên đường thì đã thấy đẹp
lắm rồi. Thật ra, cảnh trí ở nơi đây rực rỡ hơn
Boston gấp trăm lần. Đường xa lộ uốn lượn lên
dốc, hai bên cây cao chót vót, khi vàng rực, khi
đỏ thắm màu sắc vui tươi. Có thể bạn đã có dịp
nhìn thấy ảnh chụp mùa thu đông bắc Hoa Kỳ
và chắc bạn đã thấy đẹp rồi, nhưng hôm nay ở
đây nhìn thấy cảnh thật sự chúng tôi phải công
nhận ở đây đẹp hơn mình tưởng tượng nhiều
lắm. Bà xã tôi cứ tấm tắc khen rằng: “Chốn
thiên đàng, nếu có, chắc cũng chỉ xinh đẹp như
nơi đây mà thôi !”.
Xe tạt vào một điểm ngắm cảnh khác bên
vệ đường. Đây là một bãi đậu xe khá lớn. Phía
bắc bãi đậu xe có một nhà mát để du khách có
thể ngắm cảnh một thung lũng đầy rừng phong
vàng ở phía dưới xa tít tới chân trời. Xa xa, ẩn
hiện những ngọn núi với đỉnh màu tuyết trắng.
Phong cảnh trông thật bao la, rộng lớn.
Sau khi chụp vài tấm hình kỷ niệm, chúng tôi
tiếp tục lên đường. Bây giờ xe đã lên cao trên
2.500 ft (khoảng 750 mét). Rừng phong đã thưa
thớt hơn.
- Tuyết kìa!!!.
Bà xã tôi đã nhìn thấy những đốm tuyết
trắng nằm bên vệ đường.
Đúng là tuyết rồi. Mấy hôm trước, ở đây có
mưa và tuyết. Hôm nay tuyết còn đọng lại bên
vệ đường và trên những lá thông. Lên cao hơn
nữa, những cây phong đã biến mất. Màu vàng,
cam không còn nữa và được thay đổi bằng lá
thông xanh với tuyết trắng phủ bên trên. Mười
phút sau, xe ghé vào điểm ngắm cảnh cao nhứt.
Đó là đỉnh đèo Kancamagus. Lúc nầy là hơn 3
giờ chiều, trời còn nắng nhưng rất lạnh, nhiệt
độ chỉ khoảng 5 độ C. May là không có gió nên
chúng tôi cũng chịu được.
Chúng tôi đang ở cao độ 2855 ft (khoảng
870 mét). Đây là nơi cao nhứt của con đường
nên chính là đường phân thuỷ. Một gáo nước
tạt ở đường phân thuỷ sẽ có phân nửa chảy về
phía đông vào con sông Swift, rồi vào sông
Saco; phân nửa kia sẽ chảy về phía tây vào con
sông Mad rồi đổ vào sông Merrimack. Xung
quanh chúng tôi là những cây thông với tuyết
phủ trên những cành lá. Những cây thông nầy
trông giống như những cây thông Noel.
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Chúng tôi bước vào khu rừng gần bãi đậu
xe. Trên mặt đất, tuyết phủ đầy lối đi. Bên phải
chúng tôi là những cây phong lá vàng, bên trái
là thông xanh phủ tuyết. Chụp hình ở đây cũng
vui vì chúng tôi đang vui chơi trong một dịp lạ
lùng do thời tiết tạo ra: Chúng tôi đang ở giữa
hai mùa thu và đông !!!
Năm nay thời tiết thật lạ. Cơn bão bất chợt
đã mang tuyết đến sớm cho vùng Kancamagus.
(Hôm sau, báo chí đã đưa tin và hình ảnh chụp
ở đỉnh đèo Kancamagus với chú thích: “Tuyết
giữa tháng Mười”). Một điều kỳ lạ ít thấy xảy
ra. Người ta còn gọi đây là “Shocktober”. Một
cú sốc cho thời tiết tháng Mười. Cú sốc nầy
làm chúng tôi hơi sợ, suýt nữa đã huỷ bỏ
chuyến đi. Nhưng cú sốc nầy cũng rất thú vị
khi chúng tôi vừa có dịp nhìn thấy tuyết phủ
đồng thời lại thấy lá vàng mùa thu ...

Tuyết giữa tháng Mười !!

Tiếp tục lên đường, bây giờ chúng tôi
xuống đèo. Con đường ngoằn nghèo và rất dốc
làm cho tài xế phải rất cẩn thận vì xe chạy khá
nhanh. Chừng mười phút sau, khi lá vàng của
những cây thông lại xuất hiện với đầy màu sắc
hai bên đường, chúng tôi lại ghé vào một điểm
ngắm cảnh khác ở phía tay trái.
Đây là điểm để ngắm cảnh đồi núi ở phía
nam của con đường. Ở đây, chúng tôi thấy dưới
thung lũng là những đồi phong đầy màu sắc.
Xa xa là những đỉnh núi với những vệt tuyết
phủ dài từ trên núi xuống.
Qua khỏi nơi đây là một đoạn đường cong
ngược xuống (kiểu cùi chỏ) tên là Hairpin
Turn. Đường khá dốc nên chúng tôi đã xuống
khá thấp. Bên tay trái con đường là khu resort
tên Loon Mountain chuyên về trượt tuyết. Vài
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ngày nữa, khi nhiệt độ xuống thấp, nơi đây sẽ
nhộn nhịp biết bao với những người đến đây để
vui chơi một môn thể thao của mùa đông, tuyết
phủ.
Trong hai giờ qua, chúng tôi đã “cởi ngựa
xem hoa” một nơi kỳ thú được đánh giá là một
đoạn đường đẹp nhứt nước Mỹ. Chúng tôi rất
may mắn đến đây khi thời tiết tốt: tuy lạnh
nhưng nhiều nắng nên chụp hình rất đẹp.
Chúng tôi rất thoả mãn và đánh giá mình đã
không uổng tiền để đến du ngoạn vùng núi
Kancamagus nầy. Sau nầy, khi về đến Cali, đọc
thêm sách mới thấy mình đi chơi như vậy thì
còn ít lắm. Chúng tôi chỉ như một “người mù
sờ voi”, chỉ thấy sơ sơ bề ngoài của nơi đây.
Người Mỹ khi đến đây thì họ sẽ du ngoạn nhiều
ngày hơn. Mùa hạ, họ đi cắm trại, câu cá, tắm
suối. Mùa thu họ đi bộ vào rừng để xem lá
rừng. Mùa đông họ đi trượt tuyết. Kancamagus
có biết bao điều hay lạ để phục vụ du khách !
Tôi chỉ tiếc là mình đã thiếu tìm hiểu trước để
có thể đến xem một chiếc cầu có mái che tên là
cầu Albany bắt ngang sông Swift. Theo bản đồ,
chiếc cầu nầy cũng dễ tìm và cũng là một địa
điểm du ngoạn lý thú mà tôi đã vô tình bỏ sót
trong chuyến đi.

Cầu Albany với mái che trong khu Núi Trắng
(hình từ internet)

Trong khu vực còn có một ngôi nhà lịch sử
liên quan đến một chuyện tình thật lãng mạn.
Đó là căn nhà tên là Russelll Colbath House.
Năm 1891, Ruth Colbath và chồng cô ta tên là
Thomas A Colbath sống ở đây. Một ngày kia,
Thomas rời nhà và nói với vợ mình rằng: “Anh
đi một chút rồi về”. Ruth treo một cây đèn dầu
ở cửa sổ để ông xã thấy đường trở lại. Nhưng
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nàng đã mỏi mòn trông đợi mà chàng thì không
thấy tăm hơi. Trong 39 năm sau đó, hàng đêm,
bà Ruth đều treo đèn ở cửa sổ với hy vọng có
một ngày nào đó chàng Thomas thân yêu sẽ trở
về. Ruth không bao giờ có cơ hội nhìn thấy
Thomas, dù chỉ một lần, trước khi từ giã cõi
trần vào năm bà 80 tuổi. Ba năm sau khi Ruth
mãn phần có một người trở lại. Đó chính là lão
Thomas. Ông ta muốn đòi chủ quyền của ngôi
nhà. Nhưng người ta đã không công nhận
quyền sở hữu của ông ta nữa … Ông còn cho
biết rằng, ông đã không cãi vã gì với vợ và chỉ
đi lang thang trong khu vực mấy năm sau khi
rời nhà. Ông cũng tính trở về, nhưng cảm thấy
xấu hổ nên đã không thực hiện được, trong khi
người vợ yêu dấu sẵn sàng tha thứ và chờ đón.
Căn nhà có thể không đẹp đẽ gì, nhưng câu
chuyện kèm theo thì có thể khá thú vị nên ngày
nay nó trở thành một di tích lịch sử về những
người đầu tiên đến sinh sống ở đây.
Flume Gorge, cảnh đẹp như phim:
Xuống hết con dốc dài ở phía tây đoạn
đường tuyệt đẹp có tên Kancamagus, chúng tôi
tới thị trấn Lincoln. Đây là một thị trấn nhỏ,
khá đẹp. Chúng tôi thấy ở đây có nhiều dịch vụ
chuyên về du lịch nhứt là về thể thao mùa
đông. Lúc nầy mới gần bốn giờ, thấy còn sớm,
chúng tôi lái xe về phía bắc để vào thăm một
địa điểm du lịch khác rất nổi tiếng của vùng
Núi Trắng. Đó là Flume Gorge (Khe đá hình
lòng máng).
Cảnh đẹp Flume Gorge thuộc Công viên
Franconia Notch do tiểu bang New Hamshire
quản lý nằm cách thị trấn Lincoln chừng 5
dặm. Từ bãi đậu xe đã thấy rất nhiều cây phong
mà lá cây đã đổi màu rất đẹp. Ở đây, người ta
trồng nhiều cây phong lá đỏ hơn các cây khác
nên phong cảnh thật rực rỡ.
Có nhiều tua để vào chơi bên trong tùy theo
sức khoẻ của du khách và thời gian cho phép.
Tại trạm đón tiếp có bản đồ và người chỉ dẫn
du khách nên mua vé loại nào. Ngoài ra, ở đó
còn có những tiệm bán hàng kỷ niệm, phòng
chiếu phim …
Do không có nhiều thì giờ nên chúng tôi chỉ
mua vé với thời gian tham quan tối thiểu là 40
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phút. Giá vé là 13 USD mỗi người. Một xe buýt
sẽ giúp đưa du khách lên một đoạn dốc ngắn.
Sau đó họ sẽ phải đi bộ lên cao hơn.
Xe buýt chạy ngang qua một chiếc cầu gỗ
sơn đỏ có mái che. Bác tài cho biết chiếc cầu
nầy đã được xây từ rất lâu và vẫn còn tốt, với
vật liệu hầu như nguyên thuỷ.
Xuống trạm xe buýt, chúng tôi thấy có một
con suối từ một thác ở trong núi chảy ra. Dòng
suối chảy uốn lượn trên các lớp đá trông rất
đẹp. Đường dốc dần lên. Chúng tôi men theo
bờ suối để đi về phía thượng nguồn. Đường hơi
dốc nên khó đi. Trời khá lạnh. Chúng tôi vừa đi
vừa ngắm cảnh, chụp hình nên không thấy mệt
lắm. Chưa tới “Flume” mà phong cảnh ở đây
đã quá đẹp vì có suối, có thác, có đá, có cây cao
bóng mát, có rừng phong lá vàng, lá đỏ … Trời
đã về chiều nhưng ánh sáng cũng còn đẹp đủ để
chụp những tấm ảnh thật vừa ý.

Flume Gorge, dòng suối nằm
giữa hai vách đá thẳng đứng

Lên khỏi một đoạn dốc khá cao thì mới tới
chân Flume. Ở đây, dòng suối hẹp lại. Bề rộng
dòng suối chỉ từ 4 mét tới 6 mét mà thôi. Hai
bên dòng suối là những vách đá thẳng đứng cao
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từ 20-30 mét. Người ta làm một chiếc cầu bề
ngang chừng 1 mét dọc theo vách đá để du
khách có thể theo đó mà lên cao tận đỉnh thác.
Chiều dài toàn bộ khe suối nầy vào khoảng 300
mét và lên cao chắc cũng cả trăm mét. Cảnh trí
ở đây trông thật lạ lùng, giống như trong các
phim Tàu với vách đá cheo leo, và suối nước từ
trong vách đá đổ ra ào ạt. Nhờ phong cảnh thật
kỳ thú mà du khách leo núi quên cả mệt nhọc.
Cũng nhờ có chiếc cầu gỗ nên sự di chuyển
tham quan cũng dễ dàng hơn mặc dù chiếc cầu
nầy cũng làm cản trở cảnh quan và mất đi sự
nguyên thuỷ của Flume. Tới đây, ta có thể định
nghĩa được từ Flume nầy rồi. Đó là một khe đá
cao giống như lòng máng xối. Giữa khe đá là
một dòng suối với phong cảnh thật đẹp.
Cuối cùng chúng tôi cũng đi ngang qua một
hang đá có tên là Hang Gấu rồi lên tới đỉnh
thác ở cao độ 480 mét. Từ đó, có đường mòn
dẫn du khách vào sâu hơn và cao hơn ở bên
trong. Nhưng bây giờ đã trễ, nên chúng tôi nghỉ
chân một chút rồi theo đường cũ đi trở xuống.
Từ chân thác lên tới đỉnh thác và trở lại cũng
gần một giờ đồng hồ. Ra tới phía ngoài, chúng
tôi lại thấy ở đó có một con đường mòn quanh
co và khu rừng chung quanh với cảnh đẹp quá.
Nơi đây, rừng phong với lá vàng rực, xen vào
đó là mấy cây phong lá đỏ. Dưới đất, lá phong
rụng đầy, dẩm chân lên nghe xào xạt. Cảnh vật
yên tỉnh nhưng đầy màu sắc. Mùa thu New
England đẹp hơn sự tưởng tượng của chúng tôi
rất nhiều nên chúng tôi nán lại chụp thêm nhiều
hình nữa trước khi giã từ khu Flume Gorge
trong nuối tiếc.
Trên chuyến xe trở lại thành phố Concord
để nghỉ đêm, chúng tôi có kết luận rằng cuộc
du ngoạn vùng Núi Trắng đã để lại cho mình
một ấn tượng đẹp về một vùng có phong cảnh
thật rực rỡ, đầy màu sắc vào mùa thu khi thiên
nhiên thay áo mới. Nếu bạn ở vùng đông bắc
nước Mỹ thì có thể bạn thấy tầm thường, nhưng
đối với một người thích du lịch mà lại ở thành
thị quanh năm như chúng tôi thì vùng
Kancamagus và Flume Gorge là một nơi xinh
đẹp tuyệt trần, một thiên đường nơi trần thế rất
đáng đến xem và rất đáng bỏ công để trở lại
xem nữa ...
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ĐI - THỞ - CƯỜI
Trƣớc đây vài năm, một vị thiền sƣ, sau bao
nhiêu năm sinh sống ở nƣớc ngoài (PHÁP), đã
tìm mọi cách để đƣợc trở lại quê hƣơng, thăm
lại ngôi chùa xƣa, nơi mà thiền sƣ đã xuất thân
học đạo, thăm lại lũy tre làng, nơi xứ HUẾ,
thăm lại một số bạn cũ đồng tu, thăm lại những
ngƣời bà con, thăm lại ngƣời dân VIỆT và
hoằng pháp.

Sau khi trở ra lại ngoại quốc, thiền sƣ đã để
lại một bức thƣ pháp vỏn vẹn có ba chữ: ĐITHỞ-CƢỜI. Có rất nhiều ngƣời ở trong nƣớc
đã mua lại bức thƣ pháp này, với mục đích làm
việc từ thiện, một số ngƣời mua về để treo
trong nhà, nhƣ một bức tranh, dùng làm trang
trí nội thất. Nhƣng có mấy ai suy gẫm đến cái ý
nghĩa sâu sắc của ba chữ này ĐI, THỞ, CƢỜI.
Theo sự suy gẫm của cá nhân tôi, tôi cho rằng
đây là một bài học rất có ý nghĩa đối với bản
thân của tôi mà tôi muốn giải trình để các
bạn xem là có hợp lý hay không?
1/ ĐI: Nếu chỉ nghĩ đơn thuần theo cái
nghĩa của nó, thì cũng đâu có gì là sai. Tôi nghĩ
thêm rằng, chữ ĐI ở đây, có nghĩa là không
thụ động, mà phải hoạt động, hoạt động bằng
tay chân, hoạt động bằng trí óc. Con nguời ta
phải mƣu sinh để giúp cho sự sống còn, giúp
cho sự tồn tại của mình trong cuộc đời này,
nhƣ vậy phải làm việc (phải hoạt động) nếu còn
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đầy đủ năng lực. Có ai dám phủ nhận là công
việc không mang lại nhiều lợi ích đến cho
chúng ta không? Có ai dám bảo rằng công việc
không mang lại niềm vui, niềm hy vọng đến
cho cuộc đời của chúng ta không? Một số bạn
học của tôi, đến nay đã 72 cái xuân xanh rồi, họ
vẫn còn đi làm việc, tôi so sánh họ với các
ngƣời bạn khác đồng lứa tuổi không còn đi làm
việc. Có một sự khác biệt rõ ràng, ngƣời còn đi
làm việc vui vẻ hơn, trẻ trung hơn, hoạt bát hơn
là những ngƣời nghỉ hƣu. Chữ ĐI còn có nghĩa
là đi lên, chứ không phải là đi lui. Luôn luôn
nghĩ đến con đƣờng về phiá trƣớc để tiến bƣớc,
để trau dồi kiến thức, để học hỏi, để giúp mình
và giúp đời mà ý nghĩa nhất là CON ĐƢỜNG
HƢỚNG THIỆN, cần phải đi theo.

2/ THỞ: Hơi thở quá cần thiết cho sự sống
của con ngƣời, có nghĩa là hít vào và thở ra.
HÍT VÀO là đem dƣỡng khí vào nuôi cơ thể,
đem năng lƣợng cần thiết vào giúp các tế bào
đƣợc khỏe mạnh hơn để chống lại với các tế
bào bệnh hoạn. THỞ RA là tống bớt các chất
CO2 ra khỏi cơ thể, là buông xả. Chính từ
nguyên lý này mà ngƣời ta đã đề xuất nhiều
phƣơng pháp, THIỀN ĐỊNH, THIỀN QUÁN,
THIỀN HÀNH, KHÍ CÔNG , YOGA. Dạy
cho con ngƣời điều hòa hơi thở để cho cả
THÂN và TÂM đƣợc an lạc và giảm bớt đƣợc
nhiều bệnh hoạn. Nếu tập thể dục mà không hít
vào, thở ra đều đặn, nếu đi bộ mà những bƣớc
đi không đều đặn với nhịp thở, sẽ cảm thấy
mau mệt mỏi và ngƣợc lai. Hiện nay có quá
nhiều sách vở tài liệu, ca ngợi về sự hữu hiệu
của phƣơng pháp chữa bệnh bằng THIỀN
ĐỊNH. Các khoa học gia đã làm thí nghiệm và
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kiểm chứng, các vị bác sĩ đã thử nghiệm
phƣơng pháp này để chữa trị các bệnh nhân của
họ, mà các bác sĩ tây y xin bó tay. Một số
các bác sĩ cũng khuyên chúng ta, nếu mỗi ngày
chỉ THIỀN ĐỊNH 2 lần, và mỗi lần chỉ cần 20
phút, sẽ giảm đƣợc rất nhiều bệnh, nhất là
những bệnh nguy hiểm đến tính mạng, mà
mình không hay biết từ trƣớc, nếu khi khám
phá ra đuợc thì ôi thôi trễ quá mất rồi …Các
bạn trẻ nhiều lúc làm việc nhiều, trí óc bị căng
thẳng, dễ bị STRESS, THIỀN ĐỊNH là phƣơng
pháp hữu hiệu nhất cho các bạn giải stress, mà
không cần phải ra tiệm thuốc tây mua thuốc
uống.

Trong bài THIỀN QUÁN NIỆM, tác giả
RONALD ALEXANDER cho biết là nhà khoa
học SARA LAPXAR tại bệnh viện
MASSACHUSETTES đã khám phá sự liên
quan giữa THIỀN QUÁN và NÃO BỘ (hệ
thần kinh). Nếu các bạn nào bị áp huyết cao,
hãy thử xem? Sau mỗi buổi sáng ngủ dậy,
ngồi thiền chừng 30 phút, lấy máy ra đo,
sẽ thấy kết quả là áp huyết dƣới 130 (số trên)
và 75 (số dƣới), và nhịp đập cuả TIM từ 60 đến
70 (tôi đã trải nghiệm). Bây giờ chắc các bạn
không còn nghi ngờ gì hiệu quả cuả sự HÍT
VÀO, THỞ RA ĐỀU ĐẶN, phải không? Nhƣ
vậy là chúng ta đã hiểu rõ ràng ý nghĩa của
chữ THỞ rồi.
3/ CƢỜI: Không biết căn cứ vào đâu, mà tự
ngàn xƣa ông bà cuả chúng ta cho rằng ‘NỤ
CƢỜI LÀ MƢỜI THANG THUỐC BỔ ‘.
Ngày nay, các khoa học gia đã chứng minh
rõ ràng, là lúc vui cuời, tế bào não sẽ tiết ra 2

TRANG 61

hóa chất: Hóa chất thứ nhất là ENDORPHINE,
hóa chất này phát sinh cho cơ thể nhiều tế
bào. Hóa chất thứ 2 là ENKAFELINE, hóa chất
thứ 2 này làm cho các tế bào mới sinh ra đƣợc
khỏe mạnh (chống với các tế bào bệnh hoạn).

Một tác giả ngƣời PHÁP tên là RICHARD
MIGNAULT đã gởi cho mọi ngƣời trên thế
giới, một THÔNG ĐIỆP , với nhan đề là ‘UN
BEAU SOURIRE’, với nội dung nhƣ sau “sự
AN BÌNH lúc nào cũng khởi đầu bằng một nụ
cƣời, nụ cƣời rất hấp dẫn và dễ lôi cuốn ngƣời
khác (qủa thật là nhƣ vậy, bởi vì sau khi tay
bắt mặt mừng, điểm thêm một nụ cƣời rạng rỡ,
thì tiếp theo là chuyện trò, nổ nhƣ bắp rang…),
lúc chúng ta cảm thấy an bình, chúng ta sẽ có
một cảm giác HẠNH PHÚC và đầy lòng YÊU
THƢƠNG. Vì vậy theo tác giả, 3 yếu tố: AN
BÌNH, HẠNH PHÚC, TÌNH THƢƠNG, luôn
luôn gắn bó với nhau, không thể có cái này mà
thiếu cái kia. Qua nụ cƣời, chúng ta sẵn sàng
dang tay đón nhận niềm vui của ngƣời khác,
và cũng để chia sẻ niềm vui của mình với
nguời khác. NỤ CƢỜI làm vơi đi sự đau khổ,
và mang cho ta một niềm HY VỌNG. Lúc mà
trái TIM của ta đã tràn ngập TÌNH THƢƠNG,
thì trái TIM không còn chỗ trống nào để chứa
đựng sự GIẬN HỜN, GHEN GHÉT, ĐỐ KỴ.
Nhƣ vậy món quà đáng giá nhất mà chúng ta
nên dành để tặng nhau đó là ‘UN BEAU
SOURIRE’, nào có mất mát gì đâu? Ngƣời
nhận cũng vui vẻ mà ngƣời cho cũng không
thiệt thòi gì hết.
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chủ quan của riêng mình. Chính nhờ vào sự
thiếu giải thích đó, làm cho tôi nẩy sinh ra
một sự tò mò , muốn tìm hiểu, và tôi cũng chủ
quan cảm nhận rằng đây là một bài học theo
phƣơng cách hoằng pháp tuyệt vời của một vị
cao tăng, vì không một lời giải thích, có nghĩa
là ai muốn hiểu sao thì hiểu, điều đó còn tùy

Các bạn thử làm xem, trong một phút
thảnh thơi nào đó, bạn ngồi nhắm mắt lại, mỉm
một nụ cƣời rạng rỡ, nghĩ về một ngƣời bạn,
ngƣời thân nào đó, bạn sẽ có đƣợc cảm giác là
ngƣời bạn hay ngƣời thân này sẽ đang mỉm
cƣời đáp lễ lại bạn, bạn sẽ cảm thấy hân hoan
vô cùng, thoải mái vô cùng, hạnh phúc vô
biên.

duyên khởi, và rất đúng theo tinh
thần cuả ĐẠO PHẬT. Bởi vì PHẬT GIÁO
không phải là một thần quyền, đem lý thuyết ra
để ru ngủ ngƣời khác, và hứa hẹn với họ một
cảnh thiên đƣờng hoàn mỹ, khiến cho con
ngƣời
lên mà đi. Nếu có
một lời giải thích, tức là có một sự áp đặt, mà
khi đã bị áp đặt thì khó mà phát huy đƣợc trí
tuệ, và nhƣ vậy khả năng TÂM LINH sẽ bị áng
mây U MINH ngăn chặn.

Sau khi nhận đƣợc thông điệp này tôi cũng
ngồi nhắm mắt, điểm một nụ cƣời rạng rỡ, nghĩ
đến ông RICHARD MIGNAULT, nhƣ một
món quà gởi tặng ông ta, để tỏ lòng biết ơn
ông ta, tôi - cũng không quên gởi đến các nguời
bạn vàng của tôi ‘mes beaux sourires’.
Sau khi hiểu đƣợc ý nghĩa của 3 chữ ĐI THỞ CƢỜI, tôi tự hỏi: đây có phải là một

đem
đế

MỘT THÂN TÂM AN LẠC. Phƣơng pháp dễ
nhất, đơn giản nhất, đó là áp dụng phƣơng pháp
ĐI-THỞ-CƢỜI . ..
Tôi thật sự chƣa bao giờ đƣợc nghe một lời
giải thích nào của vị THIỀN SƢ về ý nghĩa
của 3 chữ này trong một bức thƣ pháp quá
ngắn gọn, mà tôi chỉ suy luận theo chiều hƣớng

Tuy nhiên nếu áp dụng cái triết lý của 3 chữ
ĐI-THỞ-CƢỜI vào cuộc sống của con ngƣời,
thì THÂN TÂM của họ có đƣợc AN LẠC hay
không? Có mang đến cho họ HẠNH PHÚC
hay không? Cái đó còn tùy thuộc vào căn cơ,
nghiệp duyên của mỗi ngƣời.
TÔI XIN KÍNH CẨN CÚI ĐẦU CÁM ƠN
SỰ CHỈ DẬY CỦA THIỀN SƯ.
KÍNH CẨN CẦU MONG CHO MỌI NGƯỜI
ĐƯỢC THÂN TÂM AN LẠC.
HỒ VIẾT PHÁN
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Phiếm luận về
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Ăn Uống

DSK
Ăn là một trong tứ khoái nhưng cho những
người như chúng ta, dân già trên 70t và ở Mỹ,
thì tứ khoái không còn nữa cho nên „ăn để
sống‟ và triết lý „sống để ăn‟ không còn ứng
dụng nữa. Phiếm luận này cũng không đụng
đến câu ca-dao “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất
đi một miếng nổi gan trên đầu!”.
Lúc còn ở Việt Nam, một ngày ăn ba bữa
thoải máí và khi hỏi nhau về sức khoẻ thì ta
thường hỏi “ăn mấy chén cơm‟; đơn vị đo
lường buổi ăn và sức khoẻ là “chén cơm” chứ
không phải như bây giờ mà tính theo calories
và các chất như proteines, fat, xơ, đường v.v.
Nói là 3 bữa cơm nhưng thật sự là hai bữa cơm,
một bữa cháo sáng hoặc năm thì mười họa mới
có bún bò lúc còn ở Huế; khi vào Sàigòn thì
bữa cháo sáng được thay thế bằng bún bò, phở
hoặc bánh mì trứng gà „à la coque‟. Sau buổi
cơm tối bạn bè ở Sài Gòn thỉnh thoảng rủ đi ăn
phở Pasteur và lúc đó ta còn đòi cho được chút
nước béo và nước huyết; hoặc satê/mì vịt ở
Chợ Lớn; hoặc bánh cuốn nhân thịt ở mả ông
Nguyễn B. Khiêm ở Dakao.

Qua đến Mỹ thì mọi chuyện đều đổi thay
ngay cả tên cúng cơm cũng bị đảo lộn First
name Last name lộn tùng phèo. Cháo buổi sáng
được thay thế bằng Cereals với sữa có đường
(nếu không có đường thì bị Tào Tháo rượt vì dạ
dày dân Việt đẻ và lớn lên ở VN không có con
vi khuẫn để tiêu hoá sữa tươi) và sau này thì có
thêm oat meal vì món ăn này có khả năng
(không biết có đúng không?) giảm chất
cholesterol. Thứ bảy hoặc chủ nhật mới hy
vọng ăn phở hoặc bún bò và đó là trước khi có
phong trào coi chừng cholesterol, đường, muối
trong máu và chất xơ trong phân để tránh ung
thư đại tràng. Ăn trưa thì chỉ có bánh mì
sandwich kẹp jambon hoặc bơ đậu phụng hoặc
mứt! Tối đến mới có được một buổi cơm, nếu
bà xã không mê phim Cô Gái Đồ Long, còn
không thì ăn mì gói trừ cơm! Đó là trước năm
1990. Sau đó thì chúng ta, và nhất là bà xã bị
các quảng cáo nhồi sọ như phải coi chừng
cholesterol nếu không sẽ bị heart attack; coi
chừng muối vì nếu không sẽ bị máu cao; đừng
ăn đường nhiều quá vì sẽ bị „tiểu đường‟; phải
ăn đồ ăn có chất xơ để tránh ung thư đại tràng.

Thưa các bạn, buổi ăn không còn „đệ nhứt
khoái nữa‟ vì bị bà xã nhân danh „thương
chồng‟ quá chú ý đến những thức ăn để tránh
các biến chứng nói trên. Thiệt ra các bà và
ngay cả chúng ta một số lớn cũng bị quảng cáo
và cơ quan y tế tuyên truyền nhồi sọ. Thật ra
những quảng cáo đó nhằm vào số lớn người
Mỹ gốc anglo-saxon và Phi Châu. Các bạn khi
mua đồ ăn Mỹ làm sẵn đều nhận thấy những
thứ đồ ăn đó rất ngọt (đệ nhất ngọt là bánh cake
mà dân Việt ai cũng chê), rất mặn (đồ hộp, junk
foods như Doritos) và có nhiều chất béo (trẻ
con Mỹ bị phát phì hiện nay là một vấn đề chưa
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được giải quyết). Chúng
ta thì ngược lại ăn đường
khá ít chỉ trừ chất đường
từ cơm tạo ra (cho nên
mới bị khuyến cáo không
nên ăn nhiều cơm và đơn
vị đo lường „mấy chén
cơm bị bỏ rơi. Bây giờ lại
có gạo Ấn Độ trồng ở
chân núi Hy Mã Lạp Sơn
rất ít đường nhưng cũng khô khan khó ăn),
muối thì cũng vừa phải ngọai trừ mắm nêm
nhưng mắm này cũng được pha chế với đường
và dấm nên chất mặn vừa phải và cũng ít khi ăn
đến. Riêng chất béo thì bị các bà nội trợ thẳng
tay trừ khử. Trứng gà à la coque? “Thôi anh
đừng ăn vì có nhiều cholesterol‟ các bà đâu biết
là cholesterol một nửa là do di truyền sinh ra
dầu ăn rau muống cũng bị cholesterol như
thường nếu ba mạ có genes tạo cholesterol. Các
bà nấu phở hoặc bún bò hoặc hủ tiếu thì chuyện
trước tiên là nước lèo được cho vào tủ lạnh
(hoặc trong xó bếp cho những tiểu bang lạnh)
qua đêm, hôm sau hớt sạch lớp mở đông rồi
mới cho gia vị. Các bà đâu biết là chất béo nổi
trên mặt nước có tác dụng làm superheat nước
lèo ở dưới cho nên những tô phở mì hủ tiếu bún
bò ở VN luôn luôn nóng phỏng miệng nhưng
never mind vì ta đả có microwave rồi muốn
nóng thì cho chạy một phút là nóng ngay. Tôi
thường nói với nhà tôi là thức ăn không có
cholesterol không ngon. Các bạn mày râu thấy
có đúng không
hay là vì „nể
vợ‟ nên không
dám
có
ý
kiến!? Ngược
lại chất béo của
cá (omega-3)
thì lại được ghi
nhận là “tốt”
cho trái tim.
Khổ lắm nói
mãi vì dân Việt
ta ăn cá luôn
thích ăn cái
lườn béo ngậy.
Qua Mỹ chúng
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ta bắt chước ăn cá hồi
(salmon) vì cá này có
nhiều chất béo tốt (chỉ tội
cho mấy chú cá hồi và
mấy con gấu (bears) bị
dành mất đi một phần ăn
béo bổ. Riêng về chất xơ
thì chúng ta ăn rau, cơm
chất xơ thiếu gì mà phải
lo và mua chất xơ ăn phụ
thêm. Tôi nhớ và còn sợ bà xã nghe tuyên
truyền đi mua chất xơ (hình như là Metamucil)
về bắt cả nhà ăn. Thưa các bạn nó không khác
gì giấy lau tay nhúng nước! Riêng về Muối thì
ông bác sĩ của tôi khi nói đến muối trong thức
ăn làm sẵn có nói khôi hài với tôi là không mặn
thì không ngon! Nhưng bây giờ các bạn thấy
các nhà sản xuất thức ăn làm sẵn quảng cáo
half the sodium như vậy chính các ông ấy cũng
công nhận là họ đả bỏ quá nhiều muối trong
thức ăn. Bao giờ ta mới thấy các ông ấy quảng
cáo half the sugar?. Các chị nội trợ nấu ăn theo
Recipe lấy từ sách hoặc internet thường tự
động cắt giảm lượng xuống một nửa (1/2 hoặc
nhiều hơn) đường và muối (nhất là đường).

Cơ quan kiểm soát thực phẩm trước tình
trạng đánh lận con đen của các nhà chế biến
thức ăn làm sẵn rốt cuộc bắt phải ghi ra ở ngoài
nhản hiệu các chi tiết như: Calories cho mỗi
phần ăn (per serving); chất béo (gồm có
Saturated Fat và Trans Fat {chất này gây đóng
khớm không tốt}); Muối; Total Carbohydrate;
Xơ (Dietary Fiber); Đường và Protein. Khi
mua thức ăn làm sẵn chỉ cần xem phân lượng
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Muối và Đường thì thấy ngay thức ăn đó tốt
hay không tốt.
Các bạn không nhiều thì ít mỗi ngày cũng
bị nhận hằng chục emails của bằng hữu chuyển
cho về lợi ích của nhửng món ăn này, món ăn
nọ nhất là các trái cây, vỏ cây. Đứng đầu là
chuối và theo một nghiên cứu ở Nhật thi chuối
mốc có khả năng chống ung thư (dân Huế ông
bà chúng ta ăn chuối mật mốc trước khi biết
đến nghiên cứu này). Rau thì có Brocoli (các
bạn còn nhớ Bà xã tôi cũng bắt chước hầm xúp
tỏi với thịt bò để ăn cho hạ máu! Xúp ăn vào
không có mùi tỏi nhưng khi nói chuyện thì xin
lỗi người đối diện phải nín thở! Ông Tonton
cũa nước Mỹ mà bị bà Tonton bắt ăn brocoli
trong lúc đó ông ta ghét cay ghét đắng (I hate
it!) bông hoa này; rau thì phải ăn loaị nhiều
màu v.v. và v.v. Celery và tỏi giúp hạ máu
nhưng nếu bạn ăn tỏi nhiều quá thì đừng đứng
gần ai hết. Ăn tỏi
nhiều như người
Đại Hàn, Ý không
hiểu có nghiên
cứu y khoa nào
nói đến tình hình
áp huyết của hai
giống dân này.
Các bạn cứ xem
cái đồ biểu đính
kèm để biết lợi ích của mỗi thứ rau, trái. Đại để
tất cả các rau cải đều tốt hết và nếu ăn sống thì
càng hay hơn (exception: Rau cải ở VN bây giờ
xịt thuốc tầm bậy và cũng tưới nước tầm bậy
vậy tốt hơn nên tránh). Trái olive và dầu olive
rất tốt, người Ý ăn bánh mì chấm dầu olive
thay bơ. Trái olive khi ăn nên coi chừng vì
chúng bị dầm muối rất mặn. Chưa hết, TV và
Siêu-Thị lải nhải quảng cáo thức ăn Organic để
nhân dịp tăng giá. Tội nghiệp mấy bà nội trợ vì
thương chồng mà bị mua hàng với giá cao.
Theo Google thì Hữu cơ (Organic) là cách sản
xuất thực phẫm không dùng phân bón hoá học
và thuốc hóa học trừ sâu. Chúng ta lúc ở VN
trước năm 1950 thì làm gì có phân hoá học mà
dùng phân chuồng, thuốc xịt rầy và sâu bọ làm
gì có như vậy chúng ta đã ăn thức ăn organic từ
lâu.
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Mai giờ chỉ nói đến ăn mà không nói đến
uống cũng là một sơ sót. Mới mấy năm về
trước mọi người ùn ùn đi mua rượu chát đỏ về
uống vì một nghiên cứu (lại nghiên cứu) cho
thấy dân Pháp Ý Tây Ban Nha v.v. uống rượu
chát đỏ nhiều và lượng cholesterol, áp huyết rất
tốt. Mấy anh bán rượu chát trắng bị ế hàng bèn
bảo trợ (commissioned) một cơ quan nào đó
nghiên cứu (lại nghiên cứu) những bổ ích của
rượu chát trắng và kết luận (lẽ tất nhiên) rượu
chát trắng cũng tốt như rượu chát đỏ. Hình như
ít ai tin tưởng nơi nghiên cứu này và tôi không
thấy báo chí nói gì về số lượng rượu chát trắng
bán trên thị trường có gia tăng sau nghiên cứu
này không? Đó là rượu vậy thì Trà thì sao?
Theo đồ biểu thì trà có lợi ích giúp ngăn chận
chất béo đóng khớm vào mạch máu hèn chi khi
chúng ta đi ăn điểm xấm (dimsum) nước trà
luôn luôn được cung cấp. Trong Trà có chất
antioxidant, môt chất chống lão hoá hèn chi mà
Mao xếnh xáng và các vua chúa lúc xưa uống
toàn loại trà đắt tiền mà cũng không thọ bằng
thường dân (tại sao? Đó là chuyện khác không
dính tới phiếm luận này). Các bạn bây giờ nghe
và đọc rất nhiều nhãn hiệu trên thương trường
nói về lợi ích của antioxidants nên nước trái
lựu, một loại trái ít ai đụng tới ở VN, bây giờ
hàng bán rất đắt và mắc. Các bạn ở các tiểu
bang trồng cam quít bưởi chắc cũng thấy quảng
cáo về lợi ích của nước cam vắt; riêng về nước
bưởi thì họ cam đoan uống vào sẽ sụt cân. Nhà
tôi ngược lại uống nước bưởi lại bị lên cân
nhưng không biết nhờ luật sư nào kiện để kiếm
chút tiền tiêu Tết. Nói tới đây tôi nhớ lại thầy
(B.S. Lý) dạy y-tế công cộng ở trường CC Phú
Thọ có đọc cho anh em nghe bốn câu thơ sau:
Bình minh nhứt điểm trà
Nhất dạ tam bôi tửu
Bát nhật dâm nhất độ
Lương y bất đáo gia
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Bỏ đi hai câu sau vì không
còn áp dụng cho dân già, hai
câu đầu rõ ràng là ghi nhận sự
lợi ích của trà và rượu, nếu
uống vừa phải. Cách đây 2
hoặc 3 năm ngày nào cũng
nghe quảng cáo aloe vera một
loại xương rồng ăn mát và có
nhiều lợi ích khác chữa bệnh
như thuốc tiên. Mạ tôi lúc 1959
đã thỉnh thoảng gọt lá aloe vera
nấu chè cho chúng tôi ăn cho mát đâu có biết
giá trị chữa bệnh của nó đâu!? Chắc các chị CC
không nhiều cũng ít đã trồng cây aloe vera ở
nhà. Có bao thức uống làm sẵn cũng được các
nhà sản xuất khai thác triệt để giá trị dinh
dưỡng và chữa bệnh của nó. Bây giờ 2011
phong trào aloe vera hình như bị xì hơi và
không còn được khai thác rầm rộ như trước
nữa. Bây giờ là phong trào antioxidants!!. Các
anh CC chắc cũng còn nhớ “bị” các chị cho
uống nước ngũ quả (5 fruits) xay trong đó có
kèm aloe vera. Bây giờ tôi mới nhận được điện
thư cho biết nứơc trái cây xay (tam (3) quả:
Carot + Beet + Apple) có tác dụng trừ ung
thư!!! Nghe đâu hình như bên Israel nghiên
cứu (lại nghiên cứu) cho thấy sả (lemon grass)
cũng có tác dụng ngăn chận ung thư!! Trái cây
nào cũng tốt ăn cho có sức khoẻ chớ còn ăn để
chữa bệnh thì theo thiển ý cần phải xét lại.

Như vậy thì trước cao trào của cách ăn
uống để sống như bớt cholesterol, ăn lạt, tránh
chất béo (vậy là phở Pasteur Sài Gòn bị ế hàng
rồi!), ăn cho có chất xơ, ăn những thức ăn có
nhiều antioxidants, uống nước trà, uống rượu
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chát đỏ, uống mỗi ngày ?? ly
nước (hình như 5 hoặc 6 ly)
nhưng sau này vì bị phản đối
quá nên các thầy rùa bèn tính
vào số lượng nước cần phải
cho vào cơ thể nước lấy từ sữa,
soupe, rau cải, trái cây v.v.
chúng ta phải làm gì?
Nói chung chung thì tất cả
các nghiên cứu đều dựa theo
một phân lượng thường dùng của một nhóm
dân nằm trong số lượng người được nghiên cứu
hoặc dựa trên phân lượng rất lớn như EPA khi
nghiên cứu về những chất độc hại gây nên
cancer (họ đã cho các con chuột bọ ăn hoặc
uống một số lượng lớn lao để có kết qủa
nhanh), chúng ta ăn uống theo chế độ trung
dung thì tưởng cũng không cần đặt nặng vấn đề
ăn gì uống gì cho có sức khoẻ một cách thái
quá nhất là khi chúng ta đã qua khỏi ngưỡng
cửa thất thập niên.
Để kết luận thì ta nên ăn uống gì? Thưa các
bạn “Bá nhân bá bao tử”, mỗi người; mỗi gia
đình có cách ăn uống riêng không làm sao mà
ta có thể khuyên nên ăn uống cái gì bây giờ bởi
vậy: Chúc các bạn ăn ngon miệng và thỉnh
thoảng nên rủ nhau đi ăn buffet hoặc đi cruise.
Mời các bà ngồi bàn khác và làm lơ để chúng ta
có thể lấy thức ăn mình thích một cách thoải
mái mà không bị bà xã nhăn mặt.
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Những cơn giận mất khôn
AH Nguyễn Văn Luân
Gần đây, tin tức về chị Catherine Kiều cắt
chim chồng rồi đem xay trong máy xay rác
xảy ra tại Westminster, California đã làm
thùng điện thơ của tôi đầy hết chỗ với những
lời bàn, hay những lo ngại về số phận bản
thân, do các bạn tôi gởi đến. Tất cả chỉ vì trong
một lúc tuyệt vọng, sự xúc động đã vượt quá
khả năng kiềm chế của người bình thường nên
ý định trả thù cho hả cơn giận đã nhen nhúm
và có cơ biến thành hành động.
Trong văn chương Việt Nam, mức độ đánh
ghen của Hoạn Thư khi biết Thúc Sinh gian
díu với nàng Kiều, đã được Cụ Nguyễn Du
mô tả như sau:
Làm cho nhìn chẳng được nhau,
Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên,
Làm cho trông thấy nhãn tiền,
Cho người tham (*1) ván bán thuyền biết tay.
Bây giờ chị Catherine Kiều đang có dịp
ngồi suy nghĩ về những hậu quả sắp đến cho
chị. Tôi đoan chắc là chị đang tiếc về những
gì đã xảy ra.
Ở quê tôi, khi còn nhỏ đi chăn trâu, tôi
được nghe các bà nông dân nói với nhau,
trong lúc cấy lúa:
Thà mất ba mẫu ruộng cửa,
Còn hơn là chia nửa con „r‟uồi. (**2)
Ruộng có nhiều loại, thu hoạch được một
nong lúa từ ruộng đồng xa phải mất nhiều
công sức. Nào là công gánh phân bón từ nhà ra
ruộng, nào là công gánh lúa về sân nhà vào
ngày gặt, tất cả đều tốn sức lực và thì giờ gấp
(*1) Có một số bản in ghi là “thăm ván bán thuyền”
thay vì “tham ván bán thuyền”. “Ván” ám chỉ nguời
con gái mới quen, “thuyền” ám chỉ vợ ở nhà. Hai bản
in không khác nghĩa nhiều.
(**2) Chữ „r‟ này được đánh máy sai, đúng ra là chữ
„b‟, nhưng một anh trong ban biên tập bảo là đánh máy
sai đôi khi cũng hay.

bội. Còn ruộng cửa thì ngay trước nhà, chao ơi
là tiện! Tuy nhiên, tiền chỉ là tiền, ruộng cửa
chỉ là ruộng cửa, chứ cái « ấy » thì không phải
dễ gì mà cho đi dù chỉ là một nửa, nếu không
tin cứ hỏi các bà trong Aí Hữu Công Chánh.
Tuần trước, lại có tin từ Onondaga New
York, những người lái xe gắn máy - tức giận
về luật giao thông mới bắt buộc đội mũ an
toàn- đã xuống đường lạng xe biểu tình phản
đối. Chẳng may một ông, Phillip A. Contos,
ngã xuống đường và đã thiệt mạng vì không
đội mũ an toàn.Thật không gì trớ trêu bằng.
Cũng lại do nóng giận mà ra!
Cách đây vài
năm, trong sở tôi
làm, có một đồng
nghiệp, tên Tom,
cũng nổi giận vớ
cô con gái riêng
của bà vợ mà
nói :
- Mày
muốn
sống trong nhà
tao thì phải tuân
theo luật của tao,
nếu không thì ra
khỏi nhà tao! Cô gái tức quá, ngày hôm sau
dọn ra ở với anh bồ mới quen. Ít ngày sau, cô
trở về phòng lấy nốt mấy đồ dùng còn sót lại.
Khi Tom theo vào phòng, cô vẫn còn giận nên
la lên :
-Đây là phòng riêng của tôi, xin ông bước
ra ngay!
Tom cũng giận quá hét lên:
-Đây là nhà tao, mày bước ra khỏi nhà tao
ngay!
Thế là gia đình mất con từ đó.
Giá như cô còn ở chung, thì ít nhiều cô
cũng giúp bố săn sóc cho bà mẹ bán thân bất
toại nằm liệt giường ở trong nhà. Mà vì dọn ra
ở với anh bồ mới quen, chẳng biết tương lai sẽ
đi về đâu. Nếu cô có ra sao, chắc mẹ cô sẽ
buồn lắm!

TRANG 68
Dù sao, giận dữ bao giờ cũng làm ta mất
khôn. Đạo Phật đã xếp giận dữ vào một trong
ba nguồn gốc chính làm con người đau khổ.

Làm thế nào để có thêm sức mạnh
chế ngự được sự nóng giận?
Trong một bài giảng nói về kiềm chế sự
nổi giận, Đức Đạt Lai Lạt Ma có khuyên ta:
- Mình cần luôn luôn theo dõi dòng ý tưởng
trong khi nói chuyện, nếu thấy nóng mặt hay
cơn giận đang dấy lên, hãy hít vào thở ra lấy
một giây trước khi bắt đầu câu nói. Trong khi
hít thở như vậy, có nhiều phần là mình nhận ra
lời không đáng nói và tránh được nói lời giận
dữ. Còn nếu có nói thì ta đã có dịp làm nhẹ đi
nhiều.
Sau khi trì hoãn được lời nói, mình sẽ có
thì giờ tìm phương pháp nói sao cho có hiệu
quả, sao cho chỉ nói nếu như nói có lợi hơn
không nói.
Sự tức giận xảy ra phần lớn là trong lúc
mình lầm tưởng, coi vấn đề lớn hơn là tầm vóc
thực sự của nó. Thí dụ mình tưởng mất việc là
mình sẽ mất nhà, sẽ ra đường mà ở. Mình quên
mất rằng cơ hội bao giờ cũng có, chỉ biết hay
không biết nắm lấy mà thôi.
Gặp ông chồng trăng hoa muốn bỏ mình
thì có giữ cũng chẳng làm gì. Trước kia mình
quý vì anh là người chung thủy biết điều, nay
anh ta không chung thủy muốn ra đi thì cũng
tốt thôi. Mình sẽ có cơ hội làm lại, hoặc ở vậy
đã sao? Có biết bao đàn bà ở một mình vẫn vui
vẫn cười? Từ nay mua sắm tự do, không còn ai
ngăn cản! Nếu người chồng hối tiếc về lỗi lầm
đã qua muốn quay trở lại, điều đó mới đáng
cho ta suy nghĩ. Các cụ có câu:
Đánh kẻ chạy đi,
chứ ai đánh kẻ chạy lại bao giờ.
Người đã quyết xa ta hãy để cho họ đi,
người trở về xin lỗi ta hãy tha thứ. Làm khác
đi là kém khôn ngoan.
Để bớt được tức giận, chúng ta cần có
người bạn tâm sự, cần có người thân, giúp ta
bàn đi tính lại, có thêm ý kiến trước khi quyết
định những việc quan trọng. Đừng dại dột từ
bỏ những người thân, những người đã quen
biết mình lâu nhất, những người quan tâm đến
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cái sống chết của mình như cha mẹ, vợ chồng,
anh em, con cái và bạn bè thân tín. Những
người này mới hiểu được chỗ yếu chỗ mạnh
của mình mà khuyên bảo khi cần. Thông
thường ta nóng giận khi sự việc xảy ra không
như ý ta, ta hay nhìn lỗi của người khác rất rõ
mà không nhìn ra lỗi của mình. Ta lầm lẫn coi
người đối diện là nguyên nhân nỗi đau cuả
mình. Đánh tan họ thì nỗi đau sẽ biến mất!
Khi có chút bình tâm, hy vọng nghĩ mãi rồi
cũng tìm ra lỗi mình. Mà mình bắt buộc phải
tìm cho ra lỗi của mình, phần lớn có thể là một
trong những nguyên nhân sau đây:
1 - Cơn giận dữ thường xảy ra vì vấn đề được
nêu ra không đúng lúc. Điển hình là đúng lúc
ông chồng đi làm về mệt mỏi mà bà vợ trách
móc chuyện tiền nong, hoặc đứa con vừa thi
trượt về bị cả bố lẫn mẹ la rầy.
2 - Lời nói của ta không hoàn toàn đúng sự
thật. Thí dụ có đứa con bị đau, mà bà vợ bảo,
”Vì anh không đắp chăn cho con đêm qua, nên
nay nó sốt”.
3 - Lời nói không hiền từ, hoặc trách móc
những điều trong quá khứ. Ngoại trừ tự tử, vấn
đề trong quá khứ không ai có thể làm cho biến
đi được.
4 - Lời nói thiếu sự dịu dàng thương yêu,
thiếu tình thương mà nhiều lý sự. Lời nói
không tử tế rất khó được ai nghe.
Khi tìm ra lỗi rồi, mình sẽ tự sửa chữa, dần
dà người kia sẽ nhận thấy lòng chân thành của
mình mà sửa đổi theo. Mình cứ làm điều tốt,
sớm muộn gì người kia sẽ bị cảm hóa, sẽ tự
sửa đổi, và lời nói giận dữ không còn cần thiết
nữa mà thay vào đó ta sẽ thấy lời yêu thương
tự nhiên trở lại. Theo tôi, cái đáng nể của một
người là cái khả năng nhận ra lỗi của
mình.Tôi rất cảm phục những người biết xin
lỗi một cách chân thành. Ai xin lỗi tôi, người
đó được tôi rất kính trọng.
Cầu cho những ai đang tức giận chợt nhớ
lại câu ca dao:
Chưa đánh được người, mặt đỏ như vang,
Đánh được người rồi, mặt vàng như nghệ.
Đối thủ bị tổn thương rồi, gục ngã rồi,
mình được gì? Có đáng không?
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TÔI LÀM VIỆC TẠI

E&L, EBASCO và RAYTHEON
LÊ-NGỌC-MINH

Tặng hai bạn Nguyễn-Minh-Luân (nay tại
nhà máy San Onofre) và David Nguyễn (nay tại
Cal-Trans), hai người làm chung với tác giả tại
Ebasco và Raytheon.
Làm việc tại Xưởng lọc dầu Chevron, đối
với tôi, chỉ có tính-cách giai-đoạn vì tôi là
nhân-công tạm thời, không có bảo-hiểm, bổnglộc gì cả... thành ra trong khi làm tại đó tôi vẫn
dớn dác nhìn quanh xem nơi nào có công-tác
thường-trực, có bổng lộc, tốt đẹp hơn... tôi sẽ
“dông”.
Trong khi làm ở Chevron, một hôm tôi
được biệt-phái làm việc với một anh kỹ-sư
người Thổ-Nhĩ-Kỳ tên là Ahmet Aydin. Anh là
nhân-viên của hãng E&L và được gửi đến làm
cho Chevron. Một hôm tôi và anh đi ăn trưa,
anh ta kể chuyện :
- Người Hoa gọi chúng tớ bằng cái tên
đầy khinh-miệt là Thổ-Nhĩ-Kỳ, có
nghĩa là barbarian!
Anh ta đọc chữ “Thổ-Nhĩ-Kỳ” y chang
giọng đọc Việt-ngữ, làm tôi chới với! Tôi nói
với anh, theo tôi biết, người Hoa chỉ chuyểnâm theo giọng đọc mà không có ý nghĩa khinhmiệt gì đâu. Anh nói anh không tin. Rồi anh
hỏi tôi người Việt-Nam gọi Thổ-Nhĩ-Kỳ là gì ?
Không muốn bị coi như là kẻ tiếp tay với
những kẻ “kỳ-thị chủng-tộc”, tôi né, tôi trả lời
là người Việt chúng tôi gọi tên nước anh theo
tiếng Pháp là “Turkie”. Anh gật gù cái đầu !
Anh này là một tay làm việc rất thực-tế và
giản-dị, công-tác nào mà có những chi-tiết
phức-tạp, chằng tréo là anh phê-bình liền :
- Mình làm về dầu hỏa, công-tác rất đơngiản, mình đâu có đì-zai Boeing 747!
Tôi thấy anh có lý. Một hôm anh Ahmet bảo
tôi :
- Hãng E&L vừa đổi chủ-sự phòng
Structural, ông này người Ăng-Lê, tên
là Ian Stubbs, hiền lành lắm. Ban này

đang tìm người, anh muốn đi làm nhânviên thực-thụ của E&L thì đưa resume
đây cho tôi.
Tôi bèn làm đơn, kèm theo resume đưa cho
anh. Anh nộp cho ông trưởng-ban, mấy ngày
sau ông Ian kêu tôi lại phỏng-vấn rồi tuyển
ngay. Giã-từ Chevron lần thứ hai (kỳ này tôi
làm cho Chevron khoảng 6-7 tháng) tôi sang
làm việc cho E&L. Thời-gian đó là vào khoảng
cuối năm 1988.
E&L là viết tắt tên của hai ông chủ sáng-lập
ra hãng đã cả 20 năm, làm ở đó cả 6 năm mà
cho đến nay tôi cũng chẳng biết tên thật hai ông
đó là gì, nhưng nếu có ai hỏi E&L viết tắt của
chữ gì, tôi trả lời đùa đó là chữ viết tắt của
Elephant & Lion ! Hãng này chuyên làm đồ-án
chỉnh-trang, tân-trang các nhà máy hóa-chất,
dầu hỏa, làm ăn theo kiểu cò con, nghĩa là toàn
những đồ-án nho nhỏ, không như mấy hãng lớn
như Fluor, Bechtel, Santa Fe, C.F. Braun...
nhưng như vậy mà lại có ăn vì những hãng lớn
thì overhead nặng hơn. E&L có uy-tín với
những hãng cỡ trung và nhỏ, nhưng không phải
là không có công-tác với mấy xưởng lọc dầu
lớn như Shell, ARCO, Mobil, Chevron, Union
76, Ultramar... dù là công-tác nhỏ. Công việc
khá nhiều, chúng tôi bận rộn quanh năm... Sau
này mấy xưởng lọc dầu hay hóa-chất nhỏ như
Fletcher Oil, Tangerine, Goldenwest, Delta
Chemical và Monsanto Chemical... bị AQMD,
cơ-quan quản-trị phẩm-chất không-khí của
tiểu-bang “dí” quá, vì ô-nhiễm nên họ phải
đóng cửa, hoặc dọn sang tiểu-bang khác (dọn
trọn một nhà máy lớn bằng một block đường
hoặc hơn, như trường-hợp hãng dầu
Goldenwest ở Santa Fe Springs dài cả 3/ 4 mai)
riêng hãng Monsanto ở Wilmington, đóng cửa
luôn, bỏ đó cho cỏ hoang mọc.
Trong thời-gian làm ở E&L có một côngtác ly-kỳ mà tôi tham-dự, và nhớ mãi một cách
thú-vị. Số là E&L bắt được công-tác trắc-địa
(topographic survey) nhà máy hóa-chất
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Monsanto ở thành phố Wilmington. Ông chủsự phòng Đồ-án Ian Stubbs tính thuê người
ngoài làm, nhưng tôi, một anh bạn đồng-sự gốc
Hoa tên Pak Cheung và anh Thổ-Nhĩ-Kỳ
Ahmet Aydin bảo nhau, công-tác này nhỏ (1/ 4
nhà máy, khoảng 1/ 4 một block đường) mà
cũng dễ (!), chúng tôi đề-nghị ông Ian giao cho
chúng tôi làm. Ông Ian khoái chí-tử, giao liền
vì rẻ tiền hơn, vả lại đối với ban giám-đốc, ông
hãnh-diện là nhân-viên của ông làm được mọi
việc. Có một điều chúng tôi biết chắc chắn là cả
ba chúng tôi chưa ai có kinh-nghiệm thực-tế về
trắc-địa, ngoại trừ mớ lý-thuyết của anh Ahmet
Aydin từ thời... còn đèn sách bên Thổ Nhĩ-Kỳ,
cách đây cả hơn 30 năm! Vì vậy chúng tôi bảo
nhau làm thật kỹ, thật đúng “lý-thuyết”, đồngthời vừa làm vừa học. Ra thuê chiếc máy
digital transit, chúng tôi bắt
tay vào việc. Công-tác tiếntriển tốt, vì không rành
công-tác trắc-địa nên chúng
tôi làm kỹ, thật kỹ. Sau
gần một tuần trắc-địa,
chúng tôi plot ra họa-đồ,
chếch đi chếch lại, rồi in và
gửi cho khách hàng là hãng
Monsanto ở Wilmington,
kèm theo field book (sổ ghi
chép trắc-địa). Monsanto
gửi họa-đồ về văn-phòng
chính bên St Louis,
Missouri để chếch. Mấy tay chếch-cơ của
Monsanto bên Missouri tá-hỏa tam-tinh khi
thấy bản trắc-địa của chúng tôi không giống
họa-đồ nhà máy họ có trong hồ-sơ lưu, bèn
biệt-phái hai kỹ-sư công-chánh cấp-tốc bay
sang Wilmington kiểm-chứng lại. Tại hiệntrường, họ thấy họa-đồ của chúng tôi đúng ychang hiện-trạng nhà máy, chi-tiết ê-hề, vì cả
ba chúng tôi làm nghề civil và structural, khi
nào cần chi-tiết gì bên trắc-địa chúng tôi đều
biết, do đó nếu mình cần có nghĩa là người
khác cũng cần, nên chúng tôi phang tất cả chitiết cần-thiết vào bản trắc-địa không thiếu cái
gì! Hai tay này chịu quá, báo-cáo lên cấp trên
của họ, thế là Monsanto bèn giao cho hãng
E&L trắc-địa cả nhà máy, với một điều-kiện là
ba người đã làm công-tác trắc-địa vừa qua phải
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làm trong công-tác còn lại, không thay đổi,
thêm bớt hay thay thế người nào và cùng một
phương-pháp làm việc! Ông Ian Stubbs chắc
sướng tê người (!), còn chúng tôi uy-tín lên như
diều, mỗi người còn được giấy khen thưởng ghi
vào hồ-sơ cá-nhân, cho nghỉ một ngày có lương
và cuối năm được lên lương hậu hĩnh.Tại hậutrường, chúng tôi nhìn nhau cười, nhưng không
bao giờ chúng tôi thèm tiết-lộ bí-mật quốc-gia,
là chúng tôi biết chắc chắn trước khi bắt tay
vào việc, chúng tôi không có chút kinh-nghiệm
thực-hành nào về trắc-địa cả!
Làm cho E&L được gần bốn năm, vào một
dịp lơi lơi công việc, hãng biệt-phái tôi sang
hãng Ebasco, trụ-sở trên đường MacArthur,
Santa Ana làm đồ-án nhà máy phát điện
Cogeneration ở thành phố
El Centro, California, gần
biên-giới Mễ.
Số là trước đó mấy
năm, Ebasco mua hãng
E&L, có nghĩa Ebasco là
“mẹ” mà E&L là “con”.
Mặc dù vậy, khi sang
Ebasco, anh trưởng phòng
họa-đồ của Ebasco vẫn
phỏng-vấn tôi như một
tay bạch-đinh trước khi
nhận tôi làm việc cho họ.
Bước vào văn-phòng anh xếp tên Abel Guerra,
gốc gác Ecuador, tôi thấy hình ảnh ký tên anh
ta treo đầy phòng, kể cả phòng khách, phòng
họp, hành-lang dưới nhà... Khi ngồi đối-diện
với anh, tôi hỏi anh chụp ảnh ở đâu, máy gì,
ống kính gì, phim gì, kính lọc gì, quang-kế gì,
máy phóng gì, giấy gì, thuốc gì... Thế là máu
nhiếp-ảnh của anh nổi lên, chúng tôi tọa-đàm
cả tiếng đồng hồ về nhiếp-ảnh, anh vui như Tết
vì có người trong nghề gãi anh vào đúng chỗ
ngứa, hỏi đúng câu hỏi vào những chỗ... thầm
kín nhất, vào những chỗ... hiểm hóc nhất của
nhiếp-ảnh... Rồi bỗng nhiên anh ta tỉnh giấc
nam-kha, bảo tôi :
- Ê ! Chúng ta phải anh-teẹc-viu một
chút chớ !
Và anh hỏi tôi :
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-

-

Anh có kinh-nghiệm làm về sắt, thép
không ?
Đó là chuyên nghề của tôi, hơn 35 năm
nay !
Về bê-tông cốt sắt ?
Same !
Anh có làm về civil ?
Sure, cả về trắc-địa nữa ! (trong đầu tôi
nghĩ đến công-tác trắc-địa Monsanto kể
trên).
OK, you’re hired !

Thế là xong bữa anh-teẹc-viu. Trong suốt
cả sự-nghiệp làm việc của tôi, chưa bao giờ tôi
gặp bữa anh-teẹc-viu dễ dàng, nhanh chóng và
giản-dị như vậy cả !
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ngách của Chevron Refinery và ông xếp Tom
Jimenez của Chevron rất biệt-nhỡn với tôi thì
coi bộ họ khoái quá... và họ nhìn nhau, rồi ông
DH hỏi tôi khi nào tôi có thể bắt đầu đi làm
được ?
Đúng lúc ấy, một người mà không bao giờ
tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp tại đây đi ngang, tôi giơ
tay chào ông qua khung cửa kính. Thấy tôi
đang ngồi trong văn-phòng đóng kín cửa với
hai tay Civil-Structural của Wolder, thì ông biết
ngay rằng hai tay này đang anh-teẹc-viu tôi,
ông mở cửa bước vào, bắt tay tôi, xây he-lô, rồi
chỉ vào tôi bảo hai tay kia :
Mướn hắn liền! Mướn liền! Các anh
không cần phỏng-vấn hắn !
Hai tay kia rất ngạc-nhiên trợn mắt nhìn tôi,
phá ra cười, rồi bảo tôi :
-

-

Tôi sang làm cho Ebasco được khoảng 6
tháng thì Ebasco bán hãng E&L (hãng gốc của
tôi) cho hãng Wolder. Tôi xin ở lại làm cho
Ebasco, Abel chạy đi vận-động cho tôi, nhưng
rồi anh về, lắc đầu ra vẽ rầu rĩ bảo tôi rằng
Ebasco không có chỗ cho tôi, vì hãng không
còn việc, tôi phải sang Wolder để họ anh-teẹcviu thôi... Sở-dĩ tôi muốn làm tại Ebasco vì
Ebasco có lương hưu trí (pension plan), mai
mốt về hưu có thêm tí tiền hưu bỏ vào cái túi áo
khỉ ! Không được thì... thôi !
Thế là tôi phải lê gót giang-hồ sang hãng
Wolder xin việc. Phỏng-vấn tôi ở Wolder là
ông department head và ông trưởng phòng họađồ của ban Civil & Structural. Phần phỏng-vấn
qua thật nhanh không trở ngại, vì công việc
trong nhà máy lọc dầu tôi quá quen thuộc... họ
còn cho biết trước, họ sẽ gửi tôi vào làm trong
xưởng lọc dầu Chevron và khi tôi cho họ biết là
tôi đã làm cho Chevron mấy năm, đã tham-dự
việc đì-zai nhà máy Cogeneration, quen biết hết
tiêu-chuẩn kỹ-thuật của Chevron, biết mọi ngõ

OK, OK... you’re hired !

Ông này là Ed Miller, kỹ-sư trưởng của
công-tác GC-25 mà tôi làm với ông bên Santa
Fe Engineering 7 năm trước kia, thời 19851986. Hồi đó mấy ban khác đều làm ông nhức
đầu không ít, nhưng ban structural của tôi rất
thuận buồm xuôi gió, tôi tiết-kiệm đến 26 %
ngân-sách cho ông và khi C. F. Braun sang ôđít GC-25 thì tôi có bằng chứng hiển-nhiên là
bên Santa Fe không sai trái, ít ra cũng là ban
của tôi, lỗi là tại C. F. Braun chèn ép Santa Fe
quá (nhưng không ai dám nói ra vì sợ gẫy mất
cái chân ghế).
Ngày tôi rời Santa Fe
Engineering, 7-11-1986, tôi tới pha-rờ-oeo ông,
ông bắt tay tạm-biệt, chúc tôi gút-lắc và nói
thêm :
- Tôi cũng không biết tương-lai tôi ở đây
rồi sẽ ra sao, nhưng nếu sau này, nếu có
khi nào, bất cứ ở đâu, anh cần tôi giúp
gì, nếu tôi có thể giúp anh thì tôi sẽ
tuyệt-đối không ngần ngại !
Và hôm nay, tại đây, bây giờ, ông là phó
giám-đốc của hãng Wolder. Chắc chắn không
phải vì quen biết trước với ông Miller mà tôi
được Wolder thu nhận, nhưng kể lại chuyện
này tôi chỉ muốn đề-cập đến một tình-cờ lý-thú
trong đời, chỉ lâu lâu xẩy đến một lần mà thôi.
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Và tôi trở về Ebasco thông-báo cho họ biết là
hai tuần nữa tôi sẽ sang làm việc cho Wolder.
Hôm sau... Đúng, chỉ ngày hôm sau, bỗng
nhiên chuyện đời thay đổi 180 độ : ông giámđốc của E&L nay là phó tổng giám-đốc của
Ebasco, gọi tôi vào văn-phòng của ông chủ-sự
phòng và hai ông cho tôi biết là Ebasco vừa bắt
được công-tác đì-zai ba nhà máy phát điện
Cogeneration một lượt ở vùng Imperial Valley,
California và ông muốn giữ tôi ở lại làm việc
cho Ebasco vì ông biết tôi có kinh-nghiệm làm
đồ-án nhà máy Cogeneration cho Chevron
trước đây. Ông cũng cho biết Ebasco sẽ tăng
lương cho tôi thêm 5 $ một giờ. Ông phó bảo
tôi :
Anh không phải nói gì với Wolder cả. Việc nói
với họ để tôi !
Điều này thật là may cho tôi, vì nếu tôi lại
lê gót giang-hồ sang Wolder nói với ông Ed
Miller rằng cảm ơn ông đã có nhã-ý mướn tôi,
nhưng tôi đổi ý, tôi sẽ không làm cho ông, tôi ở
lại làm cho Ebasco, thì chắc chắn ông sẽ đem
tôi đi... câu sấu !
Thế là tôi chính-thức làm việc cho Ebasco.
Như tôi vừa nói, Ebasco có lương hưu (pension
plan). Bạn thử nhìn lại mà xem, ngày nay bao
nhiêu hãng trên đất nước Cờ Hoa này có
pension plan ? Chỉ đến khi về hưu bạn mới
thấy được, là không gì quý hơn... pension plan !
Công-tác đì-zai ba cái Cogen tiến-triển tốt
đẹp... Công-tác nhà máy Cogen, khó khăn và
rắc rối nhất là họa-đồ nền móng của cái máy
Cogen, vì nó trồi sụt, mấp mô, phình ra xẹp
vào, đầy những anchor bolts ở những chỗ... vô
lý nhất của cái móng bê-tông... phải làm sao
cho chính-xác, rõ ràng, dễ hiểu... Xong cái nền
móng thì các chuyện khác chỉ là... đồ chơi.
Làm riết rồi cũng hết ba cái Cogen. Đó là đầu
năm 1994. Hãng chưa có việc mới, tôi bèn xin
đi phép về Việt-Nam chụp ảnh một tháng. Khi
quay về, hãng vẫn chưa có việc, nhưng tôi nghe
nói hãng Raytheon đã mua xong hãng Ebasco
và hãng này cũng có lương hưu trí (pension
plan),. Vậy thì càng tốt.
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Tháng sau, Ebasco gửi tôi cùng với anh bạn
đồng-sự Nguyễn-Minh-Luân, xuống đao-tao
Eo-Ê, làm việc trong văn-phòng của MWD
(Los Angeles Metropolitan Water Department,
gọi nôm-na là Eo-Ê Thủy-cục) làm công-tác đìzai Domenigoni Reservoir.
Số là vùng Los Angeles, không chỉ L.A. mà
là cả miền Nam California luôn luôn thiếu
nước. Eo-Ê Thủy-cục mấy chục năm nay vẫn
lấy nước của mấy con suối phía thượng-nguồn
Mono Lake ở Trường-Sơn Đông (Eastern
Sierra), chuyển theo cái mương bê-tông dài cả
mấy trăm dặm theo đường 395 về Eo-Ê, gọi là
Los Angeles Aqueduct (tôi dịch nôm-na là EoÊ thủy-lộ).

Mono Lake

Việc này làm Mono Lake cả mấy chục năm
nay thiếu nước, mấy ngọn tufa trơ lên trên mặt
nước, những người tranh-đấu cho môi-sinh và
quần chúng yêu thiên-nhiên biểu-tình, kiện
tụng Eo-Ê Thủy-cục từ thập-niên 60-70 và thời
70 đi đến đâu cũng thấy biểu-ngữ “Save Mono
Lake” dán đầy bửng cản xe, dán lên kính xe...
là vì vậy. Gần đây Eo-Ê Thủy-cục trưng mua
một miếng đất rộng đến 5-6 ngàn mẫu gần
thành phố Hemet, của gia-đình họ Domenigoni
từ Thụy-Sĩ đến đây định-cư đã lâu đời là một
thung-lũng có ba ngọn núi bao quanh để làm hồ
chứa nước. Công-tác tôi được gửi đến làm đồán ba cái đập bằng đất sét nối ba cái núi lại với
nhau để chứa nước. Vì vùng Nam California
hay bị động đất, đập nước này lại ở gần đường
nứt San Andrea, nên phải làm bằng đất sét, vì
đập đất sét không bị nứt bất-tử như bê-tông cốt
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sắt. Công-tác này phải làm bằng Micro-Station
và có 25 kỹ-sư và 25 designers và mỗi tháng
chúng tôi phải cày sao cho ra trước 2 ngàn, rồi
ba ngàn, rồi 5 ngàn tấm họa-đồ (xin ghi nhận,
đây là số-lượng họa-đồ mỗi tháng !). Trong
thời-gian đó, gia-đình Domenigoni kiện Eo-Ê
Thủy-cục đòi thêm tiền đất, kiện không cho EoÊ Thủy-cục dùng tên Domenigoni, Eo-Ê Thủycục bèn đổi tên công-tác thành East Side
Reservoir, rồi sau này thành Diamond
Reservoir.

Diamond Reservoir

Quý vị nếu chưa có dịp đi xem Diamond
Reservoir thì tôi xin mời quí vị nên ghé xem để
thấy một hồ chứa nước vĩ-đại không những của
miền Tây mà còn toàn nước Mỹ; nên đến đài
quan-sát phía Tây của hồ từ trên đỉnh một ngọn
núi và đến Visitor Center ở phía Đông, có
chuyên-viên dẫn giãi, có cả phòng trưng bày di
tích xương của giống Mammoth khổng-lồ và
nhiều loại thú khác như sư-tử có răng nanh...
đào được khi xây cất hồ chứa nước. Từ bờ phía
Đông ta không nhìn thấy bờ phía Tây. Hồ dài
như vậy. Nếu vùng Nam California bị hạn hán,
lượng nước ở đây có thể cung-ứng đủ nước cho
cả miền Nam California trong 6 tháng và cũng
vì hồ này chứa lại tất cả lượng nước xưa nay
vẫn đổ vào Santa Ana River, khiến việc sông
Santa Ana bị nước tràn bờ ngập lụt mấy thành
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phố hai bên bờ hạ-lưu như Anaheim, Orange,
Santa Ana, Westminster, Garden Grove,
Huntington Beach, Fountain Valley, Costa
Mesa... thành... chuyện cổ-tích và đó cũng là
lý-do, từ 1999, sở-phí bảo-hiểm lụt của các các
nhà cửa thuộc các thành phố kể trên được
giảm-thiểu tối-đa. Để mường-tượng công-tác
lớn cỡ nào, tôi xin đan-cử một khía cạnh :
lượng đất dời đổi trong công-tác, nếu dùng để
làm đường, ta có thể xây cất một xa-lộ hai dòng
xe, chạy giáp vòng xích-đạo! Tôi (!) là một
trong những người làm công-tác đó từ đầu đến
cuối. Diamond Reservoir tọa-lạc tại thành phố
Hemet ở phía Bắc xa-lộ 15, đường xuống
Escondido. Xin xem ghi-chú nơi cuối bài.
Tôi làm đây khoảng hơn hai tháng thì có
một chủ-sự phòng đồ-án gốc Ấn-Độ, hơn 25
năm thâm-niên với Ebasco, được thuyênchuyển từ Seattle xuống giữ chức trưởng phòng
lo họa-đồ. Số là ông ta sắp về hưu, hãng trên
Seattle hết việc, không nỡ lây-óp ông, hãng bèn
gửi ông xuống Eo-Ê làm trưởng phòng họa-đồ,
tức là xuống chức thê-thảm, ông cũng phải
nhận, mỗi tháng hãng cho về thăm vợ con một
cái uých-ken. Ông này rất khó tính, “dí” hết
thằng này đến thằng kia, tôi đặt tên cho ông là
“gã cà-ri” (the curry guy) và mấy ông đồngnghiệp của tôi cũng bắt chước gọi theo.Tôi ghét
ông ta đến nỗi trong sở không bao giờ buồn
“b.s.” với ông ta, buổi trưa nghỉ, tôi xuống
vườn hoa của hãng ngồi đọc sách, thấy ông từ
xa đi đến là tôi đã đứng dậy đi chỗ khác... Cho
đến một hôm, tôi mải mê đọc một tạp-chí
nhiếp-ảnh, ông đến hồi nào tôi không biết, nhìn
lên, thấy ông ta thì đã quá trễ... bèn chịu trận.
Ông ngồi xuống cạnh tôi, nhìn bìa tờ tạp-chí rồi
hỏi tôi có hay chụp hình không... và câu chuyện
xoay ra nhiếp-ảnh... ông cho tôi biết ông có bộ
Canon trị giá khoảng 6,000 $, nhưng ông chỉ
chụp theo lối quen tay. Tôi cho ông biết ở phía
đường Broadway phía dưới kia có một tiệm bán
dụng-cụ nhiếp-ảnh của Mễ, có nhiều đồ Canon,
Nikon... rẻ lắm, thế là ông ta cười hoan-hỷ, bảo
tôi trưa mai đưa ông đi. Tôi còn chỉ cho ông ta
biết chợ trời nhiếp-ảnh ở Sequoia Club, thành
phố Buena Park, nơi mỗi tháng người ta tụ tập
nhau lại bán các dụng-cụ nhiếp-ảnh cũ, mới...
giá cả rất rẻ. Thế là từ đó trở đi, tôi và ông trở
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thành đôi bạn nhiếp-ảnh, ông hay ghé vănphòng tôi bàn về nhiếp-ảnh và từ đó trở đi...
đây là sự thật, tôi xin thề... So help me God (!),
ông ta không còn “dí” tôi cũng như mấy tay
đồng-nghiệp của tôi nữa ! Thế mới biết cái đẹp
đẽ, cái mãnh-lực của nhiếp-ảnh đã “cải-tạo con
người cà-chớn” của ông thành “con nguời
nhiếp-ảnh đẹp đẽ, lương-thiện” như thế nào !
Không lâu sau đó, xếp Abel Guerra của tôi,
vẫn còn làm với Ebasco (khi này hãng đã mang
tên là Raytheon), hết việc ở Santa Ana, bị
Raytheon gửi lên Chicago giữa mùa đông tháng
giá, ướt như chuột và lạnh thấu xương thấu tủy.
Anh gọi điện thoại hỏi tôi, Raytheon đao-tao
Eo-Ê có chỗ trống nào cho anh không? Tôi trả
lời hiện tại thì không. Mùa
Xuân đến, Chicago bắt đầu
ấm lại thì công-tác trên
Chicago cũng hết, may mắn
sao công-tác ở đao-tao Eo-Ê
cần một tay chếch-cơ, tôi bèn
nói với ông cà-ry, ông cà-ry
mướn Abel, tôi trở thành xếp
của anh ta, anh ta không nề hà
gì về chuyện nhỏ đó, vì được
về làm gần nhà, sáng đi làm,
tối về bằng métro, còn được
hãng MWD trả tiền di-chuyển
cho, anh ta mừng hết lớn, bảo
tôi :
-

Eh ! I owe you one, OK?

Thế là nhóm nhiếp-ảnh Ebasco nay gồm
ông cà-ry, anh Luân, anh Abel...và tôi, Từ đó,
nghe lời xúi dại của tôi, hàng tháng ông cà-ry
đi chợ trời nhiếp-ảnh ở Sequoia Club; hàng
tuần vào thứ Năm, chúi mũi vào đọc mục mua
bán máy ảnh trong tạp-chí rao vặt Recycler rồi
cùng tôi, Abel với anh Luân bàn tán, rồi có khi
trong giờ làm việc, lấy xe hãng đi mua đồ...
nhiếp-ảnh. Một lần ông nghe lời xúi dại của
tôi, mua trọn bộ Canon 7s (giống như Leica
M4), gồm thân máy và 4 ống kính hết khoảng
2 nghìn; cuối tuần ông đem máy về Seattle thử;
sáng thứ Hai ông xuống, mặt mày tươi rói,
khoe với tôi máy này phẩm-chất tốt, chụp dễ

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

dàng, chính-xác và nhanh như ô-tô phô-cất! Và
ông cười cho biết :
-

Vợ tôi nhằn quá, nói xuống dưới này
làm được bao nhiêu per diem đi mua
máy ảnh hết hay sao, không để dành
chút đỉnh mai mốt còn về hưu...

Tôi còn mua giúp ông một bộ sách ảnh của
Time-Life, 17 cuốn có 17 $, cái máy chiếu slide
Kodak Ektra (loại nhà nghề) có 100 $, rồi chiếc
máy Minox-C có 80 $. Có một chuyện thú-vị
về cái máy này : khi mua rồi, về sở mở ra, thấy
trong có cuộn phim đã chụp rồi, ông cà-ry bèn
đem về Seattle rửa, sau đó ông cười một cách
thích-thú, cho tôi xem hình ảnh : toàn là ảnh vũ
khỏa-thân trong một cái bar
mà anh chủ cũ của cái máy
đã chụp từ bao giờ...
Nhưng tôi cũng không
làm cho Ebasco lâu. Khi
công-tác Diamond Reservoir
gần hoàn-tất, Ebasco bắt đầu
lây-óp người thì cũng là lúc
anh bạn Pak Cheung của tôi
ở E&L ngày xưa, nay đang
làm
việc
cho
Jacobs
Engineering điện-thoại sang
dụ tôi sang làm việc cho
Jacobs, vì Jacobs bắt được
một công-tác đường trường,
đì-zai mới hoặc tân-trang tất cả các trạm nhận
và chuyển hàng của UPS trọn nửa miền Tây
nước Mỹ, tính ra đến hàng trăm trạm. Bùi tai,
tôi tính nhẩm, nếu làm nhanh lắm thì một năm
xong 5 trạm, cần phải 10 năm để làm 50 trạm
và như vậy, với công-tác UPS này tôi có thể về
hưu với Jacobs. Sự thật là trong số các hãng
lớn, Jacobs là hãng có bổng lộc yếu kém, phải
nói là keo-kiệt hơn bất cứ hãng đồ-án nào khác!
Chỉ cần đọc tên hãng, bạn cũng biết là vì sao!
Không lâu sau đó, các bạn đồng-sự của tôi
ở Ebasco cũng bị lây-óp hết, đồng-thời hãng
chính Raytheon cũng thay đổi kế-hoạch, thu
gọn công-tác, vì Raytheon làm hằm-bà-lằngđủ-chuyện như chế-tạo máy bay Beechcraft, tủ
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lạnh hiệu Armana, chủ một nhà xuất-bản, một
trại nuôi cá sấu bên Louisiana, chủ-nhân hãng
đồ-án Ebasco... và một mớ hãng xưởng, vănphòng linh-tinh quái-đản gì nữa, tôi nhớ không
hết ! Việc ôm đồm này có thể đã có thời dẫn
Raytheon đến Chapter 11. Nay, Raytheon chỉ
còn làm công-tác quốc-phòng, bỏ những công
việc khác...
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đáy rộng 720 bộ, đỉnh rộng 40 bộ; đập thứ hai,
East Dam dài 10 500 bộ, cao 185 bộ, đáy rộng
800 bộ, đỉnh rộng 40 bộ; đập thứ ba, West Dam
dài 9 100 bộ, cao 285 bộ, đáy rộng 1 200 bộ,
đỉnh rộng 40 bộ.

Năm 2004, khi tôi về hưu, tôi nhận được
476$ pension một tháng, sau mấy năm làm việc
cho Raytheon; nếu kể cả Ebasco và E&L, 352$,
cộng chung tôi lãnh 828 $ pension một tháng !
Đây cũng như số tiền ở trên trời rớt xuống, vì
chỉ đến khi về hưu, chúng ta mới thấy số tiền
pension “lớn” đến cỡ nào !
Đối với tôi, E&L, Ebasco và Raytheon đều
là những hãng tốt, vì cả ba hãng này đều có...
pension plan !

Saddle Dam

GHI-CHÚ VỀ DIAMOND RESERVOIR :
Diamond Reservoir tọa-lạc tại phía Tây
Nam thành phố Hemet, cách đó khoảng 4 dặm.
Hồ chứa rộng 4 500 mẫu, dài 4.5 dặm, rộng
hơn 2 dặm, sâu từ 160 tới 260 feet, dung lượng
269 tỉ gallon nước (hoặc 800 000 acre-feet, có
nghĩa là nếu ta chứa nước trong một cái “thau”,
lượng nước cao một foot thì cái “thau” rộng
800 000 mẫu).

Diamond Reservoir

Hồ chứa gồm ba cái đập bằng đất sét : đập
thứ nhất, Saddle Dam dài 2 300 bộ, cao 130 bộ,

East Dam ( East Side Reservoir)

Nguồn nước cung-cấp cho Hồ chứa là nước
từ sông Colorado chuyển qua San Diego Canal
đến một hồ chứa phụ, rồi từ đó, nước được bơm
vào hồ chứa chính; nguồn cung-cấp thứ nhì là
nước từ hồ Silverwood được chuyển qua đường
ống tân-lập đường kính 12 bộ dài 45 dặm, nối
với Eastside Pipeline dài 9 dặm; nguồn cungcấp thứ ba tất cả những con suối từ rặng núi
San Bernardino xưa nay vẫn đổ xuống Santa
Ana River, đe dọa ngập lụt các thành phố hai
bên bờ hạ-nguồn, nay được đổi hướng đưa vào
hồ chứa hết.
Công-tác trị giá gần hai tỷ đô-la, động-thổ
năm 1996, hoàn-tất cuối năm 1999.
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Hệ thống các trường Kỹ Sư tại Pháp
Danh dự Hoàng Xuân Hãn cho Việt Nam
Trần Văn Thu - Tháng 8 -2011
BPT: Ngày 6 tháng 8 năm 2011, Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, đã đặt tên
Học-giả Hoàng-Xuân-Hãn cho một Giảng
Đường tại Trường, cùng với Tiểu-sử của Cụ.
Đây là một trong 15 người được Trường tuyển
chọn đặt tên cho các Giảng Đường. Để hiểu
thêm về hệ -thống đào-tạo Kỹ-Sư của Đại-học
Pháp, xin quý Ái-hữu đọc bài sau đây.
Những ngày gần đây, dân Việt Nam được
danh dự lớn ở Pháp khi Trường Quốc Gia Kiều
Lộ, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, lấy
tên Cụ Hoàng Xuân Hãn đặt cho một giảng
đường.

Trước khi kể lại trường hợp Cụ Hoàng
Xuân Hãn mà tôi nghe các Cụ kể, tôi xin phép
kể vài cái lạ lùng của trường Pháp, giai cấp
“cộng hoà?” giữa các trường và giai cấp “cộng
hoà?” ngay trong lớp học, tuy ngày nay có
những tiến bộ “dân chủ?”. Tôi “gọi” cộng hoà
là khi người mạnh thế từ lúc đầu, nhờ trí khôn
hay nhờ tư bản, tiếp tục mạnh thế suốt đời như
thường ở Pháp. Tôi “gọi” dân chủ là khi số chỗ

trường lớn chia đều cho mọi chủng tộc, melting
pot, và có bằng cấp thấp có thể ngoi lên ở Huê
Kỳ. Tôi sẽ thêm về bằng cấp, kinh nghiệm
professional engineer của Huê Kỳ, ingénieur
diplômé par l’état của Pháp và ingénieur
européen mà ít ai lưu ý.
Tên Pháp của trường Ponts et Chaussées,
gọi tắt là “pontschauss”, không mang chữ
supérieure, cao đẳng, như Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Bordeaux, nhưng thi
tuyển lại gắt gao hơn nhiều trường nationales
supérieures. Cũng như Ecole Supérieure
d’Electricité, gọi là SupElec, lại cao hơn các
Ecoles Nationales Supérieures d’Electricité
khác.
Kỹ sư ở Pháp được đào tạo trong 5 năm
sau tú tài toán. Hoặc khởi đầu bằng 2 năm dự
bị, gọi là mathématiques spéciales, nói tắt
mathspé, rồi thi tuyển, xong học thêm 3 năm ở
trường kỹ sư. Hoặc được tuyển vào thẳng
trường kỹ sư học 5 năm. Hội đồng quốc gia kỹ
sư Pháp nói tất cả bằng kỹ sư ngang nhau. “Nói
vậy chớ không phải vậy, và ai cũng phải hiểu
vậy”. Trường Pháp có hệ thống giai cấp “cộng
hoà” cứng rắn. Học trường thấp thì khó ngoi
lên chức vụ cao dầu giỏi. Ngày nay, có vài tiến
bộ nhỏ “dân chủ”, tôi sẽ kể thí dụ điển hình
sau.
Thí sinh trúng tuyển mathspé có 2 danh
sách song song. Nếu trường nói có 50 chỗ, có
nghĩa là 50 chỗ dành cho người Pháp, còn
ngoại quốc như Việt Nam thì nếu ta có điểm
ngang hàng với anh Pháp hạng 5, thì ta là hạng
5 bis. Nếu ta có điểm cao hơn anh hạng nhứt
Pháp thì ta là hạng zéro bis. Hai trường cao
nhứt và ngang nhau, thi tuyển mathspé, là :
1 –Ecoles Normales Supérieures, cao đẳng
sư phạm. Vào đó được trả lương bổng để học
cử nhơn, rồi thi tuyển thạc sĩ, agrégé, về toán,
lý, hoá, triết, văn chương, ngoại ngữ…, xong

SỐ 97 – MÙA THU 2011

thì bị bắt buộc đi dạy trung học. “Nói vậy chớ
không phải vậy”. Chỉ có lý tưởng mới dạy
trung học. 99% học thêm cao học rồi tiến sĩ để
dạy đại học. Họ đủ điều kiện để thắng sinh
viên đại học: trí khôn và lương bổng. “Phàm
nhơn” có thể lẫn lộn với agrégé de l’université
có bằng tiến sĩ trước rồi mới được phép thi
tuyển, để dạy học ở đại học y, dược, luật, kinh
tế, …
2 – Ecole Polytechnique của bộ quốc
phòng, không có dạy kỹ thuật gì hết. Học 3
năm. Năm đầu làm công tác xã hội. Năm 2 và
năm 3 học toán lý hoá và kinh tế, … Ra trường,
tuỳ theo hạng để sắp vào các trường kỹ thuật
mines, pontschauss, supélec… phải học thêm 2
năm cuối cùng để trở thành, nếu là người có
quốc tịch Pháp, công chức cao cấp, hoặc
trường sĩ quan quân đội. Có khi thủ khoa gia
nhập quân đội hay trường địa dư
khi họ thích thám hiểm thay vì vào
trường mines.
Tiếp theo 2 trường kể trên là 2
nhóm “thật sự” là trường lớn,
grandes écoles, thuộc các Bộ kỹ
thuật như Bộ Công Chánh, Bộ Kinh
Tế, Bộ Canh Nông…
1 – Nhóm Mines-Ponts
2– Nhóm Centrale-SupElec
Hai nhóm tương đương nhau,
tuy nhiên Mines de Paris cao hơn
Centrale de Paris như 10 với 9,8. Mỗi nhóm,
trước kia, có lối 10 trường và có một hệ thống
giai cấp trong nhóm, Centrale cao hơn SupElec
…, và lương bổng khi tốt nghiệp ra xí nghiệp
tư. Thi tuyển vào năm thứ nhứt phải có trình độ
mathspé. Đậu cao chọn trước, đậu thấp chọn
sau. Thi lần đầu gọi là 3,5 có khi không đậu
cao, ráng học lại thi lần 2, gọi là 5,5 hy vọng
đậu cao hơn, thật sự được nhiều điểm hơn kỳ
thi đầu, nhưng thường khi lại bị tuột xuống
trường thấp hơn. Đố các anh chị em tại sao? Vì
thi kỳ nhì bị phạt sung công một số điểm, thành
thử kết quả thấp hơn kỳ trước.
Cựu sinh viên Polytechnique vào học năm
thứ hai các nhóm trường trên.
Vài Ông Thầy già Polytechnique của tôi kể
lại. Ngày xưa, trong lớp học năm thứ 2 các
trường đó, sinh viên ngồi chỗ sấp có thứ tự.
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Hàng đầu dành cho cựu Polytechnique kỹ sư
cầu cống công chức tương lai, cadre
métropolitain, “mẫu quốc”, ingénieurs des
ponts et chaussées. Hàng kế dành cho cựu
Polytechnique kỹ sư cầu cống ngạch thuộc địa
tương lai, cadre colonial. Hàng tiếp dành cho
cựu kỹ sư công chánh công chức, ingénieurs
des travaux publics de l’état, nhớ thêm chữ “de
l’état” nhé, trúng tuyển vào ngạch ponts et
chaussées. Các hàng sau thì dồn dập sinh viên
kỹ sư dân chánh tương lai Pháp và ngoại quốc
có cả Polytechnique không được lọt vô công
chức nhứt là ngoại quốc, gọi là ingénieurs
civils des ponts et chaussées, Quý Vị đừng
quên thêm trên danh thiếp chữ “civil”. Cụ
Hoàng Xuân Hãn thi vào Polytechnique với tư
cách ngoại quốc, hạng bis, nên dầu đậu cao thế
mấy cũng không thể làm công chức, dầu thuộc
ngạch thuộc địa. Nhưng nếu Cụ ở lại
Pháp, dầu sấp trong danh sách bis,
vô làm việc cho xí nghiệp tư ở Pháp
thì được trọng đãi như kỹ sư cốt cán
của Pháp, hoặc làm việc trong xí
nghiệp của Chánh Phủ như Điện
Lực, Hoả Xa …, lấy Pháp tịch, rồi
khi trở về Việt Nam thì lại được tiếp
tục được ưu đãi luôn cả ở trong nhà
nước.
Đương kim chủ tịch tổng giám
đốc hãng đóng xe hơi Renault, tên
Ghosn, khi xưa quốc tịch libanais,
thi vô đậu và tốt nghiệp Polytechnique hạng
zéro bis, sau ra trường mines cũng hạng zéro
bis, không có quyền làm công chức dầu rất
thấp nhưng có thể làm việc hãng tư, cho tới chủ
tịch hay tổng giám đốc.
Một thí dụ giai cấp điển hình khác. Con gái
lớn tôi không học “trường lớn” nói trên, đậu
tiến sĩ robotique, mấy khoá đầu tiên ở Pháp.
Thầy nó chia học trò cũ ra các trường lớn để
dạy môn đó. Con tôi nhỏ người, trông mặt quá
trẻ. Vô trường Ecole Nationale Supérieure de
l’Aéronautique et de l’Espace dạy năm thứ ba.
Mấy anh Polytechnique học trò làm bộ không
biết nó là thầy, rượt bắt để hành phạt, bizuter,
như đối với sinh viên mới nhập năm thứ nhứt.
Hai năm sau, nó ra hãng tư có lương cao hơn.
Mấy anh bạn kỹ sư có kinh nghiệm, học thêm
trường thương mãi được trọng dụng hơn nữa

TRANG 78

như technico-commercial. Nó để hai năm học
thương mãi, thêm một năm tìm việc làm, nhưng
không ai mướn, vì có dáng người Việt Nam?
Nó phải trở lại kỹ sư máy bay như cũ, may mắn
có việc làm dễ dàng. Một anh VN,
Polytechnique, mới đậu tiến sĩ toán, đến dạy,
được sinh viên trọng nể.
Tiếp theo hai nhóm Mines-Ponts và
Centrale-SupElec, thi tuyển cũng trình độ
mathspé. là :
1 - Nhóm mấy chục trường Ecoles
Nationales Supérieures d’Ingénieurs, gọi là
ENSI thuộc Bộ Giáo Dục. Kỹ sư tốt nghiệp
không có mang chữ “civil” hay “de l’état”. Ra
trường có thể tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ, để
dạy ở ENSI hay đại học.
2 – Nhóm mươi trường đào tạo công chức,
sinh viên công chức hưởng lương bổng, và có
cả sinh viên dân chánh, cấp kỹ sư công tác như
công chánh, khí tượng hay khai thác hàng
không dân sự … Sau này vì có quá nhiều thí
sinh trình độ cao không chọn nhóm Mines hay
Centrale mà lại chọn số trường này để có lương
bổng, nên bây giờ thi tuyển nhập chung với
nhóm Mines-Ponts. Lối 5% kỹ sư công chánh
công chức có kinh nghiệm được tuyển học kỹ
sư pontschauss công chức. Con gái thứ nhì của
tôi không chọn học trường nhóm mines-ponts
vì không có lương, không chọn hàng không hay
công chánh xếp hạng cao hơn mà chọn công tác
địa dư theo truyền thống gia đình từ đời Ông
Nội. Nay, với cấp bậc ingénieur des travaux
géographiques de l´état, nó làm giám đốc cơ
quan có chuyên viên nhiều ngành từ viễn thông
tới công chánh, trách nhiệm các tỉnh vùng
Paris, vùng quan trọng nhứt trong 20 vùng của
nước Pháp, nó dạy đại học cấp cử nhơn và cao
học và trường công chánh về chỉnh trang lãnh
thổ, môn mà giáo sư địa dư cổ điển không thể
dạy. Khi nó tới một dinh tỉnh trưởng để công
tác, lính gác cửa không biết, dẫn nó đến đứng
xếp hàng chờ như mấy anh chị Tàu xin giấy cư
trú.
Sau nhóm ENSI thì có hàng trăm trường
khác, được hay không được Hội Đồng Quốc
Gia Kỹ Sư nhìn nhận, điều này rất quan trọng.
Trong nhóm này cũng có giai cấp. Tất cả đều
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được Chánh Phủ nhìn nhận và ký tên trên bằng
cấp.
Tôi xin kể một trường hợp điển hình
trường “nhỏ’ của Ông Việt Nam TTT mà tôi
quên tên nguyên vẹn. Ông này ra trường ở
đường Rue de La Lune. Mấy anh trường lớn
kêu là Ecole de La Lune. Ông ấy làm việc ở
hãng lớn chế tạo ordinateur Bull của Pháp.
Trong hãng phải có kỹ sư cấp cao
Polytechnique thêm SupElec sáng tạo và chỉ
huy, và kỹ sư cấp thấp thi hành lịnh. Ông ta
mạo hiểm nghĩ ra máy micrordinateur, việc
phải dành riêng cho kỹ sư trường lớn. Thế nên
Ông bị loại khỏi hãng. Thất nghiệp, ở nhà, Ông
dùng nhà xe hơi của Ông để tiếp tục sáng chế
cái máy lạ kỳ. Một anh Việt Nam, giám đốc,
thấy vậy mới rước Ông về IBM ở Pháp để tiếp
tục. Kết quả là IBM Huê Kỳ ráp máy
micrordinateur bán trên thị trường.
Các cơ quan kỹ thuật Bộ Công Chánh Vận
Tải Môi Trường, Canh Nông … đều tuyển
chọn chuyên viên chánh ngạch như trên, trường
hợp công chức khế ước rất hiếm có, khế ước
thường dành cho những nghề mà các Bộ đó
không đào tạo như kế toán, hoá học, toán học,
truyền thông … Chỉ có các phòng nghiên cứu,
như Laboratoires des Ponts et Chaussées …,
mới tuyển cựu sinh viên không phải công chức
do trường của Bộ Giáo Dục hay các trường
khác đào tạo..
Bộ Giáo Dục và các phòng thí nghiệm thì
tuyển dễ dàng chuyên viên và giáo sư đã học
đủ mọi trường không phân biệt khó khăn như
các Bộ kỹ thuật.
Ngoài ra, tôi xin kể thêm, nếu ở Huê Kỳ có
bằng cấp Professional Engineer chứng minh
kinh nghiệm để được trọng dụng mà ai cũng
biết, thì bên Pháp cũng có bằng tương tự
Ingénieur diplômé par l’état mà ít ai lưu ý, và
toàn Âu Châu cũng có bằng ingénieur européen
rất xa lạ với người Việt Nam chúng ta.
Tôi nghĩ rất có thể vì các lý do luật lệ thời
bấy giờ không dự trù trường hợp dân thuộc địa
vừa thành công và gấp rút về nước, chưa “kịp
hấp thụ tư tưởng mẫu quốc”, mà Cụ Hoàng
Xuân Hãn và vài Cụ khác gập khó khăn, sau
khi tốt nghiệp.
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Dấu Tích
Hà Quốc Bảo

Trong buổi phúc trình về tiến triển công tác
xây dựng tượng đài The Pacific Sweetheart và
công viên Pacific Cultural Park, một người Mỹ
gốc Việt, ông Đào-Nguyên-Văn đã vinh hạnh
được ông Kenneth Peterson, Giám đốc tổ chức
Pacifc Dream Project Foundation (PaDPF) giới
thiệu như ”cha đẻ” của công trình. Ông Văn
không phải là một họa sĩ hay một điêu khắc gia
sáng tác ra bức tượng, ông cũng không phải là
một kiến trúc sư thiết kế ra công viên, nhưng cả
hai công trình trên có một tên chung là The
Pacific Dream Project (PaDP) đã hình thành bắt
nguồn từ một suy nghĩ, hay nói cách khác, một
ước mơ của ông và cái ước mơ riêng tư rất lãng
mạn đó đã được công chúng biết tới một cách
rất tình cờ….
Ông Văn là một thuyền nhân Việt Nam tỵ
nạn đến Mỹ vào cuối thập niên 70 và định cư ở
một thành phố Tây-Bắc Hoa-Kỳ. Chân ướt
chân ráo tới một vùng đất lạ nhưng ông không
cảm thấy bỡ ngỡ mà lại thấy ấm lòng vì những
đối xử rất tình cảm của những người địa
phương. Là một thành phố nhỏ nên dân chúng
ở đây rất gần gũi với nhau, dù chưa hề quen
biết nhưng mọi người gặp ông đều hỏi han ân
cần và hết lòng hướng dẫn gia đình ông hội
nhập vào xã-hội mới.
Mùa hè 1986, bẩy năm sau khi tới Mỹ,
nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 100 năm tượng Nữ
Thần Tự Do, ông Văn cùng với mấy người bạn
rủ nhau tới New York để được tận mắt theo dõi
lễ cắt băng tái khánh thành bức tượng sau
khoảng thời gian dài đóng cửa để đại tu bổ.
Ngắm bức tượng sừng sững đứng trên bệ cao,

giơ cao ngọn đuốc như soi đường chỉ lối cho
người người tìm tự-do, ông Văn cảm nghiệm
được cái ý nghĩa của biểu tượng tự do đúng
như lời của Tổng Thống Reagan trong bài diễn
văn trước công chúng "We are the keepers of
the flame of liberty; we hold it high for the
world to see …". Ông nghĩ công trình này đã
đạt được mục tiêu cả về ba khía cạnh; về khía
cạnh nghệ thuật, đây là tác phẩm tuyệt vời của
Frédéric Bartholdi ; về khía cạnh kỹ thuật, cấu
trúc sườn sắt, vỏ bằng đồng của bức tượng do
Eifel thiết kế đã tiêu biểu được kỹ thuật xây
dựng bằng kim loại thế kỷ thứ 19 và về khía
cạnh lịch sử, quà tặng của nước Pháp cho nhân
dân Hoa-Kỳ đã ghi lại dấu tích muôn đời của
văn hóa Pháp trên quốc gia Bắc Mỹ này.
Nhưng rồi ông Văn lại nghĩ tiếp và cảm
thấy vẫn có một cái gì chưa trọn vẹn. Tượng
Nữ Thần Tự Do chỉ mới nói lên được tinh thần
nghĩa hiệp, lòng nhân ái của nước Mỹ, lúc nào
cũng sẵn sàng chỉ bảo, dẫn giắt mọi người.
Bức tượng chỉ mới biểu lộ được những thiện ý
đầy lý trí của văn hóa Đại-Tây-Dương mà thôi.
Ông chưa thấy được ở một biểu tượng xứng
đáng nào những hình ảnh của sự cảm thông,
yêu thương, cưu mang, giúp đỡ, hình ảnh của
những Wampanoag Native Americans tiếp tế
cứu giúp đối với những Plymouth Colony
Pilgrims người Da-Trắng nằm trong ý nghĩa
“Thanks Giving”, hình ảnh của những tự
nguyện đóng góp nhiệt thành cứu giúp mọi
người, mọi nơi trên khắp địa cầu khi có thiên
tai xẩy ra, sự chào hỏi chăm sóc ân cần đối với
những người mới tới!

TRANG 80

Phải chăng chính sự thể hiện thiếu sót những
đức tính sẵn có của người dân nước này đã là
nguyên nhân tạo ra những ngộ nhận? Giang tay
giúp đỡ mọi người mọi nơi nhưng rồi vẫn bị
ganh ghét. Phải chăng thói đời, nếu chỉ bảo,
hướng dẫn người khác dù là thật lòng nhưng
nếu không biểu lộ được tình cảm thì lâu dần vì
mặc cảm thua kém và mặc cảm “mắc nợ”, ân sẽ
dễ trở thành oán?
Từ những ý nghĩ lẩn thẩn đó ông Văn mơ
tưởng và vẽ ra trong đầu một bức tượng thật
lớn bên bờ Thái-Bình-Dương, không phải để
“cạnh tranh” với tượng Nữ Thần Tự Do mà để
bổ xung và hoàn thiện biểu tượng Koa-Kỳ, để
mọi người hiểu đúng và hiểu rõ hơn tấm lòng
của người dân nước này. Tượng sẽ là một thiếu
nữ thổ dân Da Đỏ đẹp chất phác và hiền hậu,
tượng không đứng trên bệ cao mà bước chân
xuống biển, nước ngập ngang bắp chân, mắt
dõi nhìn về hướng Tây, một tay đưa ra như để
chào đón mọi người. Nắng hoàng hôn phủ lên
bức tượng như hào quang tỏa sáng trời chiều,
bàn tay phải ngửa lên, xòe ra thành một bục
quan sát (observation platform). Du khách có
thể từ trong lòng tượng đi theo cánh tay ra bục
này để ngắm mặt trời lặn.
Tưởng tượng của ông Văn không ngừng tại
đó, ông tiếp tục nghĩ đến khía cạnh hiệu quả
kinh tế của công trình, một công-viên rộng lớn
mang tên The Pacific Cultural Park (Công-Viên
Văn-Hóa Thái-Bình-Dương) trên bờ biển phía
sau pho tượng trong đó có một hồ nước thật lớn
là trung tâm sinh hoạt của công viên. Chung
quanh hồ là nhiều vườn cảnh nằm kế nhau như
nan quạt, mỗi vườn là tượng trưng của một
nước nằm quanh Thái-Bình Dương trải dài từ
Hoa-Kỳ, Nga, Đại-Hàn, Nhật-Bản, Trung-quốc,
Đài-Loan, Việt-Nam, Phi-Luật-Tân, Thái-Lan,
Laos, Mã-Lai, Singapore, Indonesia, Úc, TânTây-Lan, Chile, Ecuador, Columbia, Panama,
Costarica, Nicaragua, Honduras, Guatamala,
Mexico..... Cổng vào mỗi vườn cảnh được thiết
kế với nét kiến trúc đặc thù của từng nước và
trong mỗi vườn đều có phòng sinh hoạt văn hóa
và triển lãm nghệ thuật thường trực của nước
đó. Vào mùa thu mỗi năm tại đây sẽ diễn ra Lễ
Hội Văn Hóa Thái-Bình-Dương (The Pacific
Cultural Festival). Tạo thành một một tập
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quán, ngày khai trương của lễ hội các trẻ em
đến từ nhiều nơi trên thế giới nắm tay múa hát
quanh hồ ca tụng tình thương yêu nhân loại.
Suốt thời gian lễ hội, các đoàn văn nghệ từ các
quốc-gia sẽ trình diễn, giới thiệu văn hóa và
nghệ thuật của nước mình. Đêm bế mạc, các trẻ
em sẽ thả đèn xuống hồ nước và cùng nhau ca
hát cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tượng
đài và Công Viên Văn Hóa Thái-Bình-Dương
trở thành một tụ điểm du lịch, các công ty dulịch, các công ty giải trí, các khách sạn đua
nhau đầu tư xây dựng quanh công viên.
Một buổi chiều trong dịp nghỉ của gia-đình ở
Oregon Coast, khi hai cha con bách bộ dọc trên
bãi cát, ông Văn chỉ những chỏm đá nhô lên
khỏi mặt nước quanh bờ và nói cho con gái
nghe về những suy nghĩ, về những mơ mộng
của mình, về bức tượng và về Lễ Hội Văn Hóa
Thái-Bình-Dương. Con bé chăm chú nghe rồi
hỏi:
- Sao bố không viết xuống cho mọi người
đọc?
Ông Văn lắc đầu:
- Có những giấc mơ chỉ đẹp với một
người hay với một số người nhưng lại là
vớ vẩn, lẩm cẩm đối với một số người
khác!
- Không, thấy giấc mơ của bố đẹp và dễ
thương, mọi người cũng sẽ nghĩ như
con!
Mấy tháng sau khi nói chuyện với bố, nhân
ngày “Father’s day”, con gái ông Văn viết một
bài ngắn, “My father’s dream”, đăng trên Face
Book nói về cha mình trong đó có nhắc tới giấc
mơ của ông. Bài viết này không ngờ đã được
rất nhiều người ưa thích, đã mau chóng trở
thành một “top hit” ngay từ lúc đầu và tạo
thành một “sự kiện lớn” trên mạng. Rất nhiều
người viết trên Face Book bày tỏ cảm tình, ca
tụng ước mơ của ông Văn:
“.... Tôi rất khích lệ khi đọc bài viết của bạn,
dường như đã từ lâu chúng ta chờ đợi những
giấc mơ tương tự.....”
“..... Ý kiến tuyệt vời, hãy cùng nhau vận động
xây dựng tượng và công-viên ....”
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“....... Giấc mơ quá đẹp! Tin tôi đi, đây là một
một dự án quá hay, rất khả thi .... các đóng
góp để thực hiện công trình này sẽ dễ dàng lên
đến hàng tỷ mỹ-kim, công tác xây dựng tượng
và công viên và ngay cả khi đã hoàn tất sẽ có
một hiệu quả kinh tế rất lớn, nó sẽ đem tới rất
nhiều công ăn việc làm cho rất nhiều người, nó
sẽ là điểm nóng du lịch, nó sẽ thu hút đầu tư
của những công ty khách sạn lớn như Hayatt,
Hilton, MGM ... và nó sẽ kéo theo những công
ty lớn như Universal Studio, Disney v...v...”
“Van’s Dream” được nhắc tới rất nhiều và
đã trở thành một “thành ngữ” trên internet
tượng trưng cho những giấc mơ trong sáng và
lãng mạn.
Một nhóm sinh-viên thuộc
University Of Washington (UW) cùng với một
số các nhóm sinh hoạt nghệ thuật đã họp lại mở
ra một tổ chức không vụ lợi đặt tên là The
Pacifc Dream Project Foundation (PaDPF), họ
mời ông Văn làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
nhưng ông đã cáo lỗi chỉ xin nhận làm một
trong các hội viên sáng lập và là cố vấn trong
HĐQT mà thôi. Tổ chức PaDPF làm việc rất
thành công, chỉ trong 1 thời gian ngắn đã thu
hút được sự hưởng ứng rộng rãi từ khắp nơi,
tiền tự nguyện đóng góp đã lên cả nhiều trăm
triệu dollars và còn tiếp tục gửi tới. Nhiều tên
tuổi lớn như Paul Allen, Warren Buffet, Bill
Gate, Steve Jobs v... v... cũng đã yểm trợ. Rất
nhiều công ty lớn như Microsoft, Boeing, Nike,
Cisco Systems, Apple Computers... đã đồng ý
bảo trợ cả tài chính lẫn kỹ thuật. Cuộc vận
động “ONE DOLLAR FOR THE DREAM”
trên internet đã thu hút được sự hưởng ứng của
rất đông người. Sự hưởng ứng, đóng góp của
các tổ chức, cộng đồng thổ dân kể cả các sòng
bài “Da Đỏ” cũng không phải là nhỏ.
PICTURE Cultural Art Center, một tổ chức
nghệ thuật không vụ lợi cộng tác với California
State University Dominiquez Hill, tình nguyện
đảm trách phần nghệ thuật, đã tổ chức cuộc thi
sáng tác mẫu tượng. Có trên một ngàn tác phẩm
dự thi gửi tới từ khắp nơi, các tác phẩm này đã
được đưa lên mạng trưng cầu ý kiến rộng rãi
của mọi người. Ba tác phẩm được bình chọn
nhiều nhất đã được một tiểu ban gồm nhiều
điêu khắc gia uy tín, với sự đồng ý và cộng tác
của ba tác giả, đúc kết thành một tác phẩm tổng
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hợp sau cùng được đặt tên The Pacific Sweet
Heart. Điều đặc biệt là hầu hết các tác giả dù là
không trúng giải nhưng vẫn tình nguyện đóng
góp công sức vào việc thực hiện bức tượng.
Tuy tượng nẳm rất gần bờ nhưng vì vị thế, vì
vấn đề an toàn, sẽ có các “shuttle” chuyên chở
du khách ra vào từ đất liền mỗi 15 phút. Shuttle
và thuyền tư nhân sẽ cặp bến tại vạt áo phía sau
tượng. Bên trong tượng được thiết kế như một
tòa nhà nhiều tầng dùng trưng bày các hình
ảnh, các hiện vật của những cá nhân hay các
nhóm người về những câu chuyện và về lịch sử
di dân tới Hoa-Kỳ. Tại đây, bạn có thể thử tìm
xem mình có thân nhân nào đã nhập cư vào
Hoa Kỳ trước đây? Người đó tên gì? Nguyên
quán ở đâu? Nhập cư bao giờ? v..v… bằng
chương trình vi tính có tên “THE ROOTS”,
một database do công ty Google soạn thảo và
hiến tặng, bạn có thể bắt đầu bằng cách ghi họ
và tên mình vào rồi thu ngắn các tìm kiếm bằng
cách trả lời các câu hỏi để cung cấp thêm dữ
kiện. Nếu bạn có các dữ kiện cụ thể chính xác
và đầy đủ chi tiết của riêng mình, bạn cũng có
thể cung cấp cho THE ROOTS để giúp
database này ngày càng được đầy đủ và bổ túc
hoàn chỉnh hơn.
Một chi tiết đặc biệt đối với người Việt là,
theo thỉnh nguyện của ông Văn đã được hội
đồng quản trị PaPCF chấp thuận, tại gần cửa ra
của bức tượng có gắn một bảng đồng trên đó
khắc hai câu thơ bằng tiếng Việt:
“Chiều chiều ra Thái Bình Dương
Đùa chân dưới nước thấy thương mọi người”
Phía dưới hai câu thơ là phần dịch sang Anh
ngữ và lời ghi chú (dĩ nhiên cũng bằng Anh
ngữ) “Để ghi lại dấu tích những người ViệtNam nhập cư vào Hoa Kỳ từ cuối thập niên
70s, một người trong số họ đã có ước mơ và
sáng kiến đưa đến việc xây dựng tượng Pacific
Sweet Heart và Công Viên Văn Hóa Thái Bình
Dương này”.
Theo tường trình của ban giám đốc điều
hành PaPCF thì phần thiết kế kết cấu của bức
tượng do công-ty Skidmore, Owings & Merill
LLP (SOM) phụ trách đã hoàn tất (SOM là
công ty đã thiết kế Burj Khalifa, tòa nhà cao
nhất thế giới tại Dubai). Tượng có chiều cao
180 feet 6 inches (so với tượng Nữ Thần Tự Do
cao 151 feet không kể đế và 305 feet kể cả đế),
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phần chân ngâm dưới nước cao trung bình 30
feet, tuỳ theo thủy triều lên hay xuống. Khung
sườn tượng kết cấu bằng kim loại không rỉ
(stainless steel và titanium alloy). Vỏ ngoài
phần chính đúc bằng titanium alloy dầy trung
bình 3/32 inches, mầu sáng bạc, một số chỗ
được đúc bằng sợi carbon (carbone fiber) tương
tự như vật liệu dùng trong thân và cánh máy
bay Boeing 787 Dream Liner. Tượng được thiết
kế có thể chịu được động đất (earth-quake) trên
10.0 Richter scale, chịu sóng thần (tsunami)
cao hơn 30 mét, chịu sức gió bão cấp 5
(category 5 hurricane) trên 155 mph và sức gió
giật (gust wind) trên 200 mph, chịu nhiệt độ
thay đổi từ -10oF đến 120oF.
Công ty phụ trách quản trị xây dựng tổng
quát (construction general manager), Bechtel
Corporation, cho biết công việc thiết kế công
viên Pacific Cutural Park do Magnusson
Klemencic Associates (MKA) thực hiện cũng
đã hoàn tất, việc chỉnh trang xây dựng đã bắt
đầu. Khảo sát địa chất vùng bờ biển cùng với
việc đóng cừ, đúc móng tượng cũng đã hoàn
tất. Nói chung mọi việc tiến triển tốt đẹp đúng
với tiến độ dự trù.
Song song với việc xây dựng tượng đài và
công viên, đạo-diễn điện ảnh Steven Spielberg
cùng với Dreamworks SKG Studio đang tiến
hành soạn thảo giàn dựng và tập dượt cho
chương trình ngày khai trương và lễ hội văn
hóa Thái Bình Dương lần thứ nhất.
Đến đây chắc là có nhiều người thắc mắc
muốn biết vị trí chính xác của tượng đài và
công viên ở đâu? Công việc xây dựng khi nào
thì hoàn tất? Muốn đóng góp thì liên lạc tại địa
chỉ nào? Ngày khai trương và lễ hội văn hóa
bắt đầu từ ngày nào? Mua vé ở đâu?
Vân…vân….. Xin thưa ngay là người viết
không có câu trả lời, không phải vì tổ chức
PaDPF muốn giữ bí-mật mà đơn giản vì câu
chuyên trên... hoàn toàn không có thật, tất cả
chỉ là bịa đặt, ngay cả tên nhân vật ĐàoNguyên-Văn cũng là bịa đặt do tôi ghép tên
Đào-Nguyên, vợ tôi và Ái-Văn, bạn tôi, là hai
người chịu “trách nhiệm” thúc dục tôi phải viết
“một cái gì” cho LTCC kỳ này. Bị hối thúc
quá mà nghĩ mãi chẳng biết viết cái gì vừa có
một chút nghệ thuật, vừa có một chút kỹ thuật
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cho hợp với nghề CC, lại vừa có một chút “lãng
mạn tiểu tư sản”, tôi đành bịa chuyện ra viết mà
thôi, bịa là nghề của chàng mà! Mà đã bịa thì
lại càng dễ vì đâu có cần chính xác, đâu có cần
hợp lý phải không nào? tha hồ mà …. xạo. Tôi
cũng đã định phác họa một bức tượng cho câu
chuyện thêm đậm đà nhưng một phần vì không
có tài và một phần sợ bản vẽ lọt vào mắt mấy
ông bạn họa sĩ và điêu khắc gia của tôi họ sẽ
mắng là qua mặt mà …. không bóp còi nên
đành thôi, mà như vậy lại hay vì mỗi người có
thể tự vẽ cho mình một Pacific Sweet Heart
riêng trong lòng. Tôi cũng định “thừa thắng
xông lên” bịa thêm tình tiết, thêm mắm, thêm
muối, cho ông Văn “Fall in love” vói một em
tóc vàng, rồi tình cũng éo le, cũng đau khổ với
nước mắt tèm lem, cho câu chuyện thêm phần
hấp dẫn, biết đâu tôi chẳng mon men thành nhà
văn theo chân ông bạn Tràm Cà Mâu? Hoặc
may ra lọt vào mắt mấy ông “Kim Chi” đem
dựng thành phim Hàn Quốc thì tha hồ được các
bà ngưỡng mộ. Nhưng vì bài đã quá dài hơn
nữa lang bang quá sợ lạc không biết đường về
bèn thôi!
Để chuộc lỗi ba-xạo tôi xin gửi đến mọi
người mấy câu thơ …. không xạo, và xin riêng
tặng các anh, các chị, các bạn đã cùng tôi đáp
chuyến du-lịch trên Thái-Bình-Dương đi Cabo
San Lucas vừa qua:
Chiều chiều ra Thái Bình Dương
Thả hồn theo sóng, vấn vương bềnh bồng
Trời mênh mông
Biển mênh mông
Lòng tôi cũng mênh mông như biển
Vẫn mơ về những chuyện xa xôi
Tôi muốn giang tay ôm trọn biển trời
Để gió len vào hòa theo hơi thở
Tôi lắng tai nghe rì rào sóng vỗ
Như nước thì thầm dụ dỗ yêu đương
Chiều chiều ra Thái Bình Dương
Đùa chân dưới nước thấy thương mọi
người
…...
Thôi nhé! Hòa cả làng nhé!
Hà Quốc Bảo
Phong Châu (Richland) 2011
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Ði BỘ, MÔN THỂ DỤC CỦA MỌI NGƯỜI(2)
lV/ Ði bộ phòng ngừa và chữa trị được nhiều
bệnh.
Ai cũng biết đi từ hồi một tuổi. Nhưng khi
ta lớn lên, vì công việc làm ăn, vì phương tiện
di chuyển bằng xe cộ sẵn có, vì muốn tiết kiệm
thì giờ khi giao dịch, di chuyển, cho nên cơ hội
đi bộ của con người bị hạn chế bớt, và cơ thể
trở nên ít hoạt động. Từ đó, nhiều thứ bệnh
hiểm nghèo có cơ hội phát sinh.
Thể dục đi bộ đem đến sức khỏe cho bạn
đồng thời đề phòng hoặc chữa một số căn bệnh
nguy hiểm cho tánh mạng.
1/ Ði bộ ngăn ngừa bệnh tim.
Tim là gì ?
Về phương diện tinh thần, tim biểu lộ cho
những gì thuộc về tình cảm, thương yêu.
Về phương diện khoa học tim chỉ là một cái
máy bơm. Tim được chia làm hai phần. Phần
bên trái chứa đựng máu tốt có nhiều dưỡng khí,
được bơm đi qua các động mạch và các mạch
máu nhỏ đến tận các mô và tế bào trong cơ thể,
để nuôi cơ thể bằng dưỡng khí và chất nuôi
dưỡng. Phần bên phải nhận máu xấu chứa chất
thán khí, CO2, (dioxide carbonate) từ các mạch
máu nhỏ (capillary) và tĩnh mạch để được bơm
qua phổi, thải chất thán khí và nhận thêm
dưỡng khí từ không khí mới được hít vào, rồi
được bơm đến từ phần tim bên trái và chuyển
trở lại qua động mach, chuyền đến các mô và
tế bào.
Mỗi phần tim được xem như một cái bơm
được cấu tạo bởi các bắp thịt gọi là cơ tâm. Sự
co bóp của cơ tâm làm cho máu được bơm đi.
Mỗi phần tim được chia làm hai ngăn cách
biệt bởi một cái nắp van (valve) đóng mở cho
máu đi theo một chiều, qua mà không trở lui lại
được, ngăn dưới gọi là tâm thất (ventricle), nơi
chứa máu đỏ để tim bơm đi, và ngăn trên gọi là
tâm nhỉ (atrium), tai của trái tim, nơi tiếp nhận
máu đỏ hồi từ tĩnh mạch hoặc chuyển lại từ
phổi đến phòng tim bên trái.

Tim bơm máu có hai giai đoạn: tim bóp
(systole) và tim giãng (diastole). Trong lúc tim
bóp, những ngăn dưới (ventricle) của hai phòng
tim trái và phải đều co thắt lại và bơm máu ra
khỏi tim. Trong lúc tim giãng, những ngăn dưới
của hai phòng tim trái và phải nhận máu trở vào
tim. Mỗi một lần tim bóp và giãng như thế gọi
là một nhịp đập của tim. Mỗi nhịp đập của tim,
máu được bơm từ 2 đến 3 ounces (1 ounce =
28. 875 cen-ti-mét khối ). Thông thường, một
quả tim nặng khoảng 1 pound và phải bơm hơn
1 gallons (3.7853 lít) máu trong một phút.
Trong một ngày, tim phải bơm 2,000 gallons
máu qua hệ thống tuần hoàn. Trung bình, một
trái tim đập 72 nhịp trong một phút, và mỗi
nhịp bơm từ 2 đến 3 ounces máu vào cơ thể.
Tim phải đập 104,000 nhịp trong một ngày và
một đêm (24 giờ).
Tim phải bơm liên hồi như thế từ khi con
người còn là một bào thai trong bụng mẹ cho
đến khi con người chết đi mới ngừng bơm. Vì
hể tim ngừng đập quá đi một phút thì con người
phải chết rồi.
Mỗi khi con người làm việc nhiều thì tim
đập nhanh hơn để cung cấp đủ máu đến các bắp
thịt và tế bào. Mỗi khi con người nghỉ ngơi thì
tim đập thong thả lại.
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Những bệnh của Tim
Tim cũng chỉ là một cơ phận trong cấu tạo
huyền diệu của con người. Nhưng vì làm việc
quá nhiều và không được người chủ của trái
tim bảo vệ, săn sóc và giữ gìn đúng mức cho
nên tim nhiều lúc cũng hư yếu, trục trặc hoặc
không hoạt động với hiệu quả tối đa hoặc ít
hiệu quả và gây nên sự trục trặc cho các cơ
phận khác trong cơ thể người ta. Nghĩa là
người ta bị bệnh về tim.
Có nhiều bệnh liên hệ đến tim. Có hai bệnh
chính là : Nghẽn các động mạch vành
(coronary artery desease) và chứng bệnh cao áp
huyết (hypertension). Ngoài ra còn có nhiều
bệnh khác liên hệ đến tim như van tim hỗn loạn
(disorder of heart valve), bệnh các cơ tim
(Disease of heart muscle) và màng bọc quả
tim (pericardium), bệnh hỗn loạn nhịp tim
(Disorder of heart rate and rythm), và bệnh về
sự lưu thông máu trong cơ thể (circulation
problem) v.. v...
Bệnh nghẽn các động mach vành (Coronary
artery disease)
Các động mạch vành (coronary artery), là
những động mạch rất nhỏ chạy chung quanh
tim. Những động mạch này lớn hơn ở cuống
tim và nhỏ hơn ở đầu tim, dùng để đưa máu có
dưỡng khí và chất dinh dưỡng vào nuôi các bắp
thịt cơ tim, để cho tim co bóp và giãng ra lúc
tim đập, bơm máu.
Nếu ăn uống không biết giữ gìn, ít hoạt
động thể thao, hoặc do di truyền, chất cô-lét-têrôn xấu LDL (low-density lipo-protein
combination), lâu ngày đọng lại trong các động
mạch vành, làm nghẽn và giảm bớt lưu lượng
máu cung cấp cho cơ tim, gây nên đau tim.
Triệu chứng này chỉ phát hiện khi người ta ở
tuổi trung niên. Khi có bệnh nghẽn động mạch
vành thì người ta đau vùng ngực (Angina
pectoris), suy tim (congestive heart failure) và
tim ngừng đập (heart attack). Chứng tim ngừng
đập dễ xảy ra rất nhiều, rất bất ngờ, và nếu
không cấp cứu kịp thời thì người ta chết bất đắc
kỳ tử. Mỗi năm có đến 600.000 ngàn người Mỹ
chết vì bệnh tim ngừng đập, một trong những
bệnh gây tử vong nhiều nhất với tổng số bằng
một phần ba số người chết bất đắc kỳ tử.

Có mười lý do đưa đến bệnh nghẽn các
động mạch vành là : di truyền bệnh tim, hút
thuốc lá, uống quá nhiều rượu, uống quá nhiều
cà-phê, mập phì, áp huyết cao, lượng cô-lét-têrôn cao, bệnh tiểu đường, căng thẳng tinh thần,
và ít hoạt động thân thể. Trong mười lý do trên,
bạn có thể tự kiểm soát được chín, chỉ trừ một
lý do bạn không kiểm soát được là do di truyền.
Chất mỡ cô-lét-tê-rôn xấu LDL đọng lại làm
nghẽn động mạch vành cơ tim tựa như các
nước cặn có chất sắt đọng lại làm nghẽn ống
nước. Các nghiên cứu khoa học ngày nay đã
chứng mimh chắc chắn có sự liên hệ giữa bệnh
nghẻn động mach vành với lượng cô-lét-tê-rôn
cao.
Cô-lét-tê-rôn là một hóa chất mỡ, huyết
thanh cô-lét-tê-rôn không tan trong máu, nhưng
cần thiết cho sự lưu thông máu và chuyển vận
dưỡng khí cùng chất dinh dưỡng đến tận các
mô tế bào trong cơ thể. Nếu lượng cô-lét-tê-rôn
có tỷ lệ dưới 200 mi-li gram (mg) trong một deci-lít (dl) máu thì không ngại sự bệnh nghẽn
động mạch cơ tim và các bệnh khác liên quan
đến nó như tai biến mạch máu não (stroke).
Nếu lượng cô-lét-tê-rôn từ 200 mg/dl đến 239
mg/dl thì bạn hãy đề phòng và tìm cách giảm
xuống. Bạn cần thử nghiệm bằng cách khám
sức khoẻ định kỳ hằng năm. Nếu lượng cô-léttê-rôn cao hơn 240 mg/dl thì hãy nhờ bác sĩ chỉ
dẫn cách thức hạ bớt xuống.
Huyết thanh cô-lét-tê-rôn không hoà tan
trong máu được, nhưng cần dính với một chất
hữu cơ pờ- rô-tê-in (protein) để di chuyển trong
máu. Những pờ-rô-tê-in này làm như một chiếc
thuyền chở cô-lét-tê-rôn.
Có hai loại mỡ co-lét-tê-rôn. Một loại mỡ
xấu LDL, nếu số lượng cao sẽ đọng lại các
thành động mạch làm nghẽn động mạch. Một
loại mỡ tốt HDL có được do cơ thể của người
ta tạo ra. Loại mỡ tốt HDL không thể có được
từ thức ăn mà chỉ do cơ thể tạo nên mà thôi. Số
lượng chất mỡ tốt HDL có được do di truyền
hoặc do cơ thể tạo ra nhờ tập thể dục như đi bộ
chẳng hạn. Loại chất mỡ tốt HDL không những
chảy thông suốt trong động mạch mà còn đem
thải đi bớt những chất mỡ cô-lét-tê-rôn xấu
LDL đã đọng lại tại các thành động mạch.
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Bởi vậy, khi số lượng chất mỡ cô-lét-tê-rôn
cao hơn 200 mg/100 cm khối máu, cần thử
lượng chất mỡ tốt HDL, lượng chất mỡ xấu
LDL và số lượng chất mỡ tờ-ri-gờ-ly-xê-rít
(triglyceride) TG.
Cần nâng lượng mỡ tốt HDL lên cao bằng
cách tập thể dục và hạ lượng mỡ xấu xuống
thấp bằng cách cử ăn uống, đừng ăn nhiều chất
mỡ động vật và thực vật, nguồn gốc tạo nên
nhiều chất mỡ xấu LDL.
Do bệnh nghẽn động mạch xảy ra từ lâu và
khó biết triệu chứng lúc còn trẻ, nhưng đến thời
tuổi trung niên nếu biết được triệu chứng nhiều
lúc đã quá trể, nghĩa là tim đã bị ngừng đập v..
v.. Nhiều lúc người ta biết thì đã quá chậm.
Bệnh nghẽn động mạch lại còn liên hệ với các
bệnh mập, tiểu đường, áp huyết cao.
Chỉ có cách làm thông động mạch bị nghẽn
bằng tập thể dục như đi bộ để tăng chất mỡ tốt
HDL và hạn chế ăn uống chất mỡ động vật hay
thực vật làm nghẽn động mạch hoặc dùng
thuốc theo lời bác sĩ.
Việc tập thể dụ, nhất là đi bộ là phương
pháp đề phòng và giảm bớt bệnh tim rất hiệu
nghiệm.

2/ Ði bộ và Bệnh áp huyết cao.
Áp huyết là gì ?.
Áp huyết là áp suất của máu trên các thành
động mạch. Ðơn vị đo áp huyết tính bằng mili- mét thuỷ ngân (mmHg).
Nếu hiểu tim chỉ là cái máy bơm, các mạch
máu là ống dẫn, thì máu chạy trong mạch phải
được đưa đi dưới một áp suất nào đó. Tạo hóa
đã tạo mọi cơ phận trong mỗi người với cỡ và
sức mạnh tương ứng, thích hợp nhất cho cơ thể
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người đó. Công việc của tim là bơm máu một
cách bình thường cho đến tận các mô và tế bào
xa nhất trong cơ thể một cách hữu hiệu và điều
hòa.
Bởi thế, nếu vì lý do nào đó mà tim phải
bơm máu với áp suất cao và liên tục thì tim sẽ
bị yếu hoặc đau. Ngược lại, nếu vì lý do gì mà
tim yếu bơm với một áp suất quá thấp thì cơ thể
sẽ thiếu máu hoặc gây nên hư hỏng các cơ
quan khác như thận, gan, não, chẳng hạn.
Ðể biết áp huyết trong cơ thể, bác sĩ đo áp
suất máu. Thông thường, áp huyết bình thường
có giới hạn cao là 120 mm Hg và giới hạn thấp
là 80 mm Hg. Tim đập trung bình 70 nhịp trong
một phút để bơm máu đi theo một chiều nhờ hệ
thống van (valve).
Trong giai đoạn ngắn, tùy theo công việc
hoạt động, tim có thể đập nhanh nhịp hơn và
nâng cao áp huyết lên để cung cấp lượng dưỡng
khí và chất dinh dưỡng trong máu đến cơ phận
theo nhu cầu. Áp huyết bình thường thay đổi
tùy theo tuổi tác. Nếu vì một lý do nào đó mà
tim bơm máu liên tục với áp suất cao hơn bình
thường thì người đó có bệnh áp huyết cao.
Người có áp huyết cao rất khó phát giác ra.
Nếu ta không thường xuyên đo áp huyết để biết
thì rất dễ bệnh đã quá nặng và gây ảnh hưởng
tai hại cho người bệnh. Lý do của bệnh áp
huyết cao chưa xác định được, nhưng thường
xảy ra do di truyền, đa số có ở người da đen
hay người quá mập.
Ðể thích nghi với áp huyết cao, các động
mạch vành, các động mạch và ngay cả cơ tim
trở nên cứng thêm, dày ra và ít giãng nở. Cũng
như thế đối với các mạch máu não hệ. Khi
động mạch trở nên cứng, thì rất dễ đọng nghẽn,
nếu có lượng cô-lét-tê-rôn cao và nhất là mạch
máu dễ vỡ.
Như vậy, người có áp huyết cao, dễ bị đứng
tim (heart attack), tai biến mạch máu não
(stroke), mù mắt, do động mạch dẫn tới mắt bị
ảnh hưởng, và suy thận cũng có thể do các
động mạch dẫn tới sưng thận và bị nhiễm độc
vì các chất độc không thải được (kidney
failure).
Bệnh áp huyết cao rất khó phát giác, mặc
dầu nó có thể xuất hiện từ lâu mà người bệnh
không để ý. Ðến lúc hậu quả tai hại của bệnh
xảy đến như đứng tim, xuất huyết não, vỡ động
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mạch v.. v.., thì đã quá muộn. Vì vậy, các bác
sĩ đã gọi bệnh này là : Kẻ giết người thầm lặng.
Áp huyết bình thường của người lớn tuổi có
thể cao hơn áp huyết bình thường của người trẻ
tuổi vì khi lớn tuổi, các động mạch có thể đã
xơ cứng hơn, ít mềm dẻo hơn và nhất là tiết
diện động mạch cũng có phần nhỏ hơn.
Khi bạn cảm thấy nhức đầu, chóng mặt
hoặc chảy máu cam vô duyên cớ, thì nên nghĩ
đến bạn có thể có áp huyết cao.
Sau khi ngồi lâu, đứng dậy cảm thấy chóng
mặt, thì bạn có thể nghĩ đến áp huyết thấp.
Thỉnh thoảng, bạn cần đo áp huyết của mình.
Có nhiều trường hợp, lý do gây nên bệnh áp
huyết cao không xác định được. Nhưng nếu bác
sĩ xác định được lý do, thì bệnh áp huyết cao có
thể chữa trị được và đem áp huyết trở lại mức
độ bình thường.
Tốt hơn hết là bạn nên thường xuyên đo áp
huyết, nếu bạn quá mập, bạn là người da đen,
bạn là người trong gia đình có bệnh cao áp
huyết, bạn có tuổi lớn trên ba mươi, bạn ăn
mặn nhiều quá, bạn uống thuốc ngừa thai, bạn
uống rượu nhiều.
Ðể phòng ngừa bệnh áp huyết cao không có
gì hơn là ăn uống chừng mực, đừng cho quá
mập, tránh ăn mặn, tránh ăn thức ăn có mỡ
xấu,và cần nhất là nên tập thể dục, đặc biệt là đi
bộ.
Ði bộ làm hạ áp huyết caọ, làm tăng lượng
máu lưu thông trong cơ thể, hạ sức cản máu
quanh động mạch vành, chậm bớt nhịp tim
đập, giãng nở các mạch máu nhỏ, làm lỏng bớt
máu và hạ bớt các kích thích tố gây nên áp
huyết cao.
Mỗi khi bác sĩ đã xác nhận bạn có áp huyết
cao, thì bạn nên theo lời chỉ dẫn của bác sĩ hoặc
là dùng thuốc theo toa bác sĩ, hoặc là kiêng cử
ăn uống hoặc là tập thể dục nhẹ nhàng như đi
bộ.
Khi áp huyết đã trở lại bình thường, bạn
cần giữ gìn tình trạng như thế mãi mãi bằng
cách theo lời bác sĩ chỉ dẫn hoặc thể dục sinh
dưỡng.
Ði bộ là một phương thức phòng ngừa và
chữa trị bệnh áp huyết cao hữu hiệu cũng như
tăng cường sức khoẻ cho con người.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

3/ Ði bộ và bệnh tai biến mạch máu não.
Các động mạch đưa máu vào nảo bộ và
thần kinh hệ. Nhiều lúc các động mạch bị xơ
cứng, không thông, không đàn hồi hoặc giãng
quá mức làm cho các động mạch não hệ bị kẹt,
nứt hay đứt.
Thông thường bệnh tai biến mạch máu não
ít biết trước được. Nhưng khi xảy ra thì rất
nguy hiểm đến tánh mạng, hoặc sinh ra chứng
tê liệt thân mình hoặc tứ chi.
Ðộng mạch não bị nghẽn có thể do trong
người có lượng cô-lét-tê-rôn xấu LDL cao và
đọng lại trong động mạch thành bợn và làm
nghẽn mạch máu. Có thể do lúc trẻ hoạt động
quá mức làm cho thành mạch máu bị nứt, nay
đã lành và là vị trí tốt cho chất mỡ xấu LDL
đọng lại cản đường thông máu.
Khi áp huyết cao mà ta không biết để đề
phòng, thêm vào sự làm việc lao lực quá mệt
hay bất thần giận giữ, làm cho mạch máu bất
ngờ giãng ra và đứt.
Cũng có thể do tuổi tác quá lớn, mach máu
trở nên dòn, kém đàn hồi và dễ đứt mỗi khi quá
cảm xúc.
Muốn cho mạch máu não khỏi bị nghẽn,
không có cách gì khác hơn là làm cho nó đừng
có cơ hội động tụ mỡ và nghẽn mạch máu.
Vì vậy, ta nên ăn uống điều độ. Ðừng nên
ăn các món ăn chứa nhiều mỡ xấu, gây nên cao
lượng cô-lét-tê-rôn xấu trong máu, đừng ăn
mặn nhiều, uống nước nhiều gây bệnh áp
huyết cao. Ðừng nên ăn quá no mà ít hoạt
động để gây nên bệnh mập quá cũng là cơ hội
cho bệnh áp huyết cao, tiểu đường v.. v...
Thỉnh thoảng bạn cần đo áp huyết để biết
nếu có áp huyết cao mà đề phòng chữa trị.
Muốn đề phòng các tệ hại trên bạn cần tập
thể dục đều đặn, ăn uống dè dặt, kiêng cử, và
nên nghe, và làm theo lời dặn của bác sĩ.
Thể dục đi bộ làm tiêu thụ bớt ca-lô-ry, bớt
mập, tăng lượng chất mỡ tốt HDL, làm tiêu các
mô mỡ đóng ở các thành động mạch, tiêu thụ
bớt chất đường thặng dư trong cơ thể.
Thể dục đi bộ là cách phòng ngừa rất tốt
cho bệnh tai biến mach máu não.
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4/ Ði bộ và bệnh tiểu đường.
Bệnh tiểu đường là gỉ ?
Bệnh tiểu đường là bệnh do gan lọc không
hết chất đường (glucose) được biến hóa từ thức
ăn có chất bột như cơm, bánh mỳ, khoai, đậu,
v.. v.. và đào thải nhiều chất đường ra ngoài
qua đường tiểu, trong máu lại thiếu chất
đường cần được biến dưỡng.
Các tế bào trong tụy tạng tạo ra một kích
thích tố đưa vào máu để sử dụng trong biến
dưỡng, qua sự sử dụng chất đường trong máu.
Kích thích tố này gọi là in-xu-lin (insulin).
Nếu tụy tạng không sản xuất đủ kích thích
tố in-xu-lin và giữ lại số lượng đường trong cơ
thể quá cao làm cho người ta bị bệnh đi tiểu
đường. Số lượng đường trong cơ thể quá cao
làm cho người ta dễ mệt và yếu.
Bệnh viện thường lấy máu hay nước tiểu để
thử nghiệm xem người ta có bị bệnh tiểu đường
không.
Nếu trong máu có lượng đường cao thì khi
đi tiểu có chất đường trong nước tiểu thay vì
biến dưỡng chất đường để sử dụng cho cơ thể.
Người lớn tuổi và người mập thường hay bị
bệnh tiểu đường.
Ðể chữa bệnh này, người ta thường hay
kiêng cử ăn, uống, dùng thuốc và nhất là tập
thể dục, đặc biệt là đi bộ thể dục. Ði bộ đều đều
mỗi ngày độ một giờ là cách tiêu thụ năng
lượng ca-lô-ry bằng cách tiêu dùng chất đường
thặng dư trong máu và trong cơ thể. Ði bộ thể
dục tiêu thụ bớt chất đường thặng dư trong cơ
thể thì lượng kích thích tố in-xu-lin cần dùng
cho cơ thể cũng bớt đi. Do đó, tụy tạng thừa
khả năng cung cấp in-xu-lin để tiêu thụ chất
đường qua biến dưỡng.
Ngoài ra, đi bộ tiêu thụ năng lượng ca- lôry làm cho người ta bớt mập.
Ði bộ thể dục không những ngừa bệnh tiểu
đường mà còn chữa được bệnh tiểu đường mà
không cần dùng thuốc. Bệnh tiểu đường có thể
gây hậu quả làm cho mắt xấu, thận và hệ thống
thần kinh suy nhược.
Dẫu bạn chưa có bệnh tiểu đường hay đang
có bệnh tiểu đường, bạn cũng cần đi bộ thể dục
để đề phòng hoặc chữa trị bệnh tiểu đường mà
khỏi cần uống hay chích thuốc.

5/ Ði bộ và bệnh viêm khớp xương.
Bệnh viêm khớp là gì ?
Viêm khớp nghiã là các khớp xương như
đầu gối, mắt cá, khớp xương các ngón tay,
ngón chân bị sưng và đau.
Nguyên nhân là do tuổi tác, ít vận động và
nhất là mập hơn thường lệ, làm cho các khớp
xương không hoạt động được đúng với vị thế
của nó và sinh ra đau nhức.
Cách tốt nhất là làm cho các khớp xương
hoạt động nhiều bằng các hoạt động thể dục, đi
bộ. Ði bộ làm cho mạnh gân cốt, đưa máu tốt
đến tận các khớp xương, đưa chất nuôi dưỡng
tới mặt sụn, và đào thải các chất cặn bã ở khớp
xương. Mập quá và nặng cân hơn bình thường
đã bắt các khớp xương và gân cốt ép vào những
vị trí không thích hợp, gây nên đau khớp cũng
như ảnh hưởng tới bàn chân, mắt cá, đầu gối,
hông, bàn tọa và phần dưới của xương sống.
Ngoài ra, bạn phải biết lắng nghe những gì
đau trong thân thể bạn. Bạn phải hoạt động thế
nào để cho ở chỗ đau ít bị ép. Rất có thể khớp
xương, dây chằng, và gân bị sử dụng ở vào vị
trí không thích hợp và bị tổn thương. Nếu bạn
thấy đau nhức thì đừng nên uống thuốc để bớt
đau mà nên nhận định đau ở đâu và tìm cách
đối phó thích ứng. Mập hơn thường lệ so với
chiều cao trung bình là nguyên nhân thông
thường nhất.
Ði bộ làm tiêu bớt mỡ và ăn uống kiêng cử,
điều độ cho bớt mập là cách đem các gân cốt và
khớp xương về vị trí chịu ép đúng khả năng và
vị thế thích hợp mà từ đầu cơ thể đã tạo nên và
trở lại bình thường không còn cảm thấy đau
nhức khớp xương nữa.
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Vận động thể dục giúp cho khớp xương di
động dễ dàng.
Ði bộ là môn thể dục làm cho đầu gối, mắt
cá và các khớp xương tay, chân, khớp xương
các ngón tay, ngón chân không sưng lên, đau
nhức, cứng đờ.
6/ Ði bộ và sự căng thẳng, dồn ép tinh
thần.
Sau một thời gian làm việc nhiều giờ trong
một ngày, tinh thần và thể xác ta trở nên mỏi
mệt. Sau một thời gian làm việc một tuần lễ, ta
có những ngày nghỉ cuối tuần để bồi dưỡng trí
lực và sức khoẻ. Sau thời gian làm việc nhiều
tháng, tinh thần ta trở nên chán nản, không
hăng say và sốt sắng với công việc và đâm ra lo
âu, sợ sệt vô duyên cớ. Do những dồn ép cần
đáp ứng thời gian hoàn thành công việc và
những khó khăn trở ngại trong công việc hằng
ngày, cũng như áp lực thúc bách, kỷ luật của
cấp chỉ huy, lâu ngày tinh thần ta trở nên căng
thẳng, bực tức, khó chịu. Từ đó, bệnh căng
thẳng tinh thần phát sinh, nếu nặng sẽ trở nên
khủng hoảng tinh thần, và mắc các bệnh về
thần kinh, tâm lý.
Cách đây sáu thế kỷ, nhà hiền triết Nguyễn
Trải tạo sự êm đẹp tâm hồn bằng câu thơ : ‘’
Côn-Sơn có suối nước trong. Ta ca, ta hát, ta
nằm ta chơi ‘’. Vào cuối thế kỹ thứ 19, Nguyễn
Khuyến cũng đã viết : ‘’ Ta dại ta tìm nơi vắng
vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao ‘’, để
bày tỏ quan niệm về chữ nhàn của mình. Ðó là
cách giải quyết căng thẳng tinh thần của người
xưa.
Ngày nay, sau mỗi khi làm việc văn phòng
mệt mỏi, hay sau một thời gian làm việc căng
thẳng tinh thần, ta thường nghe nói câu : Ði bộ
một lúc cho khỏe trí, hoặc đi nghỉ mát cuối tuần
hay một đôi tuần nghỉ phép để giải trí ở bờ
biển, ở núi cao hay ở đồng quê cho khoẻ trí.
Ðó là cách chữa trị bệnh căng thẳng tinh
thần rất hiệu nghiệm.
Thật vậy, nếu bạn thử đi bộ hay vận động
thể dục tại chỗ trong năm, mười phút sau khi
bạn cảm thấy mệt mỏi hay nhàm chán trong
công việc hay căng thẳng tinh thần quá mức,
bạn sẽ cảm thấy lên tinh thần trở lại. Rất có thể
lúc này, tinh thần bạn thông minh, sáng sủa
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hơn, giải quyết công việc nhanh chóng và hợp
lý hơn.
Tinh thần người ta khi bị dồn ép bởi bất kỳ
lý do gì như công việc, gia đình, tái chánh, thi
đua, thì cơ thể sản xuất ra kích thích tố có tác
dụng làm co mạch máu và làm tăng áp suất
mạch máu, gọi là kích thích tố epinephrine và
nor-epinephrine. Cả hai loại kích thích tố này
làm cho tim đập nhanh và kích thích thần kinh
hệ tạo ra sự lo lắng và căng thẳng tinh thần.
Dồn ép tinh thần có thể gây nên tử vong đối
với người có bệnh ở động mạch vành và có
tánh hay nổi cơn nóng nảy vì bệnh tim.
Người bị dồn ép cảm động không những
làm tăng thêm bệnh tim mà còn làm cho bệnh
về động mạch vành nặng them (corony artery
disease).
Khi bị dồn ép, tim bị đau vì máu chảy
không mạnh ở động mạch vành đối với người
đau động mạch vành.
Ði bộ tăng cường dưỡng khí vào tế bào thần
kinh và làm cho con người thoải mái, vui tươi.
Do đó, thay đổi vị thế thân thể và đi bộ, sẽ
làm cho con người bớt bị dồn ép và căng thẳng
tinh thần.
Ði bộ hoặc tập thể dục thường xuyên tiết ra
hai hóa chất trong cơ thể : beta-endorphin và
beta-lipotropin. Hai hóa chất này có tác dụng
làm giảm đau và an thần đồng thời gây cho cơ
thể một cảm giác an thần và khỏe khoắn.
Vì vậy, người ta ai cũng cảm thấy rõ ràng
khi đi nghỉ giải trí ở các nơi xa xôi vắng vẻ, đi
bộ, giảm bớt công việc khẩn cấp, và tiết chế bớt
nóng nảy, bớt lo âu, sẽ làm cho ta cảm thấy
thỏai mái, khoẻ khoắn, vui tươi.
Ði bộ, tập thể dục và nghỉ giải lao hay nghỉ
mát khoảng một vài tuần, quên hết công việc
hàng ngày trong một giai đoạn, sẽ giúp tinh
thần ta bớt dồn ép, căng thẳng.
7/ Thể dục đi bộ chống bệnh mập quá cỡ.
Vì sao người ta mập quá cở ?
Thông thường người ta mập quá cỡ vì ăn
uống nhiều chất bổ dưỡng và cơ thể tiêu thụ
không hết năng lượng do chất bổ dưỡng từ thức
ăn cung cấp. Theo nguyên tắc trọng lượng thân
thể con người khoẻ mạnh vẫn không tăng hay
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giảm nhiều quá vài ba kí-lô sau thời kỳ tăng
trưởng. Thế nhưng,đa số người ta trở nên mập
hơn thường lệ, khi tuổi từ ba mươi đến dưới
năm mươi.
Lý do, một phần vì con người ở tuổi đó trở
nên ít hoạt động thể xác. Hơn nữa, tuổi càng
lớn, nhu cầu dưỡng sinh càng giảm bớt.
Trung bình, nhu cầu năng lượng dưỡng sinh
người trưỡng thành cần khoảng 2,400 ca-lô-ry
mỗi ngày. Ca-lô-ry là năng lựợng cần thiết để
đưa 1 phân khối nước lên cao một độ bách
phân.
Trái lại, cơ thể người ta, từ 40 tuổi trở lên,
cứ lớn thêm 10 tuổi thì nhu cầu năng lượng bớt
đi 100 ca-lô-ry mỗi ngày.
Nhưng phần đông những người trung niên
thích ăn uống nhiều cho khoái khẩu và không
biết tiết chế, kiêng cử.
Do đó, phần nhiều người tuổi trung niên
thừơng mập hơn khi còn trẻ. Trọng lượng cơ
thể người ta càng mập hơn bình thường bao
nhiêu thì cơ hội bệnh hoạn càng dễ xảy ra bấy
nhiêu.
Các bệnh liên hệ đến mập quá cỡ là: đứng
tim, đứt mạch máu, tai biến mạch máu não,
xuất huyết não, đau khớp xương, ung thư, tiểu
đường, áp huyết cao v.. v..
Nhìn về phương diện vật lý, theo tầm cao
và cốt cách của mỗi người, thì người đó chỉ cân
nặng chừng một số trọng lượng nào đó thì vừa.
Ðằng này, vì mập hơn thường lệ, cho nên cơ
thể mang sức nặng quá mức, gây nên đau lưng,
ép cột sống, đau tê chân tay, đau xương chậu
v.. v...
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xứng nào đó. Nếu trọng lượng nặng hơn, nghiã
là, người đó vô tình bắt các cơ phận trong
người làm việc quá mức. Khi hoạt động quá
mức, cơ thể sẽ yếu dần và sinh ra bệnh hoạn.
Khi mập quá cỡ, các chất mỡ dư, nhất là loại
cô-lét-tê-rôn xấu LDL, có cơ hộI tích lũy ở các
thành động mạch vành, động mạch và động
mạch não.
Làm thế nào để biết mập quá cỡ?
Ta chỉ cần cân trọng lượng và áp dụng công
thức để biết ta có mập quá cỡ hay không.
Công thức áp dụng đối với đàn bà.
Cứ cao 5 bộ(foot) được tính nặng trung
bình là 100 cân Anh (pound)
- Cứ cao thêm một phân Anh (inche) được
tính thêm 5 cân Anh.
Ví dụ : Một bà cao 5 bộ 3 phân Anh. Trọng
lượng cơ thể tốt của bà đó là : 115 cân Anh
Trọng lượng được ước tính: 100 cân + 3 X
5 cân = 115 cân Anh.
Nếu bà nào cao 5 bộ 3 phân mà cân nặng
hơn 115 cân là bà đó mập, cần lưu ý ăn uống
hay tập thể dục để hạ bớt trọng lượng cơ thể.
Nếu bà nào có cùng bề cao đó mà có trọng
lượng ít hơn 115 cân Anh thì cần lưu ý ăn
uống bổ dưỡng, bớt làm việc, nghỉ ngơi, tập thể
dục, để tăng thêm trọng lượng cơ thể.
Nếu khi tự hạn chế ăn uống mà không có
kết quả, bà đó cần đi bác sĩ khám nghiệm, tìm
lý do để chữa trị nếu có bệnh, hoặc hướng dẫn
cách thức ăn uống cho đúng mức.
-

Công thức áp dụng đối với đàn ông.
Cứ cao 5 bộ được tính nặng trung bình là
106 cân Anh
- Cứ cao thêm một phân Anh được tính
thêm 6 cân Anh
Ví dụ: Một ông cao 5 bộ 5 phân Anh. Trọng
lượng cơ thể tốt của ông đó là 136 cân Anh.
Trọng lượng được tính : 106 cân + 5 x 6
cân = 136 cân Anh.
Nếu ông nào cùng chiều cao và nặng hơn
136 cân Anh là người đó hơi mập.
Nếu người đó cân nhẹ hơn 136 cân là hơi
ốm.
-

Ngoài ra, những cơ phận trong người được
cấu tạo để sinh hoạt cho một trọng lượng tương
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Nếu trọng lượng cơ thể nặng hoặc nhẹ quá
nhiều từ năm, bảy cân trở lên, người đó cần
lưu ý ăn uống hay tập thể dục để điều chỉnh
trọng lượng và làm cho sức khoẻ cho tốt.
Cách tính thời gian đi bộ để giảm bớt một số
trọng lượng cơ thể.
Cứ một cân Anh mỡ cơ thể người ta chứa
một số nhiệt lượng khoảng 3,500 ca-lô-ry. Nếu
trong một thời gian nào đó, ta ăn uống nhiều
hơn nhiệt lượng cần thiết để duy trì cơ thể qua
biến dưỡng là 3,500 ca-lo-ry, tức là cơ thể ta đã
nặng thêm một cân Anh(pound). Ngược lại,
nếu ta đi bộ trung bình 3 dặm một giờ thì ta đã
tiêu thụ 350 ca-lô-ry của cơ thể, nghiã là ta làm
nhẹ cơ thể ta một phần mười cân Anh mỡ (0.1
pound)
Nếu bạn mập và muốn cho nhẹ đi bớt một
cân Anh, thì bạn phải ăn uống kiêng cử và tập
thể dục đều đặn để tiêu thụ 3,500 ca-lô -ry
năng lượng thặng dư.
Trong các môn thể dục, đi bộ được xem là
dễ thực hiện nhất, nhưng bạn cần phải kiên trì,
và thực hành đều đặn.
Nếu bạn đi bộ thêm mỗi ngày một giờ với
vận tốc vừa phải là ba dặm trong một giờ thì
bạn đã tiêu thụ khoảng 350 ca-lô-ry.
Ðoạn đường đã đi bộ được ước lượng tùy
theo vị trí bạn thường đi như công viên, bờ hồ,
khu phố v.. v.. Thời gian mỗi lần đi bộ cũng
cần phải chú ý để theo dõi.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Bảng kê thời gian
đi bộvà tiêu thụ nhiệt lượng.
College

Cedar University
Elm College
Maple Academy
Pine College
Oak Institute
Cedar University
Elm College
Maple Academy
Pine College
Oak Institute
Total

New
students
Undergra
duate
110
223
197
134
202
Graduate
24
43
3
9
53
998

Graduat
ing
students

Change

103
214

+7
+9

120
121
210

+77
+13
-8

20
53
11
4
52

+4
-10
-8
+5
+1

908

90

Bạn càng đi nhanh, năng lượng tiêu thụ
càng nhiều hơn.
Nhưng nên đi với vận tốc vừa phải, thích
hợp cho mình, đừng cố gắng nhiều.
Ví dụ : Bạn muốn đi bộ thể dục để bớt
trọng lượng xuống một cân Anh trong 10 ngày.
Mỗi ngày đi bộ thể dục tổng cộng là 1 giờ.
Ði bộ trong 10 ngày, mỗi ngày 1 giờ. Ca-lôry tiêu thụ : 10x350 cal = 3,500 cal.
Như vậy nhờ thể dục đi bộ mỗi ngày một
giờ, bạn đã làm nhẹ bớt 1 cân Anh mỡ thặng dư
trong cơ thể bạn trong 10 ngày.
Nếu bạn muốn bớt mập nhanh hơn, bạn có
thể vừa kiêng ăn, vừa đi bộ thể dục mỗi giờ
một ngày.
Ví dụ khác : Tính nhu cầu giảm nhiệt lượng
để đạt sự giảm số trọng lượng trong thời gian
dự trù.
Giả thử bạn cân nặng 150 cân Anh.
Nhu cầu nhiệt lương trung bình để nuôi
dưỡng cơ thể bạn là ; 1,500 ca-lô-ry.
Cần 10 ca-lô-ry để sinh dưỡng 1 cân Anh
trọng lượng cơ thể người ta trong một ngày.
10 cal X150 cân Anh = 1,500 ca-lô-ry.
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Nếu bạn muốn xuống trọng lượng cơ thể 1
cân trong vòng một tuần lễ, bạn phải bớt nhiệt
lượng là 500 ca-lô-ry trong một ngày.
3,500 cal : 7 ngày = 500 cal/ ngày.
Chúng ta cần chú ý là kiêng ăn không có
nghiã là nhịn ăn.
Kiêng ăn nghiã là ăn với thức ăn uống vừa
đủ nhiệt năng với thức ăn đừng có nhiều quá
chất mỡ thực, động vật.
Mỗi khi bạn đã có được trọng lượng cơ thể
vừa với tầm người rồi, điều cần thiết nhất là
tiếp tục thể dục bằng đi bộ thể dục hoặc các
môn thể dục thích hợp khác mà bạn ham
chuộng.
Bạn sẽ cảm thấy người bạn trẻ trung thêm,
vui tươi ra, và mạnh khoẻ hơn, nếu bạn đi bộ
mỗi ngày một giờ và giữ trọng lượng cơ thể
cho vừa với tầm cỡ thân mình bạn.
8/ Ði bộ và tuổi thọ. Ði bộ chống lại sự già
nua của cơ thể.
Tuổi thọ trung bình của người dân ở mọi nước
trên thế giớI đều tăng lên nhờ khoa học tiến bộ,
chống với bệnh tật hữu hiệu hơn. Ngày nay,
tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ là 78.0
cho đàn ông và 80.0 cho đàn bà.
Người ta, khi quá tuổi tăng trưởng, nghĩa là
quá 25 tuổi thì ăn uống phần nhiều để dùng vào
sinh dưỡng. Từ 35 tuổi trở lên, đa phần các bộ
phận trong cơ thể người ta đều bị yếu dần và
hoạt động ít hữu hiệu từ hệ thống hô hấp, tuần
hoàn, tiêu hóa như phổi, tim, mạch máu,
thận,gan, tụy tạng và não hệ. v.. v.. .
Tuổi càng lớn thì sự hoạt động các cơ phận
trong thân thể càng ít hữu hiệu hơn, và rất có
thể có nhiều bệnh nguy hại.
Do nhu cầu sinh dưỡng bớt đi, cho nên
người lớn tuổi cần chú trọng đến việc ăn uống
cho vừa đủ, điều độ và thích hợp với cơ thể.
Thức ăn nên dùng các loại rau, cải, các chất
béo thực vật hơn là các chất béo động vật, các
loại thực phẩm có nhiều chất xơ(fiber), như gạo
lức, mè, đậu, đậu hủ, cà-rốt, cà chua, khoai v..
v...
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Khi lớn tuổi, các động mạch và tĩnh mạch
trở nên ít mềm dẻo, hay có chất mỡ đọng lại
quanh thành mạch máu làm cho máu lưu thông
chậm lại. Hơn nữa, người lớn tuổi, tim đập
chậm bớt và yếu đi. Cho nên, máu ít lưu thông
để cấp dưỡng đầy đủ tới đều khắp các tế bào.
Phổi trở nên nhỏ lại và ít co giãng hơn đối
với người lớn tuổi, vì vậy mà việc cung cấp
dưỡng khí vào máu ít đầy đủ. Trong cơ thể
người ta, hễ bộ phận nào không hoạt động thì
tự nhiên bị yếu kém đi. Mỗi khi một bộ phận
yếu kém, hậu quả là làm ảnh hưởng tai hại đến
các bộ phận khác. Ví dụ : tụy tạng yếu làm cho
bộ phận tiêu hóa kém đi.
Xương cốt người lớn tuổi cũng yếu đi vì có
nhiều chất xốp hơn.
Sức kháng sinh và miễn nhiễm trong cơ thể
người lớn tuổi cũng giảm xuống.
Muốn chống đối với tất cả những điều làm
cho người lớn tuổi bị yếu đi có nhiều cách, đi
bộ thể dục là một trong những cách đơn giản và
tốt hơn hết.
Ði bộ là cách làm cho người lớn tuổi trông
bớt già và sống lâu trong sức khoẻ và vui tươi.
Vì lớn tuổi, các cơ phận trong cơ thể đều
yếu kém, nhất là máu huyết lưu thông không
tới đầy đủ khắp các nơi để nuôi dưỡng mạnh
khẻo sự sinh dưỡng các tế bào, sự kiện này gây
cho người lớn tuổi hay buồn ngủ vì thể xác yếu
kém. Ði bộ, làm tăng cường sức sống nhờ máu
huyết lưu thông mạnh mẽ và làm cho con người
linh hoạt, không còn buồn ngủ vì già yếu nữa.
Bác sĩ Ernst Jokl đã nói : Chúng ta đã tìm
ra một yếu tố chống già nua quan trọng cho sự
đề phòng những ảnh hưởng của tuổi già, cho
đến nỗi nó có thể gọi được là kháng tố chống
già. Kháng tố đó là sự tập thể dục đều đặn
hàng ngày.
Thật sự, thể dục đi bộ đã làm cho con
người già trẻ trung hơn tuổi tác, mạnh khoẻ, vui
tươi và trường thọ.
9/ Thể dục đi bộ giúp ta quên cơn đói
bụng.
Thể dục đi bộ giúp ta quên đói bụng, bao tử
không đòi hỏi thức ăn, cũng là một cơ hội
chống bệnh mập.
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Bạn hãy làm một thí nghiệm nhỏ là hãy bắt
đầu đi bộ trong khi bụng còn đói, và cảm thấy
đói bụng. Lúc bắt đầu đi bộ bạn cảm thấy đói,
và nghĩ rằng cần phải ăn gì ngay. Thật ra, đi bộ
thể dục mà ăn no thì cũng không tốt lắm.
Nhưng, nếu bạn đừng vội ăn. Bạn hãy đi bộ
khoảng năm hay mười phút, bạn sẽ không còn
cảm thấy đói bụng nữa. Nếu bạn tiếp tục đi bộ
trong nửa giờ thì bao tử bạn không còn cảm
thấy đói bụng nữa, và sau đó bạn sẽ quên mất
vấn đề đói bụng.

Lý do tại sao ?
Sau đây là các điểm được nêu ra để giải
thích sự quên đói bụng khi đi bộ.
1/ Sự hoạt động thể dục quá ít hoặc không
hữu hiệu, kích thích trung tâm kiểm soát sự
thèm ăn trong não, làm cho bạn thèm ăn. Nếu
bạn đi bộ đúng cách, trạng thái bị kích thích
thèm ăn vì đói bụng không còn nữa.
2/ Ði bộ hướng dẫn sự cung cấp máu nhiều
vào các bắp thịt đang hoạt động thay vì chạy
vào dạ dày. Máu cung cấp vào dạ dày ít, giúp
cho bạn bớt thèm ăn.
3/ Ði bộ tiêu đốt chất mỡ chứ không tiêu
đốt chất đường trong cơ thể. Vì vậy lượng
đường trong cơ thể không giảm nhanh, giúp
bạn ít cảm thấy đói bụng.
Trái lại, các môn tập thể dục mạnh và ăn
uống kiêng cử cắt giảm lượng đường trong máu
xuống gây cho bạn thèm ăn và đói bụng.
Ði bộ là môn thể dục nhẹ, điều hòa và kéo
dài thì giờ, do đó cơ thể chỉ tiêu thụ mỡ và ít
tiêu thụ chất đường vội vã. Do đó, lượng đường
trong máu không đổi.
Một khi lượng đường trong máu không đổi
thì bạn không cảm thấy đói bụng.
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4/ Ði bộ giúp cho năng lượng biến dưỡng
trong cơ thể tiếp tục tiêu thụ.
Nói tóm lại, đi bộ thể dục, không làm cho
bạn cảm thấy đói bụng, thèm ăn, khi bụng đói.
Nhờ không thèm ăn, và không ăn vặt cũng
là một cách hữu hiệu để bạn chống bệnh mập.
V/ Kết luận.
Ði bộ thể dục là một liều thuốc thần diệu
giúp con người phòng ngừa và chữa trị nhiều
thứ bệnh. Từ những bệnh ngặt nghèo nguy
hiểm như đứng tim, tai biến mạch máu não, vỡ
động mạch, ung thư cho đến bệnh căng thẳng
thần kinh, viêm khớp, yếu xương.
Ði bộ giúp người ta sống mạnh khỏe vui
tươi, yêu đời, sống lâu, và chống lại sự suy yếu
do tuổi tác gây nên.
Tuy đi bộ rất tốt nhưng nhiều lúc bạn cũng
cần phối hợp với những cách khác để bảo vệ
sức khỏe như tiết chế ăn uống, biết chọn lựa
thức ăn cho thích hợp với cơ thể bạn và ngay cả
uống thuốc hay chữa bệnh mỗi khi có bệnh
nặng xảy ra.
Sống điều độ, ăn uống vừa phải, đừng làm
việc quá nhiều, cần dành thì giờ giải trí, nghỉ
ngơi, có giấc ngủ đầy đủ là những cách giúp
cho bạn có nhiều sức khỏe.
Thể dục đi bộ cần phải cho điều hoà và
thường xuyên, dáng đi cho đúng cách, với thời
gian từ nửa giờ cho đến một giờ và vào những
lúc hoặc nơi có không khí thanh khiết thì mới
có hiệu quả tố.
Ai đã chọn môn đi bộ thể dục đều thấy tốt
cho sức khỏe và ưa thích đi bộ mỗi ngày.
Có gì sung sướng hơn khi con người sống
với một sức khỏe dồi dào và không bệnh tật.
Tục ngữ Việt Nam có câu : Sức khỏe là vàng.
Tại sao ta không chọn đi bộ thể dục là môn
thể dục tự nhiên, không tốn tiền, ít mất thì giờ
và tiện lợi để bảo vệ sức khoẻ và tạo cho mình
một cuộc sống vui tươi yêu đời.
Vui tươi đi bộ thể thao
Bước dài từng bước, ngày nào cũng đi.
Hà thúc Giảng (January 12, 2006)
Tài liệu tham khảo :
Walk to Win của Bác sĩ Fred A. Stutman.
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Mừng Thọ MẸ 90 tuổi
Duy Oanh
“Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau,
Nặng tình hơn nghĩa trầu cau,
Thủy chung son sắt trước sau trong ngần”
Hôm nay, Mẹ bắt đầu vào tuổi 90, chúng
con cùng quây quần bên Mẹ để mừng tuổi Mẹ,
chúc Mẹ sống lâu trăm tuổi
Theo một vài tài liệu mà con giữ được, Mẹ
sinh ngày 24 tháng 11 năm Nhâm Tuất. Bà
ngoại có 6 người con, 4 trai 2 gái, đến hôm nay
chỉ còn 1 người con gái còn sống và đang bắt
đầu vào tuổi 90 mươi. Mẹ lúc nhỏ học Trường
làng, sau khi thi đậu bằng Sơ học yếu lược, Mẹ
tôi không được học tiếp vì theo quan niệm thời
ấy, gái theo chồng, Mẹ tôi ở nhà lo việc nội trợ,
sau đo được bà ngoại cho vào học Trường Nữ
công, ăn ở tại Trường trong suốt thời gian theo
học.
Tháng 5 năm 1938, Mẹ tôi được Cha tôi
ngỏ lời cầu hôn (khi đó Mẹ tôi mới 16 tuổi và
Cha tôi 22 tuổi, giáo viên trường Sư phạm
Sàigon).
Sang tháng 6, gia đình nhà gái nhận lời cầu
hôn và chọn ngày tổ chức Lễ Hỏi. Hai năm sau,
lễ Thành hôn được tổ chức. Sau ngày cưới, Mẹ
tôi về nhà chồng ở Bình Đông. Anh hai tôi và
tôi được sinh ra ở đây.
Tôi ra đời được hơn 1 tuần thì chiến tranh
1945 bùng nổ, Mẹ tôi cùng người cháu chèo
xuồng đi lánh nạn, đưa 2 con về quê ngoại ở
Tân Kiên. Cậu Tư tôi lúc đó đi công tác xa nhà,
mợ Tư bị bệnh mất, cháu gái thì còn nhỏ, sẵn
bầu sữa, Mẹ tôi cho tôi và cả cháu cùng bú sữa
trong suốt thời gian loạn lạc nầy,
Năm 1947, Cha Mẹ dọn về Sàigon, thuê
nhà ở Vườn Bà lớn (trước 1975 là đường Phan

Thanh Giản), sau hơn nửa tháng ổn định chỗ ở
mới, Mẹ tôi bắt đầu khai trương bán bánh da
lợn kiếm sống, Cha tôi đi bán vé hát ở Rạp
Nam Việt (gần Chợ cũ Sàigon) và dạy học
thêm cho con ông Giám Đốc để kiếm tiền thêm
nuôi vợ con. Sau đó Cha tôi xin được việc làm
ở Trường GiaLong và dọn về ở tại Trường từ
năm 1948).
Đến năm 1953, Cha tôi chuyển nhiệm sở
mới, trả nhà lại cho Trường và dọn về Quận 5
từ đó đến nay.
Dời nhà về Quận 5 được vài tháng, Mẹ tôi
bị bệnh đau bao tử, ăn không được, ngủ cũng
không được, Mẹ tôi đi nhiều Bás Sĩ, có ông rất
nổi tiếng thời đó như BS Sen, Quốc, . . và cả
Thầy thuốc Nam, thuốc Bắc, . . vẫn không
khỏi, tiền thì hết, người ốm nhom, trọng lượng
chỉ còn 25 ký, có nhiều lúc nhìn các con nhỏ
chạy chơi lẩn quẩn bên mình mà rơi nước mắt,
Mẹ tôi cố gắng may 3 chiếc áo ấm cho 3 đứa
con gái để làm kỷ niệm khi Mẹ đi xa. Cũng
may sau đó gặp người hàng xóm tốt bụng, giúp
đỡ hướng dẫn Mẹ tôi đến gặp Thầy thuốc mát
tay, tìm đúng người, đúng bệnh, đến năm 1956,
Mẹ tôi dần hồi phục.
Do tiền lương làm việc của Ba tôi lúc đó
không đủ chi tiêu cho gia đình, Mẹ tôi gom góp
tiền, thuê sạp ra bán vải ở Chợ An Đông, do ít
vốn nên không mua được hàng tốt, bán hàng
cho khách bình dân, nhưng Mẹ dùng tiền bán
hàng hằng ngày đi chợ, cuối tháng Cha tôi đem
lương về mới đi bổ hàng. Về sau khi anh Hai
tôi và tôi đi làm cũng góp lương vào cho Mẹ
hàng tháng để mua thêm hàng mới về bán. (Đó
cũng là lý do khi tôi đang học Lớp đệ nhị
Trường GiaLong, đã bắt đầu nộp đơn thi nghề
vào nhiều nơi nhưng lúc đó chỉ có Trường
Công Chánh (lớp Trung đẳng), nhận đơn, các
Trường khác từ chối với lý do tôi mới 17 tuổi,
chưa đủ 18).
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Sau năm 1975, cuộc sống nhiều thay đổi,
công việc cũng buồn, tôi trở về Trường Công
chánh, thi vào lớp Kỹ Sư, học thêm 5 năm nữa
và làm việc trong ngành Cầu Đường cho đến
ngày về hưu 2001 (55 tuổi)
Khi Cha tôi mất, Mẹ tôi xin xuất gia theo
Phật
Mẹ ơi, con yêu Mẹ…
Cuộc đời của Mẹ tôi vất vả vì chồng, vì
con. Cha Mẹ tôi có tổng cộng 8 con, 3 trai, 5
gái (trong 5 chị em gái có 4 người là học sinh
Gia Long)
“Các con nay đã lớn khôn thành người,
Ơn dày đức độ trời cho
Tuổi đời hưởng thọ vừa tròn 90
Mong ngày con lại Mẹ vui
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Chúng con báo hiếu đáp đền ơn sâu
Mẹ là nải chuối buồng cau
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Mẹ là nguồn suối mát vô tận của đời người
Ôi tình cảm Mẹ cho con nồng nàn ấm áp biết
bao
Chúng con nguyện nhớ ơn mãi mãi, không làm
buồn lòng Mẹ”
Người ta thường nói:
“Nước mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha”
Và hôm nay
“Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
Đi khắp nẻo đường, tình Mẹ vẫn theo con”
Ngày 10/01/2011
DuyOanh mừng thọ Mẹ 90

Gia đình AH Hoàng Tiến Dũng - Duy Oanh cùng chúc mừng Thượng Thọ Mẹ 90 tuổi.
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Ái hữu Huỳnh Long Trị

hội ngộ các bạn bên Mỹ
BẢN TIN (May 10, 2011)
(Nhóm cựu sinh viên Khóa 1 Kỷ Sư TTQGKTPT niên khóa 1958-1962)
Ái hữu Huỳnh Long Trị, học trò cũ của
Khóa 1 Trung Tâm Quốc Gia Kỷ Thuật Phú
Thọ, ban Kỷ Sư Địa Chánh (niên khóa 19581962), hiện hưu trí tại Hoà Lan (Netherlands),
đã sang Mỹ du lịch 3 tuần lễ từ ngày
08/04/2011 đến ngày 02/05/2011.
Hai tuần lễ đầu, AH Trị ở California lưu trú
nơi nhà AH Hà Văn Trung tại thành phố nhỏ
Yucaipa. Ngoài thì giờ thăm thân nhơn ở
Monterey Park, AH Trị đã giành phần lớn thì
giờ để hội ngộ và sinh hoạt với các bạn đồng
khóa và đồng nghiệp đang cư ngụ tại Nam và
Bắc Cali. Tên những người bạn cùng lớp Công
Chánh từng xa cách AH Trị non nửa thế kỷ,
nay có dịp trùng phùng lại trong một bửa dạ
tiệc tại nhà hàng Royal Restaurnat & Banquet,
được kể ra theo thứ tự hàng đứng, hàng ngồi, từ
trái sang phải của bức Hình số 1 đính kèm theo
bản tin nầy như sau:

Các AH Lương Ngọc Mai, Đào Hữu Dinh,
Hà Văn Trung, Khương Hùng Chấn (đứng);
Võ Hùng, Huỳnh Long Trị, Hoàng Như Ngọc, và
Phạm Lương An (thiếu AH Lý Bình bận chụp hình)

Các chị Hùng, Chấn, Mai (đứng);
các chị Trung, Bình, Dinh, An, và Ngọc (ngồi).

Trong buổi tiệc hội ngộ vừa kể, AH Trị còn
gặp được các chị hiện diện trong bức Hình số 2
trên đây.
Những bạn đồng nghiệp ở cơ quan Điền
Địa mà AH Trị gặp được trong một buổi tiệc
khác được kể theo bức Hình số 3 dưới đây:

Các AH Phạm Văn Đại, Hà Văn Trung, Phạm Bá
Đường, Huỳnh Long Trị, và Lý Bình.
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Tuần lễ cuối ở Mỹ, AH Trị cùng AH Trung
đã qua Texas lưu trú nơi nhà của AH Khương
Hùng Chấn tại thành phố Houston. Nơi đây đã
hội ngộ thêm được với 2 bạn đồng khóa và một
bạn đồng nghiệp mà hình ảnh được ghi lại
trong bức Hình số 4 như sau: 5 Ái hữu cùng
khóa là Vũ Kim Chu, Nguyễn văn Độ, Trị,
Trung, Chấn và một ái hữu đồng nghiệp Phi
Ngọc Huyến.
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Thôi Hiên
704-754

Hoàng Hạc Lâu
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ.
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ chi hương qua hà xứ thị ?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Các AH Vũ Kim Chu, Nguyễn văn Độ, Huỳnh Long
Trị, Hà Văn Trung, Khương Hùng Chấn,
và đồng nghiệp AH Phi Ngọc Huyến.

Ái hữu Huỳnh Long Trị đã trở về Hòa Lan
ngày 02/05/2011 sau một chuyến đi Mỹ đầy
những kỷ niệm tốt đẹp.

Phỏng Dịch:

Lầu Hoàng Hạc
Người xưa cưởi hạc đến nơi đâu
Chốn cũ giờ đây có Hạc Lầu
Hoàng Hạc một đi không trở lại
Ngàn năm mây trắng lửng lơ bay
Trời quang cây thắm Hàm Dương tỏ
Anh Vũ phơi bày biếc cỏ cây
Chiều xuống nhớ nhà vô xiết kể
Bên sông khói sóng gợi niềm tây.
Trần Giác Hoa

Rạng đông tại California, USA

SỐ 97 – MÙA THU 2011

Thân-Gửi Các Bạn AHCC Houston,
1/ Hôm nay, thứ bảy 9/4/2011, AHCC
Houston đã mời A/C Ái Văn (từ Orange
County, Cali qua thăm Houston/Texas) dự bữa
cơm thân-mật (buffet) tại nhà hàng Kim-Sơn tại
Bellaire, hồi 11 giờ trưa.
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Nhận-xét: Như thế, sáng nay AHCC
Houston đã chuyện-trò vui-vẻ với nguời "ương
thế (Vợ-Chồng Ái Văn) và ăn mặn thả dàn ".
2/ Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 4pm, một
số AHCC Houston: A/C PNHuyến-A/C NVÐộA/C NÐXuân-A/C ÐKTuờng-Anh NXTruờng
và chị NQHội (Tự Hạnh) Tổng cộng 10 nguời.
đã có mặt tại chùa Linh- Sơn để dự lễ cúng
chay 49 ngày cho Anh Hà-văn-Ðáng (một
AHCC Houston, nguyên Giám-Ðốc Công-Ty
Mai-Hà VN truớc 1975, chuyên xây-dựng cầuđuờng cho Tổng-Cục Kiều-Lộ/ Bộ CôngChánh Giao-Thông VN).

Các AH/TH trong bữa cơm thân-mật

Tham dự lễ cúng chay của cố AH HV Ðáng

Các chị AH tại Houson và chị Aí-Văn

Chuyện vui nổ như bắp rang...Ðến 2pm,
A/C Ái Văn phải bay về Cali. để kịp chuyến
bay về V/N, dự tang lễ "cậu ruột của anh Ái
Văn ". Trong dịp này, anh Hội-Truởng AHCC
Houston đã chia-buồn cùng G/Ð Anh-Chị Ái
Văn…
Thành phần tham-dự:
- A/C PNHuyến (Hội-Truởng)
- A/C VQHảo, - A/C NÐXuân,
- A/C ÐKTuờng, - A/C Ái Văn,
- Các anh NVÐộ, NKKhoát, NVLộc,
NXTruờng, VKChu, và chị NQHội (Tự
Hạnh).
Tổng cộng: 16 nguời.

Ðến đây, chúng tôi xin cám ơn gia-đình chị
Ðáng đã cho bà con dùng "một bửa cơm chay
rất ngon".
Nhận-xét: Vào buổi chiều, AHCC Houston
đã thăm viếng nguời "bên kia thế-giới” (anh
HVÐáng) và ăn chay thả dàn".
3/ Vài hàng với chị HVÐáng: Trong suốt 2
năm qua (Từ Xmas 2008 đến Xmas 2010), chị
và các cháu đã làm "hết sức mình" để lo cho
anh Ðáng. Chúng tôi chưa từng thấy "một đứa
con nào có hiếu như cháu Liểu"; đã hy-sinh
gia- đình, chồng con, việc làm, để dành trọn
thời-gian săn sóc cho bố Ðáng...Giờ đây, anh
Ðáng đã về Cỏi Phật. Chúng tôi chỉ có "1 điều
duy nhất để nói với chị": "Chị nên giử-gìn sứckhoẻ". Chúng tôi cũng sẽ thuờng xuyên liênlạc với chị để: thông-báo tin-tức AHCC,
chương trình các buổi họp, du-lịch vv...
Kính Chào Chị Đáng, và các AH/TH,
Ðoàn Kỳ Tuờng
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San Jose đón tiếp AH Nguyễn niệm Châu VN
Giang Khưu
Ái Hữu Nguyễn niệm Châu tốt nghiệp CĐ
CC năm 1958, bạn đồng khóa với Trần bất
Nhựng và Lê phát Tân vùng Bay Area đã cùng
bà xã từ Việt Nam tới Mỹ thăm bà con và du
lịch.
Anh Chị cư trú tại Milpitas với gia đình bà
con, đã viếng thăm thành phố Cựu kim Sơn, đã
xuôi miền nam Cali viếng Khu Bolsa tại
Orange County và đã gặp thăm các AH
Nguyễn xuân Mộng ở Sacramento, Trương
đình Huân và Hoàng đình Khôi ở miền Nam
Cali. Vài ngày nữa sẽ đi viếng Seattle,
Washington State, sau đó còn có chương trình
viếng thăm nhiều chỗ nữa trước khi trở lại VN
khoảng 24/7/2011...
Một số AHCC San Jose ngày 6/26/2011 đã
có nhã ý mời anh chị Châu họp măt bỏ túi tại
Yummy Buffet, một tiệm ăn sea food "bao
bụng" rất ngon.

AH và Chị Nguyễn niệm Châu
AH Mai đức Phượng tổ chức
AH Trần bá Quyên
AH Trần bất Nhựng
AH Nguyễn đình Duật
AH Khưu tòng Giang
AH và Chị Nguyễn như Bá
AH Hồ đăng Lễ
AH Nguyễn đăng Thịnh
Các AH từng quen biết AH Châu tại VN đã
chuyện trò vui vẻ, ôn lại kỷ niệm cả 50 năm
qua và mới biết là AH Lễ có bà con với AH
Châu.
Sau vài giờ tâm sự, dù sao cũng phải
nhường bàn cho khách vì là trưa Thứ Bảy nhà
hàng đông khách, các AH hứa sẽ gặp lại anh
chị Châu sau khi anh chị trở lại thung lũng hoa
vàng.
Vài tấm hình kỷ niệm cùng các AH Châu
và phu nhân:

Các AH Lễ, Phượng, Duật, Giang, Nhựng, anh Chị Châu và AH Quyên
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Các AH Phượng, Giang, Quyên, Lễ, Bá

Hình từ trái sang phải, ngồi: Các Chị Châu, Bá, các AH Duật, Thịnh, Nhựng, Châu
Đứng: AH Phượng, Giang
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AHCC PH ÁP tiếp đón Anh Chị Hồ đăng Lễ
Chiều Thứ Sáu 20-05-2011 hồi 4 giờ, anh
Hồ đăng Lễ có điện thoại cho tôi ngõ ý muốn
gặp anh chị em Công Chánh Pháp …
Sau khi thăm hỏi, được biết thời gian anh
chị Lễ ngụ tại Pháp rất ít; tôi liền liên lạc với
các anh Bích, Xuân … và một số anh em CC và
một giờ sau đó thì tôi điện thoại lại cho anh Lễ
biết là anh em CC Pháp sẽ hân hạnh được đón
tiếp anh chị Lễ vào trưa ngày Thứ Năm 26-052011 tại Nhà Hàng Phú Đô Quận 13 Paris, và
đã được sự đồng ý của anh Lễ.
Hiện diện trong buổi Họp Mặt thân mật
ngày 26-05-2011 có:
Anh chị Hồ đăng Lễ
Anh Trương như Bích
Anh chị Hoa trường Xuân
Anh chị Nguyễn văn Hướng (Hoài Việt)
Anh chị Phạm đình Liên
Anh Trần văn Thu
Anh Đỗ hữu Hứa
Một số Ái hữu và Thân hữu khác được mời
nhưng không tham dự được vì đi nghỉ hè chưa
về …
Anh chị em đã hàn huyên tâm sự rất vui
vẻ; chuyện củ có, chuyện mới có .. anh em cười
nói ầm cả một góc Nhà Hàng được dành riêng.
Ai nấy đều vui mừng khi thấy anh Lễ sắc
diện không thay đổi gì cả, vẫn dồi dào phong
độ như ngày nào; chi Dạ Thảo (chị Lễ) trông
còn tươi tắn xinh đẹp hơn mấy năm về trước
…
Đang chuyện trò thì có người thấy anh Hoài
Viêt ( Nguyễn văn Hướng ) loay hoay viết …
hỏi ra thì biết là anh Hướng đang cao hứng làm
thơ. Anh đã trao cho tôi bài thơ tứ tuyệt và yêu
cầu tôi đọc cho anh em trong bàn tiệc thưởng
thức.
Vài dòng thơ chào đón người bên Mỹ
Để cùng nhau nhớ lại nước dòng Hương
Để nhớ Thuận An, Ngự Bình, Thôn Vỹ
Quê hương xưa chừ lắm gió nhiều sương
Hoài Việt

Ai nấy đều vỗ tay và ngạc nhiên vì thấy anh
sáng tác thơ dễ dàng quá. Chị Mình Cầm (chị
Phạm đăng Liên) có ngỏ ý nhờ anh Lễ, có tài
sáng tác nhạc, phổ nhạc bài thơ đó.
Nửa giờ sau thì anh Hoài Việt lại viết thêm
một bài thơ nữa và kỳ này anh chị em yêu cầu
tác giả đọc cho nghe:
Nét mặt Chị tại răng mà Huế rứa
Chỉ nhìn qua đã nhớ lại dòng Hương
Nhớ quê hương nghèo, lắm gió nhiều sương
Ánh nắng Tự Do ngày mô về trở lại ?!
Hoài Việt

Đọc xong, anh Hoài Việt giải thích thêm
“Nét mặt Chị“ là ý nói nét mặt chị Dạ Thảo
(chị Lễ). Ai cũng vỗ tay và trầm trồ khen tài
“ xuất khẫu thành thơ “ của anh Hoài Việt …
Đến 16 giờ, buổi họp mặt chấm dứt. Khi ra
khỏi Nhà Hàng anh chị em còn bịn rịn, mười
lăm phút sau mới thật sự chia tay.
Trân trọng cảm tạ anh K.T. Giang và qúy
Anh trong Ban Phụ Trách LTCC.
Ban Đại Diện AHCC Pháp,
Trương như Bích
Hoa trường Xuân
Đỗ Hữu Hứa
Sau đây xin xem vài tấm ảnh chụp ngày vui
hội ngộ, từ trái qua phải:

Anh chị Lễ; chị Xuân, và anh chị Liên
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Anh chị Hướng, các anh Xuân, Thu, và Bích

Chị Liên; các anh Liên, Hứa, Hướng; chị Hướng, và anh Xuân.
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Tiệc Mừng AH Trần đình Thọ về hưu

Các AH & phu nhân chụp chung lưu niệm trước khi chia tay trước nhà hàng Thành Được.
Từ trái qua anh chị Thọ là người thứ ba và thứ năm
Giang Khưu

Nghe nói rằng, anh Thọ không thích về
hưu, khi hưu trí không biết sẽ làm gì cho qua
ngày tháng đành phải tử thủ với Caltrans. Tuy
nhiên nay vì thành trì Caltrans cũng không còn
kiên cố như xưa, ngân sách thiếu hụt, quyền lợi
(benefit) bị cắt giảm, như bắt buộc nghỉ không
ăn lương (furlough), đóng thêm tiền hưu liễm
vv...vv
Hơn nữa là anh Thọ không thích du lịch,
không thích đi đó đây, chỉ thích ở nhà ôm cái
computer, ôm cái TV, ôm các băng nhạc mà
thôi.
Dù sao đi nữa anh Thọ (KSCC khóa 6,
1963-67 Phú Thọ) đã làm việc trên 20 năm với
Caltrans, say mê công việc, nay phải rời công
việc mà anh rất yêu thích, anh Thọ cũng cảm
thấy ngậm ngùi tiếc nuối nhưng cũng phải đành
"gác kiếm" để về vườn "chăn gà đuổi vịt".
Chị Thọ đã về hưu từ trước vì phải săn sóc
thân phụ lớn tuổi và lý do sức khoẻ, nên ít khi
đi đâu. Tuy nhiên trong ngày trọng đại nầy chị
Thọ đã ráng có mặt trong buổi tiệc chúc mừng
(cám ơn sự hiện diện của chị).

Chỉ dân Caltrans mới biết câu chuyện "Gia
đình bác Thọ":
Số là ngoài Anh và Chị Thọ 2 người em chị
Thọ cũng là engineers của Caltrans, 2 cô con
gái (Như và Thủy Tiên) đều tốt nghiệp civil
engineer và cũng làm Caltrans, và... và...2 chú
rể cũng là CE Caltrans.
Đó là gia đình bác Thọ 8 người cùng làm
chung một nơi, có lạ không bà con????
Cùng lúc anh Thọ về hưu, AH Hà thúc
Giảng cũng tuyên bố rút lui luôn sau hơn 30
năm tận tụy với Caltrans.
Chúng tôi dự định tổ chức ăn mừng Anh
Chị Giảng và Anh Chị Thọ cùng một ngày,
nhưng tới giờ chót AH Giảng không thể tham
dự được vì chuyện gia đình, thôi thì tổ chức
solo cho Bác Thọ vậy.
Số người tham dự buổi tiệc hơn 30 người,
phần đông là Ái Hữu đã về hưu. Hiện diện bên
anh chị Thọ còn có vợ chồng thứ nữ Như và
Tâm.
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Chúng tôi cũng lại chọn nhà hàng Thành
Được để họp mặt trưa ngày Chủ Nhật
05/15/2011 vì rộng rãi, thức ăn ngon, và nhất là
nghệ sĩ Thành Được thường tới chuyện trò với
các Ái Hữu.
Buổi tiệc đã kéo dài tới hơn 2 giờ trưa, các
AH đành phải chia tay để chờ một dịp họp mặt
tới và chụp chung một tấm hình kỷ niệm.
Các AHCC dự tiệc đã ủng hộ Lá Thư được
$290. Ngoài ra AH Nguyễn hữu Nghi đã gởi
$20 cho Trang Nhà AHCC.
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Từ từ thủng thẳng từng buớc một mà đi,
Sáng mai cầm ly cà phê đậm nhâm nhi,
Chiều lại một ly bia đầy cho thêm sức,
Bao chuyện buồn phiền bực tức cho để
ngoài tai
Vui mà tận hưởng từng giây phút sớm trưa,
Mai đây có lúc trời nắng lại trời mưa,
Còn đợi gì mà bây giờ không tận huởng .
Bửu Hiệp
Vài tấm hình lưu niệm:

Các AH Bửu Đôn và Bửu Hiệp có gởi thơ
chúc mừng các AH Hà thúc Giảng và Trần đình
Thọ.
Nhân AH Bửu Hiệp có gởi tặng vài vần thơ
nên AH Bửu Đôn viết:
“Cám ơn anh Hiệp đã cho tin vui là hai anh
Hà thúc Giảng và Trần đình Thọ sắp về hưu.
Mến chúc anh Hà thúc Giảng và anh Trần
đình Thọ vui vẻ trong cảnh hưu trí”
Thân mến,
AH Bửu Hiệp viết:
Gởi anh Hà Thúc Giảng và anh Trần Ðình
Thọ vài vần thơ mới về hưu.
"Huởng tuổi già về hưu chăn gà đuổi vịt,"
Thôi làm chi cho mệt nhọc các anh,
Biết bao năm cố gắng học hành,
Rồi quần quật ngày đêm lo việc nhà việc
nuớc,
Anh em chúng mình nguời sau rồi kẻ truớc,
Buớc công danh lần luợt cũng qua nhanh ,
Trời cho mình còn chút sức để dành,
Thôi thì để xem hoa và vịnh nguyệt,
Từ nay chẳng ai còn hối
thúc,

Quang cảnh buổi tiệc.

Các AH KTGiang & MDPhượng tặng quà lưu
niệm cho AH Thọ với sự hiện diện của chị Thọ

Anh Chị Đinh quang Bảo (cùng khóa anh Thọ)
hát tặng anh Thọ.
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“CC” CRUISE

Sự đời kể cũng trớ trêu:
Khi vui ….. NHẮM MẮT
Buồn hiu …. LẠI NHÌN

Ối trời ơi, ối đất ơi
Ai tát vào má tôi …
đau quá trời là

Hà Quốc Bảo

Chèo theo giòng cho thuyền xuôi mái
Trở ngược máy chụp … mặt trái cuộc đời ???
(Ca dao mới)

- Anh cần phân biệt rõ ra:
Ketchup mầu đỏ, Còn Mustard thì mầu vàng …
Dưới đó có gì hay không?
Mà sao ai cũng … chổng mông cúi nhìn?

Ông chu miệng “Sh…t” cái gì?
Thôi “mệt ông quá” !! quay đi cho rồi,
Hổng dòm ông nữa ông ơi!

Ấy ấy, cẩn thận ông ơi
Để tôi hứng máy kẻo rơi xuống sàn !!!!
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Còn hai con mắt liếc người một con
Còn hai con mắt Một con liếc đời
(Nhái thơ Bùi Giáng, nhạc Trịnh Công Sơn)

Ta bà tám hướng, bốn phương
Tui chặn hết lối lấy đường nào đi ???

Chụp lén xong phải chạy luôn …….

.

Moa dông cửa trước…toa chuồn cửa sau

Mấy em có ngực có mông
Bọn anh cũng có cái …. “Giồng không lo” (cái giò không lông)
GHI CHÚ:
Xin tạm ngừng ở đây, mọi người thử nhận xét xem giò nào là giò của ai, sau đó xin xem hình trang sau để
kiểm chứng.
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CHUYỆN BỊA KỂ TRÊN GHE

“…….Đến khi tôi vạch nó ra ………….
Trời ơi dễ sợ! chu choa ơi, quá trời! “

Hèn chi tôi thấy hôi hôi
Bịt kín mũi lại mà mùi vẫn
stink
Cái mùi như chuột chết xình
Mặc dầu loáng thoáng
Thấy hình còn tươi …

Con chim lặn lội kiếm mồi
Bụng to …. thì đứng …. hay ngồi …. vẫn to
(Ca Dao mới)

Áo này mặc mát cả da
Brand name có khác,
thoáng qua biết liền

Sợi giây vừa rẻ vừa sang
Vừa tiện, vừa lợi mà …
mầu vàng cũng tươi

Không phải vậy đâu
ông ơi !
Thật tức muốn khóc…
có trời biết cho !

Đôi con mắt … ố mấy lỉm dim
(Dân ca)

Bữa nay “Tổ đãi” mình đây!
Chụp được vố này …
Ăn nhậu phả phê …..
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Đây là những HOA HẬU (ĐỰC) CẲNG … NGẮN.
Xin ghép vào phia trên hình trang trước sẽ biết giò nào của ai.

Vừa tươi vừa lễ phép như … đi hỏi vợ
Tôi rị mọ tìm hình ảnh vui
Tôi lui cui gom góp những nụ cười
Để thấy bạn bè tôi, thấy hết mọi người
Đã có những ngày vui giữa mênh mông biển trời
………….
Đùa vui một chút vậy thôi
Không hề có ý chọc người nào đâu
Coi như “nước chảy qua cầu”
Những người trong ảnh đừng rầu tôi nghe !!!
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NAM CALI CHÀO ĐÓN AH HUỲNH MỘNG TUYÊN
Trịnh Hảo Tâm
AH Huỳnh Mộng Tuyên khoá 1960-1964
sang đoàn tụ với con cái trong vùng Little
Saigon đã được một số AHCC vùng Nam Cali
tiếp đón trong một bữa tiệc vào trưa ngày Thứ
Bảy 9 Tháng 7 năm 2011 tại nhà hàng Seafood
Cove 2 trước thương xá Phước Lộc Thọ.
AH Huỳnh Mộng Tuyên trông tráng kiện
vui tươi dáng dấp như một nghệ sĩ cùng hiền
nội từ Sài Gòn mới sang khoảng tháng nay đã
được hai người bạn cùng lớp là Nguyễn Quốc
Bảo và Lê Nghiêm Hùng chào mừng trong
ngày hội ngộ sau mấy mươi năm xa cách. AH
Lê Nghiêm Hùng làm nhiệm vụ bấm máy ghi
lại hình ảnh của bạn mình trong bữa tiệc trùng
phùng hội ngộ rất thịnh soạn với vịt Bắc Kinh,
tôm hùm Boston do AH Ái Văn (người sau một
khoá) lựa chọn trong phần ẫm thực chiêu đãi
bạn hiền. Trong bữa tiệc hội ngộ, chào mừng

còn có mặt các AH thường xuyên khuấy động
sinh khí cho sinh hoạt Công Chánh Miền Nam
California như Hoàng Đình Khôi, Đồng Sĩ
Tụng, Hà Văn Trung, Tô Tiến Tùng (cùng lớp
với AH Ái Văn, không phải Tô...Túng Tiền),
Đào Tự Nam, Mai Trọng Lý, Hà Thúc Tầm,
Trịnh Hảo Tâm. Tất cả 12 AH nếu tính luôn
nhân vật vai chính từ xa mới sang và 6 chị
thường xuyên sửa túi nâng khăn để các AH
rũng rĩnh hầu bao nhậu Martel với tôm hùm.
AH Huỳnh Mộng Tuyên rất lấy làm cảm
động hứa với anh em rằng kể từ nay sẽ sát cánh
cùng anh em đồng môn sinh hoạt nhằm hâm
nóng mối dây thân tình của trường cũ, bạn xưa
chứa chan kỷ niệm. Các AH nào hụt tham dự
trong bữa tiệc hội ngộ hôm nay có thể liên lạc
với AH Huỳnh Mộng Tuyên qua số điện thoại
cầm tay (714) 675-0960.

Từ trái sang phải: (Đứng) Các AH Hà văn Trung, Huynh mộng Tuyên,Hà thúc Tầm,Đào tự Nam, Ái Văn,
Tô tiến Tùng, Nguyễn quốc Bảo. (Ngồi) Hoàng đình Khôi, Đồng Sỹ Tụng, Mai trọng Lý, Trịnh Hảo Tâm
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Hình từ trái sang phải: Các chị T.H.Tâm Lê nghiêm Hùng, Ái Văn, HMTuyên, Tầm, ĐT Nam.

Hình từ trái sang phải: (Đứng) Các AH THTâm, MTLý, HMTuyên, HVTrung, AVăn, HĐKhôi,
ĐSTụng, TTTùng, HTTầm, ĐTNam, NQBảo, Lê nghiêm Hùng (Phó nhòm,)
(Ngồi) Bà HMTuyên, Bà THTâm, Bà LNHùng, Bà AVăn, Bà ĐTNam, Bà HTTầm.
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Sinh Hoạt ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SACRAMENTO
Bửu Hiệp
Anh Nguyễn Xuân Mộng và anh Trình Hữu
Dục có cho hay anh chị Nguyễn Niệm Châu,
một AHCC hiện cư ngụ tại ĐàLạt, vừa từ Việt
Nam qua, sẽ đến thăm Sacramento ngày chủ
nhật 10 tháng 7 năm 2011, và mời AHCC
Sacramento tham dự bữa cơm thân mật với anh
chị Nguyễn Niệm Châu.
Anh Nguyễn Niệm Châu lúc trước làm việc
cùng với anh Nguyễn Xuân Mộng và anh
Hoàng Đình Khôi khi 2 anh nầy làm Trưởng
Khu Công Chánh Cao Nguyên Trung Phần.
Sau đây là vài hình ảnh của anh chị Nguyễn
Niệm Châu và các AHCC Sacramento:

Các AH Hiệp, Phương, Châu, và Mộng.

Anh Châu, anh Mộng

Chị Mộng, chị Châu

Ảnh chụp chung toàn bàn.
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AH và Thân hữu CC Pháp
tiếp đón

Anh Chị Nguyễn đức Chí
Người ghi : DHH

Được tin anh chi Nguyễn đức Chí Âu du,
đến Paris ngày 25-7-2011, ban Đại diện
AHCC Pháp liền tổ chức buổi họp mặt tại Nhà
Hàng Phú Đô để tiếp đón anh chị Chí vào ngày
Thứ Ba 26-07-2011. Dù thời giờ cấp bách và
lại nhằm lúc mùa nghỉ hè nhưng số người
tham dự cũng đạt được con số 10.
Sau màn giới thiệu, anh Hứa bèn rót 10 ly
rượu, tay nâng ly rượu, chậm rải nói:
Mừng anh chị Chí đến Paris_
Ái Hữu Thân hữu nâng ly chúc mừng
tất cả 10 vị đều nâng ly
Có duyên hội ngộ tương phùng
Anh em tiếp đón tưng bừng vui thay
Mời anh chị Chí cạn chén rượu
này tất cả 10 vị đều uống một hơi ..
Anh Chí chưa cạn ly thì chị Chí đã cạn hết ly,
hớn hở cừơi và trình làng:
« Tôi đã cạn hết ly rồi đây«
Ai nấy đều vổ tay hoan hô chị Chí và anh
Chí …
Thấy anh chị em ngạc nhiên vì thấy anh
Hứa hôm nay nói có vần có điệu… thì anh Hứa
đã bật mí cho biết đó là những vần thơ của chị
Cẫm Thường (mới giao cho anh Hứa sáng
ngày họp mặt) trong bài :
Mừng anh Nguyễn đức Chí đến thăm Paris
Mừng Anh mới đến Pa Ris
Ái hữu thân hữu nâng ly chúc mừng
Có duyên hạnh ngộ tương phùng
Anh em tiếp đón tưng bừng vui thay
Mời Anh cạn chén rượu này
Khi về xin nhớ đến ngày hôm nay
Ngày mai lắm cái đổi thay
Gặp nhau xin hãy vui say yêu đời
Hương Bình Nguyễn Phước - Paris 26_7_2011

Buổi họp mặt thật vui nhộn. Có nhiều vị,
bà con rất gần, lần đầu tiên được gặp nhau, vui
mừng khôn tả và đã say sưa hàn huyên tâm sự.
Anh chị Chí là những người được anh chị em
CC Pháp tiếp xúc lần đầu, thế mà chỉ năm phút
sau thì đã là như những người bạn thân thiết từ
hồi nào và chuyện trò vui vẻ tưởng như không
bao giờ chắm dứt!
Có vị (vị này xin dấu tên) đã kể hai
chuyện tiếu lâm: chuyện Què chân và chuyện
CoCa CoLa … cười mệt nghỉ!
Anh Chí có nói đến LÝ THUYẾT DÂY
(Théorie des cordes) rất đạc biệt. Trong cuốn «
The hidđen reality « xuất bản năm 2011, tác gỉa
là BRIAN GREEN, giáo sư đại học về môn
TOÁN, một bác học danh tiếng, đã dùng Lý
thuyết Dây để chứng minh là có rất nhiều vũ
trụ và tất cả vạn vật chúng ta thấy trong vũ trụ
hữu hình này là ảo ảnh cả! Từ đó cá nhân anh
Chí suy nghiệm ra là cùng một vật như cùng là
cái cây nhưng con người nhìn thấy khác con
chim, vì mỗi vật, người, cây, cỏ, hòn đá ….đều
có một cái TÂM và các tâm đó khác nhau nên
nhìn thấy (hay cảm giác thấy) sự vật khác
nhau.
Anh em có ý mong anh Chí viết một bài về
Lý Thuyết Dây đẻ anh em được hiễu thêm một
chút về lý thuyết mới mẻ và siêu việt này.
Đến 16 giờ Anh chi em ra đứng trước
Nhà hàng Phú Đô chụp hịnh lưu niệm trước khi
chia tay ra về;
Xin thành thật cám ơn ba Anh K.T. Giang,
Dư Thích, Ái Văn và qúy anh trong ban Phụ
trách LTCC
Ban Đại Diện,
Trương nhu Bích,
Hoa trường Xuân,
Đỗ Hữu Hứa
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Sau đây xin xem vài tấm ảnh chụp ngày họp mặt :

Anh chị Chí, Hứa, Bích, Thu

Chị Cẫm Thường;anh chị Chí

Các anh Chí, Hứa, Bích, Thu

Anh Xuân; anh chị Hướng(Hoài Việt); anh Bữu
Biền

Các chị Hướng, Cẫm Thường; Chí; các AH Hướng, Chí, Bữu Biền, Hứa, Bích, Xuân,và Thu.
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SÀI GÒN – CẦN THƠ

MỪNG VÀ CHÚC THỌ

AH TRẦN VĂN QUÌNH & AH NGUYỄN SĨ CẨM

AH Quình và phu nhân cùng một số AH, TH chụp ảnh lưu niệm trước cửa nhà

AH Nguyễn Thành Phùng.
Năm 2011, trong số AHCC đang sinh sống
tại Sài Gòn và Cần Thơ, có AH Trần Văn
Quình sinh ngày 07/05/1921, được 90 tuổi (91
tuổi ta) và AH Nguyển Sĩ Cẩm, sinh ngày
15/10/1931, được 80 tuổi (81 tuổi ta). Trong
buổi họp mặt AHCC Sài Gòn hàng tháng,
ngày 04/6/2011, AH Lê Chí Thăng nêu ý kiến
sẽ tổ chức để AH và TH Sài Gòn đi Cần Thơ
mừng và chúc thọ AH Quình và AH Cẩm, ý
kiến này được các AH Sài Gòn và Cần Thơ
hoan nghênh và AH Thăng đã liên lạc với AH
Quình và AH Cẩm để thông báo ý kiến của các
AH Sài Gòn và hai AH Quình và Cẩm rất cảm
động, vui vẻ chấp thuận. Ngày 02/7/2011 được
tất cả AH có liên quan đồng ý, sẽ tổ chức lễ
mừng và chúc thọ AH Trần Văn Quình và AH
Nguyễn Sĩ Cẩm tại Cần Thơ.

Đến ngày hẹn 02/07/2011, vào 06 giờ
sáng, nhóm AHCC Sài Gòn gồm 12 AH và 10
TH khởi hành từ nhà AH Lê Chí Thăng đi Cần
Thơ. Xe đi theo ngã Bến Tre để đón AH
Dương Bá Thế và phu nhân, nhà tại km12,
QL57 thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách,
tỉnh Bến Tre. Khoảng 9 giờ xe đến nhà AH
Thế, cả đoàn vào nhà uống nước, ăn chôm
chôm và mít do AH Thế mời. Tại đây đoàn
được tin của AH Phạm Thanh Liêm từ Cần
Thơ điện thoại cho biết, vì lý do bất khả
kháng, AH Nguyễn Sĩ Cẩm phải đi ra miền
trung từ sáng sớm nên không thể tiếp đón
AHCC Sài Gòn đến chúc thọ được.
Khoảng 9 giờ 40, đoàn lên xe tiếp tục đi
Cần Thơ (qua phà Đình Khao và thành phố
Vĩnh Long).
Khoảng 11giờ, xe đến tư gia AH Trần Văn
Quình. Tại đây hai nhóm AHCC Sài Gòn và
Cần Thơ lại có dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau,
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uống nước, ăn bánh và trái cây do AH Quình
và phu nhân tiếp đãi. Trước khi ra xe đi đến
nhà hàng Hoa Sứ để làm lễ mừng và chúc thọ
AH Quình, từng nhóm nhỏ AH và TH đã chụp
hình chung với AH Quình + phu nhân trước
thềm nhà để lưu niệm (phu nhân AH Quình, vì
sức yếu, không đến nhà hàng được).
Tại nhà hàng Hoa Sứ, cả đoàn được dành
cho một nhà sàn riêng trên một đầm nước
rộng, tất cả ngồi chung một dãy bàn dài. 12
giờ buổi lễ bắt đầu, AH Nguyễn Thành Phùng,
MC buổi lễ, giới thiệu thành phần hai nhóm
AH Sài Gòn và AH Cần Thơ tham dự buổi lễ
mừng và chúc thọ AH Trần Văn Quình và
chương trình buổi lễ gồm 8 tiết mục :
1) Mở đầu AH Lê Chí Thăng đại diện cho
nhóm AHCC Sài Gòn tuyên bố lý do buổi lễ
và giới thiệu các AH và TH tham dự. Lần họp
mặt này, đặc biệt có các AH và TH đã lâu lắm
rồi mới cùng nhóm AHCC Sài Gòn đi Cần
Thơ nhân dịp mừng và chúc thọ AH Trần Văn
Quình (anh Tư, chú Tư kính mến của các anh
chị em ấy): phu nhân các cố AH Trương Võ
Tấn, Trần Ngọc Xuất, Tạ Văn Hồng, hai cô em
của cố AH Phùng Đức Bằng và phu nhân AH
Hồ Hữu Nghĩa (AH Nghĩa, sức yếu, không đi
được).
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AH Phùng giới thiệu thành phần dự lễ
và chương trình buổi lể

2) Ở tiết mục tiếp theo TH Phùng Ngọc Hoà
được mời đại diên lên tặng hoa mừng thọ AH
Quình.
3) Kế tiếp là AH Dương Bá Thế được mời đại
diện lên tặng bảng Mừng thọ của Hội Người
Cao Tuổi Việt Nam cho AH Quình (AH Thế là
chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tại địa phương
nơi AH đang cư trú)
4) Tiếp theo AH Trần Văn Tư được mời đại
diên Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Cảng PORT
COAST lên tặng bảng Khánh vàng mừng tho
AH Quình (AH Tư hiện là cộng tác viên của
Công Ty PORT COAST).

AH Thăng tuyên bố lý do họp mặt

AH Tư tặng bảng Khánh Vàng mừng thọ
của CTy PORT COAST cho AH Quình

Ngoài ra AH Thăng cũng thông báo trong
buổi lễ hôm nay chỉ tổ chức mừng thánh thọ
AH Trần Văn Quình, riêng với AH Nguyễn Sĩ
Cẩm sẽ nhờ các AHCC Cần Thơ đến nhà chúc
mừng Thượng thọ vào một ngày thuận tiện,
AH Cẩm hiện không có mặt tại Cần Thơ vì
một lý do bất khả kháng, như đã nói ở trên.

5) Phần trọng tâm của buổi lễ, AH Lê Chí
Thăng được mời đại diện toàn thể AH và TH
phát biểu chúc thọ và trao tặng bảng Kỷ Niệm
Chương của AHCC kính mừng Thánh Thọ AH
Trần Văn Quình.
6) Trong phần đáp từ, AH Quình đã rất cảm
động nói lời cám ơn tất cả AH và TH hiện diện
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trong buổi gặp mặt hôm nay để mừng và chúc
thọ cho mình. AH rất cảm ơn sự có mặt của
các TH là phu nhân của các cố AH Tấn, Xuất,
Hồng, hai em cố AH Bằng và phu nhân AH
Nghĩa. AH Quình có nhắc lại, trong những
năm trước đây, mỗi lần lên Sài Gòn dự tiệc
họp mặt tất niên của AHCC Sài Gòn, được AH
Thăng giúp xe hơi đến thăm các AH lớn tuổi
và đến nhà thắp hương các AH đã mãn phần.
Ngoài ra AH Quình gởi lời cám ơn đến Công
Ty PORT COAST (mặc dù chưa từng quen
biết trước đây, nhưng khi được AH Tư cho biết
tin AHCC Sài Gòn tổ chức mừng và chúc thọ
hai AH Quình và Cẩm, đã gởi hai khánh vàng
để góp chút quà mừng thọ đến hai bậc đàn anh
trong ngành Công Chánh. Nhân đây nhóm
AHCC Sài gòn cũng xin gởi lời cám ơn đến
Công Ty Tư Vấn Thiết kế Cảng PORT
COAST). Sau những lời cám ơn, AH Quình đã
chúc sức khoẻ tất cả các AH, TH khắp nơi
trong nước cũng như ở ngoại quốc và nguyện
sau nầy khi …. đã về với ông bà tổ tiên sẽ phù
hộ tất cả AH, TH sống thọ đến 101 tuổi (hơn
10 tuổi so với tuổi hiện nay của AH Quình)
Một lần nữa chúng ta thấy rằng AH Quình đã
luôn luôn sống vì bạn và ngay cả sau này, khi
mất đi, vẫn nghĩ đến để phù hộ bạn hữu!
7) Trước khi nhường lời cho các AH, TH có
mặt phát biểu chúc thọ AH Quình, MC Phùng
xin phép đọc lời chúc mừng đăng trên trang
Nhà Ái Hữu Công Chánh của AHCC ở Hoa
Kỳ (aihuucongchanh.com) như sau :
Ngoài ra AH Quình cho biết AH Lê Khắc
Thí, nguyên là Giám Đốc Nha Nhân viên Bộ
Công Chánh và Giao Thông trước năm 1975,
cũng đã có điện thoại chúc thọ AH Quình (AH
Quình tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao AH Thí biết
được sự kiện này) Xin thưa, nguyên do là theo
ý kiến của AH Thăng, người viết bài này đã
gởi e-mail cho AH Khưu Tòng Giang (vào
tối 30/6/2011) nội dung tương tự lời chúc
mừng của Trang Nhà AHCC, để thông báo
cho AH Giang và nhờ AH Giang thông báo
cho AHCC hải ngoại biết để mừng cho hai
AH Cẩm và Quình. Ngày hôm sau (01/
7/2011), tôi nhận được e-mail của AH Giang
và của AH Từ Minh Tâm cho biết Trang Nhà
AHCC đã đăng lời chúc mừng như đã ghi
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trên, có lẽ AH Lê khắc Thí xem được lời chúc
mừng nên điện thoại về chúc thọ AH Quình.
AHCC Sài Gòn xin cám ơn nhiệt tình của hai
AH Giang và Tâm đã nhanh chóng giúp thông
tin buổi mừng thọ hai AH Cẩm và Quình đến
tất cả AH và TH trong đại gia đình Công
chánh chúng ta.
Trong phần phát biểu mừng và chúc thọ có
TH Nguyễn văn Truyền và TH Lê xuân Lộc
(cả hai là bác sĩ ở Sài Gòn, bạn học Pétrus
Ký của một số AHCC Sài Gòn, ngoài ngành
Công Chánh nhưng rất mến mộ tình bằng hữu
của AHCC), TH Lộc có phu nhân gọi AH
Quình là chú Tư cũng lên chúc thọ AH Quình.
TH Truyền đã ngâm thơ, bài Cây Thông
(không rõ tác giả) mà AH đã thuộc từ lúc còn
học tiểu học và nhớ đến ngày hôm nay:
Cây Thông
Da thông khô xóp, nhưng nhựa thông dồi dào,
Mình thông tuy già, mà hồn thông vẫn trẻ
Thông khinh thường những nơi phồn hoa đô hội
Thông xa lánh nh ững nơi cát vấn, bịu lầm
Có ai nghe tiếng thông reo mà không gợi hứng
nguồn thơ.
Thông reo vĩnh viễn, thông sống muôn đời
Mặc dầu sức của trời hè thiêu đồt, hay giá lạnh
của mùa đông baotrùm.
Ai muốn được như thông, sống một đời cao cả
Hãy lắng lặng mà nghe thông tỉ tê trước gió,
Lời than thở cho cuộc thế lầm than.

Theo dòng cảm xúc, TH Truyền đã hát tiếp
bài hát “ Tình Bạn “ do anh sáng tác dựa theo
các câu thơ cuả thiền sư Thích Thiện Siêu và
hát theo điệu nhạc bài ca “ Biết trả lời sao “
của nhạc sĩ Duy Khánh.
Tình Bạn
Hôm nay mình bên nhau,
mai kia mình xa nhau …
Đường đời ai biết lắm sông sâu,
Đôi đỉnh,đôi đầu
Trao nhau mấy tiếng nguyện cầu
Đời đời thương mến nhau
Thì : Đời đời luôn có nhau.

Tiếp theo có nhiều AH và TH không phát
biểu nhưng đã đến trực tiếp mừng và chúc thọ
AH Quình.
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8) Sau cùng tất cả AH, TH đã dùng bữa cơm
thân mật, vui vẻ và tạm biệt nhau lúc 14
giờ.

Các AH và TH dự tiệc thân mật

Thưa quí AH, TH, trong LTCC số 96,
người viết bài này khi tường thuật sự việc “
Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn – Cần Thơ họp
mặt đầu xuân Tân Mão 2011” đã có viết “một
người luôn đặt tình bạn, tình đồng nghiệp lên
trên hết “để tỏ lòng kính mến AH Trần Văn
Quình. Nay tôi xin phép được giới thiệu
người thứ hai cũng là “ một người luôn đặt
tình bạn, tình đồng nghiệp lên trên hết “. Xin
thưa ngay, tôi muốn nói đến AH Lê Chí
Thăng, hiện đang được đa số AHCC Sài Gòn
xem là Trưởng nhóm của mình, mặc dù AH
Thăng đã nhiều lần xin từ chức “ chức vụ “mà
các AHCC Sài Gòn chưa từng bầu hay cử anh
vào địa vị này (vì AHCC Sài Gòn không là
một tổ chức mà chỉ là một tập hợp các bạn
hữu cùng nghề công chánh đã nghỉ hưu để
cùng sống vui, sống khoẻ). Nhóm AHCC Sài
Gòn đã có từ rất lâu (sau năm 1975, nhưng tôi
không biết rõ từ năm nào) và chỉ hơn 3 năm
nay, tôi mới biết để thường xuyên họp mặt với
các AHCC Sài Gòn vào sáng thứ bảy đầu
tháng tại nhà AH Thăng và từ đấy đến nay, tôi
và bà xã (AH Châu Thị Phước) luôn luôn có
mặt trong các sinh hoạt tập thể của nhóm.
Họp mặt thường xuyên hàng tháng và tham
gia vào công tác tổ chức các buổi họp mặt tất
niên và các sinh hoạt tập thể khác do AH
Thăng phụ trách chung, tôi rất cảm kích tinh
thần “luôn đặt tình bạn, tình đồng nghiệp lên
trên hết “ của anh. Anh luôn chịu thiệt thòi về
vật chất để được lợi về ….tinh thần! Chính
anh nhiều lần đề cao tình bạn, nhất là ở tuổi
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già, anh tự cho rằng được nhiều người khen
còn trẻ, còn khoẻ mạnh so với người tuổi đã
ngoài 80 là do có nhiều bạn hữu, và được gặp
nhau thường xuyên !
Còn nhớ cách đây hai năm, vào ngày
06/8/2009 nhân ngày sinh thứ 79 của anh (80
tuổi ta), một số AHCC Sài Gòn cũng có tổ
chức mừng và chúc thọ anh, có tặng quà và
Kỷ Niệm Chương AHCC kính mừng Thượng
Thọ, nhưng không được long trọng như đã tổ
chức mừng và chúc thọ AH Quình.
Không biết các AHCC Sài Gòn khác nghĩ
thế nào, chứ riêng tôi, sau thời gian không dài
tiếp xúc và hiểu biết anh, tôi rất mến phục
anh, mong rằng AH Lê Chí Thăng đừng xin
… “từ chức” nữa, nói như các AHCC Sài Gòn
thì “thương hiệu Lê Chí Thăng” hiện nay
không thể nào thay thế được! Có lẽ các
AHCC ở ngoại quốc đã quen “ thương hiệu “
này rồi, không nên thay đổi AH Lê Chí Thăng
ơi !
Thưa quí AH, TH đến đây xin cho phép
người viết bài này được “dài dòng “ thêm ít
hàng nữa ! Vì trong số các TH, có một đàn
anh mà tôi rất quí mến, đó là TH Nguyễn Văn
Truyền, một người cũng xem tình bằng hữu
rất lớn. Như đã có nói ở trên, TH Truyền là
bác sĩ, bạn học cũ của một số AHCC Sài Gòn,
cùng học chung lớp thời trung học tại trường
Pétrus Ký, cũng thường tham gia sinh hoạt
với nhóm AHCC Sài Gòn. Trong thời gian
đau buồn của AH Thăng sau khi người bạn
đời thân yêu ra đi về cõi vĩnh hằng, các
AHCC Sài Gòn phải tìm nơi khác để họp mặt
hàng tháng. Biết được việc này TH Truyền đã
bàn với bà xã và mời các AHCC Sài Gòn đến
nhà mình, trong khi chưa tìm được nơi gặp
nhau hàng tháng! (Lần họp mặt ngày
07/05/2011, AH Ái Văn từ Mỹ về, đã đến gặp
AHCC Sài Gòn tại nhà TH Truyền). Xin hết
lòng cám ơn anh chị TH Nguyễn Văn Truyền.
Hiện nay thì sinh hoạt của AHCC Sài Gòn
đã trở lại như xưa, AH Lê Chí Thăng đòi “từ
chức” không được, đành phải … mời bạn hữu
gặp nhau hằng tháng tại nhà mình để có dịp
thăm hỏi nhau, nói cười thoải mái, vui sống
trong tuổi già. Đừng xin “từ chức” nữa ! AH
Thăng ơi !!!
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Nam Cali đón tiếp anh chị Lê Nguyên Thông
Nguyễn văn Luân + Nam Ðào
Anh Lê Nguyên Thông, khóa 11, là người
đã có chân trong ban biên tập của AHCC từ
nhiều số gần đây. Một sự tình cờ là anh chị
Thông, từ bên Úc qua chơi, khi đi ngang qua
nam Cali, anh có viết một email bâng quơ rằng
tôi đang du lịch ở bên Mỹ, nếu các anh có thì
giờ thì cho gặp.
Email của anh Thông làm tôi nhớ đến hai
câu thơ nhưng lại không rõ xuất xứ từ đâu:
“Bấy lâu vắng khách má đào,
Hỏi người còn nhớ chút nào hay không?”
Thế là một cuộc họp mặt được thành hình
do sự sốt sắng của anh Nguyễn „Phước‟ Thúc
Minh (*), trong lúc anh chủ nhiệm Aí Văn còn
đang dẫn chị Văn đi Yellowstone nghỉ mát, anh
Thiệp thì còn đang bận công việc trên San Jose,
nên đã là xử lý thường vụ chủ nhiệm kiêm xử
lý thường vụ chủ bút, đứng ra tổ chức.
Ngày giờ được ấn định là 12 giờ trưa ngày
20 tháng 7 tại nhà hàng Thuận Kiều, góc đường
Brookhurst và Westminster. Tuy rằng một cuộc
họp mặt bỏ túi và khẩn cấp, vì chỉ loan báo 3
ngày trước, nhưng chúng tôi cũng quy tụ được
nguyên một bàn gồm các anh chị Lê Nguyên
Thông, Nguyễn „Phước‟ Thúc Minh, Ái Văn
và Đào Tự Nam. Về phía “con trai” (vì bà xã
không đi được) thì có các anh Đồng Sĩ Tụng,

Hoàng Đình Khôi, Mai Trọng Lý, và tôi
Nguyễn văn Luân trốn sở đi chơi.
Đây là một dịp rất tốt, nhờ thế mà tôi được
biết anh Thông cũng ở gần bên anh chị Ưng Sơ
và chị Trương Công Thiện, lúc trước làm
chung ở Tòa Đô Chánh Sàigon. Tôi rất mừng
nghe tin anh chị Sơ khỏe mạnh, và chị Thiện
tuy anh đã mất nhưng vẫn còn sinh hoạt chung
với các AH Úc châu.
Thực là một dịp bằng vàng, vì email qua lại
mãi, thì cũng không bằng một lần gặp mặt. Và
nhìn thấy mặt thì cũng vẫn chưa bằng được
ngồi hàn huyên ăn uống dù chỉ là một ly trà
nhạt.

Từ trái qua phải: Các chị Nam,Thông, Văn, Minh;
các anh Tụng, Khôi, Luân, Minh, Lý, Văn, Nam và
Thông

Sắp chia tay nhau, thì Anh Lý lại khều đi
“sơi” cà phê Tây tại Le Boulangerie, là một
tiệm “ to go” nổi tiếng trên đường Brookhurst,
chỉ trừ chàng Luân trốn sở đi ăn lén nên phải về
ngay, và vợ chồng Nguyễn thúc Minh có job
“on call” của con, không được thưởng thức ly
cà phê độc đáo. Giờ cà phê khác giờ ăn, chuyện
trò như pháo nổ, chuyện chính “chị”, chính
“em”, dĩ nhiên là chính “em” nhiều hơn, rồi thì
chuyện mấy Mụ soccer Mỹ đá phạt đền vì giơ
háng cao quá nên bị Mụ Thủ Môn Nhật đón bắt
được và để bị thua đau. Tuy nhiên, dù chuyện
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BUỔI TẬP TRÊN ĐỒI
(Tương lai hồng gác lại
Mang lấy nghiệp chinh nhân)

trò hăng say nhưng vẫn để ý đến khổ chủ, anh
Lý hình như uống cà phê “tháng” ở đây hoặc có
gì…gì với “cụ bà chủ”, nên không thấy anh trả
tiền, có lẽ được free chăng! Nghi lắm! Cũng
muốn “méc” với Mệ Lý , nhưng vì được uống
cà phê free, nên tha cho Ôn Lý đấy nhé.

Nơi đây Tăng Nhơn Phú
Có đỉnh đồi Ba mươi
Hôm nay giờ chiến thuật
Biếng học nhớ em thôi
Trên đồi nhiều sỏi đỏ
Anh nhặt sắp tên em
Chữ NGA hiền xinh xắn
Mỗi nhìn một thương thêm
Hoàng hôn màu tím nhạt
Lặng lẽ đồi Ba mươi
Chim đêm bay xào xạc
Trăng lên thật tuyệt vời
Lưng trời màu áo cưới
Cây đồi lá lao xao
Thương em ngoài Huế lắm
Nhớ em nhìn trăng sao
Anh tưởng vào xứ mộng
Cùng em viếng Nguyệt-Đình
Chân em dời cung lạnh
Trăng sao cười lung linh

Cuộc vui nào cũng chóng tàn, chúng tôi
đành “gạt lệ” chia tay, hẹn gặp lại Anh Chị
Thông một dịp khác, bao lâu nhỉ? 10, 20,30
hoặc 50 năm sau? Ở đâu nhỉ? Khó nói lắm…
Chúng tôi ở vùng Nam Cali này, còn sống
là còn vui, còn ăn còn nhậu dài dài, còn mong
được đón tiếp các aí hữu năm châu.
Ghi chú: *: Trong lần đi du ngoạn chung trên
tàu NCL, 2011, gồm các AHCC khóa 2, 3, 4, 5
và 6, anh Văn có giải thích tại sao tên lại chỉ có
hai chữ và phải chăng anh họ Ái, thì anh trả lời
tên thật là Nguyễn Phước Ái Văn, nhưng bỏ đi
hai chữ đầu. Anh Minh đã nhanh nhẩu nói,
“chữ Phước (gốc Hoàng Tộc) hay thế mà bạn
bỏ đi, nên tôi xin thêm vào tên tôi”, thế là từ đó
chúng tôi quen gọi Nguyễn „Phước‟ Thúc Minh.

Mộng hồn chưa kịp hái
Chiến thuật giờ đã tan
Đưa anh về thực tại
Trên lưng nặng hành trang
Đồi Ba mươi,
Đồi Ba mươi
Trăng lên một mình chơi vơi
Như một mình em
Như một mình anh
Hai nơi buồn nhớ lắm!...
Thủ Đức, Tháng 01-1964
Tô Hữu-Quỵ
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Những buổi họp mặt AHCC qua
chuyến du lịch Mỹ và Gia nã đại
Lê Nguyên Thông
Bài này tôi xin thuật lại một vài sinh hoạt
qua các buổi hội ngộ với các AHCC nhân
chuyến đi Mỹ và Gia nã đại trong tháng sáu và
bảy năm nay. Trong chuyến đi này tôi cũng có
dịp gặp lại các bạn bè thời trung học, đại học và
cả các bạn trong quân đội ở Thủ đức nữa.

mà lúc nào cũng sốt sắng trong việc đón tiếp
bạn bè từ các nơi xa đến. Đại ca Nguyễn ngọc
Khánh có ghé đến tặng một chai rượu và ở lại
một lúc rồi cáo từ vì việc gia đình. Các bạn
đồng khoá khác ở địa phương như Khiêm và
Cách không tham dự được là một điều đáng tiếc
vì buổi họp mặt rất thân mật và vui vẻ.

Đây là một dịp may hiếm có vì Đại diện
AHCC các nơi đã tổ chức những buổi họp mặt
to nhỏ khác nhau, cho chúng tôi có dịp được
gặp lại rất nhiều bạn cũ cũng như các Thầy tại
TTQGKTPT và được hân hạnh làm quen với
bạn mới, các chú bác và các đàn anh AHCC các
nơi. Bản tường trình này là “một mũi tên bắn
rớt hai con chim” vì trước là để thay lời cám ơn
các AHCC đã có nhã ý cho ăn uống hậu hĩnh và
cho phép đàn em gặp gỡ làm quen, sau là đóng
góp bài viết cho LTCC.
Các chị đã lo bữa ăn rất thịnh soạn, ngoài
các món chính như bún bò Huế do chị Quang
nấu và mang cả nồi tới, các dĩa gỏi trộn đậm
đà, những xâu chạo tôm nóng hổi còn có cả các
món chay nữa. Sau buổi tiệc kết thúc là một
màn đánh bóng bàn trên máy truyền hình
nhưng cũng không kém phần hào hứng và mệt
toát mồ hôi và sau đó chụp hình lưu niệm.

Các AH Dực, Hân, Thông, Quang, Quế và Cầu

Buổi đầu với AHCC là buổi gặp lại các bạn
cùng lớp Khoá 11 tại Nam Cali, vào ngày 19
tháng 6 coi như ngày kỷ niệm 39 năm ra trường
vì có các bạn Phạm phú Cầu từ Canada đến,
bạn Huỳnh Quế từ SanJose và chúng tôi từ Úc
sang. Tại Cali có TL Nguyễn minh Quang, bạn
Phạm huy Dực và gia chủ Lê Đình Hân, người
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Ngày hôm sau AH Quế phải trở về San
Jose, AH Cầu phải đi Las Vegas và một vài nơi
khác còn Thông sẽ rời Cali đi North Carolina,
Florida, Virginia, Maryland, Washington DC,
Pensylvania, Montreal và cuối cùng là Ontario.

TRANG 121

Nhân dip này được ghé thăm nhà anh chị Hai ở
Durham, NC. Vườn nhà anh chị tuy nhỏ nhưng
có trồng đầy đủ các thứ cây ăn trái cũng như
các loại rau cải, rau thơm và vì thế anh chị
không cần đi chợ mua rau mỗi ngày.
Anh Hai đãi đàn em một bữa ăn sáng theo
lối Pháp, bánh mì và “café au lâit” của Pháp tại
một vùng quê thật là dễ thương, AH nào về hưu
rồi có thể về vùng nhà anh chị Hai ở NC mà
định cư rất là thích hợp cho người chưa già.

Các anh chị Quế, Hân, Cầu, Thông, Quang, Dực

Lân, Vinh, Nga, Thông và anh chị Hai
đi ăn sáng tiệm Pháp ở NC

Anh Hai (phải) đón ở phi trường từ 6 giờ sáng

Trong nhà anh Hai, Lân Vinh (bạn Thông), Nga,
chị Hai, Thông và anh Hai

Ngày đến phi trường North Carolina, chúng
tôi rất cảm động vì anh Nguyễn Thái Hai đã ra
chờ từ 6 giờ sáng sớm hôm ấy và đưa chúng tôi
về nhà đón chị Hai rồi cùng nhau đi ăn sáng.

Sau khi rời NC đi Florida thăm con trai, vợ
chồng tôi trở về Virginia nhưng thời gian ở tại
đây quá eo hẹp nên mặc dù có xin hẹn trước với
Thầy Chí và anh Dư Thích nhưng không gặp
được hai vị này. Thành thật cáo lỗi với Thầy
Chí và anh Thích (anh Thích mới bị Vertigo và
cũng không được khoẻ thành ra đó cũng là một
cớ cho tôi tránh khỏi làm phiền anh phải tổ
chức họp mặt). Dịp này tôi cũng có gọi điện nói
chuyện với anh Nguyễn thạc Việt Toàn K9 và
biết anh còn nặng nợ với công việc nên chưa về
hưu được.
Thời gian du lịch ở Montreal, Gia nã đại,
anh Phạm phú Cầu đã sắp xếp để có một buổi
họp mặt TTQGKTPT, gồm một số các cựu
Giảng viên trung tâm như Thầy Bùi tiến Rũng
(CĐCN), thầy Vũ Ngọc Can và rất nhiều các
đàn anh Công chánh, Công nghệ (AH Phạm phú
Ngọc), Nguyễn văn Khoa (K9CC), Anh Luân,
và nhiều đàn anh khác, Nguyễn mậu Phụng
(CN)... Buổi họp mặt có rất nhiều món ăn Huế
đặc biệt: bánh bèo, cơm “âm phủ”, bánh bột lọc,
gỏi, chạo tôm. Thành thật cảm ơn các Cô và các
phu nhân AH/TH và đặc biệt chị Cầu đã làm
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các món chay đặc biệt vì biết tôi không ăn thịt.
Buổi họp còn được tô điểm thêm bằng một nét
đặc thù khác nữa là những bài hát do các Thầy
Cô và các anh chị đóng góp đã làm cho buổi
họp mặt thêm phần hào hứng sôi động Thầy Vũ
Ngọc Can đã biểu diễn màn kéo vĩ cầm thật
tuyệt diệu và AH Nguyễn văn Khoa làm MC
thật hấp dẫn với những mẩu khôi hài dí dỏm,
pha thêm sự tươi vui cho buổi họp mặt.
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Các giọng ca tuy không phải là chuyên
nghiệp nhưng không thua gì ca sĩ làm tất cả các
AH có mặt trong buổi họp đã vỗ tay không dứt.
Thầy cô Vũ Ngọc Can cũng đóng góp một
màn song ca góp vui cho buổi họp mặt hôm ấy.

Thầy cô Vũ Ngọc Can góp vui màn song ca

Sau buổi họp, phu nhân anh Phạm phú Cầu
còn món “ăn xong cho gói đem về” để ngày
hôm sau chúng tôi ăn trên đường qua Ontario và
về Mỹ.

AH Phụng (KSCN) và GS Bùi tiến Rũng

Đến Ontario, chúng tôi ghé thăm gia đình
hai bạn Nguyễn xuân Sơn và Đoàn chí Trung
khoá 11 sau 39 năm chưa gặp lại. Hai bạn Sơn
và Trung tiếp đón phái đoàn và lo cho nơi ăn và
chỗ ở ngay tại nhà của AH Sơn. Chị Sơn nấu
một nồi bún ai ăn xong cũng còn thòm thèm đòi
“thím sực”.
Thầy Vũ ngọc Can đàn vĩ cầm cho một thân hữu
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Các AH đã chọn quán Thuận kiều đặc biệt
các món Huế đầy hương vị quê hương. Sau đó
các AH còn rủ sang quán càphê để nhâm nhi và
trò truyện tiếp. Phần này các anh Luân và Nam
đã ghi lại trong một bài riêng rồi.

Anh chị Trung, Thông và Sơn

Anh Luân, anh chị Nam, chị Minh

Nhà tuy chật nhưng trái tim AH Sơn không chật

Thật là tình cảm nồng nàn vì nhà tuy chật
nhưng AH đã không cho chúng tôi đi mướn
khách sạn mà bắt phải ở lại nhà AH cho vui.
Thật là “Tình Công Chánh Bất diệt”. Sáng sớm
hôm sau chúng tôi rời Ontario và trên đường về
ghé thăm thác Niagara rồi về Mỹ.
Tuần lễ sau cùng ở Nam Cali chúng tôi lại
được các anh trong BBT LTCC mới nhậm chức
tổ chức một buổi họp mặt với sự có mặt của hai
vị KSCC Lão thành Đồng sĩ Tụng và Hoàng
đình Khôi, tuy hai vị AH này đã ngoài 80
nhưng vẫn còn gân lái xe đi khắp nơi. Nhân dịp
này các nhóm anh em có mặt hôm đó cũng đã
học được kinh nghiệm của hai vị AH Lão thành
và biết thêm một vài bí mật/bật mí của AH
HĐKhôi rất là lý thú. Buổi hội ngộ có các anh
Đào tự Nam, Nguyễn văn Luân, Nguyễn thúc
Minh, Ái Văn và Mai trọng Lý và dĩ nhiên là có
sự tháp tùng của các vị phu nhân trừ chị Luân
và chị Lý.

Chị Văn, Anh chị Thông, Anh Minh, AH Tụng,
AH Khôi, Anh Lý, Anh Văn, chị Nam và chị Minh

Các chị Nam, Thông, Văn, Minh, Các AH Tụng,
Khôi, Luân, Minh, Lý, Văn, Nam và Thông
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Tiếp đón bạn Từ đình Lu từ VN
Tường thuật: Lâm-Viên
Vào giửa tháng 8/2010 anh Từ-đìnhLu, kscc khóa 10, sang California chơi để thăm
người em ruột định cư tại South El Monte,
quận Los Angeles. Anh Vỉnh-Quý giới thiệu
tôi cho anh Lu để tiện việc giao tiếp và hướng
dẩn anh tìm gặp những bạn củ cùng ngành
cùng Sở trước đây ở VN hoặc đi đó đi đây
ngoạn cảnh quanh vùng LA và OC, đặc biệt là
tôi rất rổi rảnh và nhất là rất tự do vì ở đơn độc
«cu ki» một mình không vướn bận gì cả. Thu
xếp ngày giờ thuận tiện và lấy hẹn với AH ÁiVăn, chúng tôi ghé qua nhà anh Vũ-thànhNam để cùng đi ra thương-xá Phước-Lộc-Thọ
là điểm tâp trung lý tưởng. Tôi ghé anh Nam
trể mất gần 1/2 tiếng vì nhớ lộn xóm nhà anh
Nam, con đường Blake ở bên nầy đường Bolsa
mà cứ tìm bên kia đường Bolsa, làm cho anh
Ái-Văn chờ sốt cả ruột. Gặp nhau tại điểm hẹn
PLT chuyện trò chốc lác thì gặp AH Trương
hv Phương nhập cuộc, tán gẩu tạo nên một
buổi họp mặt ngoài trời hào hứng bất ngờ. Sau
đó chúng tôi mời toàn nhóm đi ăn trưa nhưng
anh Ái Văn và anh Phương vì "bận việc nhà"
nên không đi, còn lại 3 chúng tôi Nam, Lu và
Viên kéo nhau đến siêu-thị Thuận-Phát ăn trưa
có phụ đệm hai món ăn chơi là thịt heo quay
và thịt gà rô ti thật hấp dẩn. Tiếp theo là vào
quán Ly Ly Bakery uống giải khát, ăn bánh
ngọt. Để cho tiêu cơm chúng tôi tản bộ lai rai
một vòng Khu-phố Bolsa. Chấm dứt một ngày
đi thăm Orange County sau khi anh Nam đưa
chúng tôi đến viếng Khu Disney Land và bờ
biển Laguna Beach. Anh Lu có chụp hình đủ
những đã viếng nhưng phần nhiều thâu cảnh
vật.
Những dịp sau chỉ có tôi (Lâm Viên)
đưa anh Lu đến Redondo Beach với mục đích
xem cái Chuông đồng đặc biệt do người Nhật
đem đến tặng cho Cali. Nhưng rất tiếc là thời
gian quá lâu, trên 24 năm không thăm lại nó,
vật đổi sao dời không định hướng được nó ở
đâu nữa vã lại mặt trời sắp lặn nên bỏ cuộc,
mong dịp khác. Những lần kế sau thì tôi đưa

anh Lu đi chơi ở Santa Monica Pier, thăm
downtown Los Angeles và Khu Phố China
Town. Thời gian vãng lai của anh Lu tai Nam
Cali là 6 tuần lể và 4 tuần lể đi thăm bà con
hoặc bạn bè bên miền Đông Hoa-Kỳ. Anh bạn
đã về lại VN ngày 3 tháng 11 năm 2010.
Anh Lu cũng đã chụp khá nhiều hình
những nơi anh đã đến để làm kỷ-niệm.

Các AH Lâm Viên, Vủ-thành-Nam, Từ-đình-Lu

Các AH Từ-đình-Lu, Lâm Viên

Các AH Lâm Viên, Từ-đình-Lu
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ĐÓN ANH CHỊ HOA TRƯỜNG XUÂN
TẠI NAM CALIFORNIA
Nguyễn Thiệp
Được tin anh chị Hoa Trường Xuân từ thủ
đô ánh sáng Paris ghé thăm chơi nước Mỹ, và
đang có mặt tại thành phố San Diego. Anh em
AHCC vùng Little Sàigòn hân hoan mời anh
Xuân một bữa ăn họp mặt hàn huyên. Lần nầy
dù anh chị Xuân rất ít thì giờ, bởi vì hãng hàng
không hoãn chuyến bay 2 lần liên tiếp, với lý
do kỹ thuật, làm anh chị mất toi hai ngày ngủ
khách sạn tại phi trường. Bởi vậy, thời khoá
biểu ghé San Diego phải thu hẹp lại. Tuy vậy,
anh cũng nhận lời mời họp mặt chào mừng.
Từ San Diego lên Little Sàigòn cũng mất
hơn hai giờ lái xe. Xa lộ kẹt xe, nhưng anh chị
cũng đến kịp lúc 12 giờ trưa như đã hẹn tại nhà
hàng Sea Food Cove trên đường Bolsa.
Anh Xuân không muốn đông đảo, tiệc tùng
rình rang, nên có dặn dò là “Ít ít, một bàn thôi
nghe”. Nhờ anh Ái Văn kêu điện thoại anh em
ngay đêm trước, nên buổi họp mặt cũng vừa đủ
một bàn tròn 15 người. Có anh Đồng Sĩ Tụng,
Hoàng Đình Khôi, anh chị Lý Đãi, anh Huỳnh
Mộng Tuyên, anh chị Ái Văn, anh chị Nguyễn
Thúc Minh và anh chị Nguyễn Thiệp.
Anh Lý Đãi và anh Hoa Trường Xuân là
bạn học cùng lớp, hàn huyên thắm thiết, nhắc
lại chuyện xưa. Anh Tuyên và anh Xuân trước
năm 1975 làm chung tại Tổng Nha Kiến Thiết,
hai người nhắc lại bạn bè cũ. Anh Nguyễn
Thúc Minh cho anh Xuân biết đã thừa hưởng
bộ sách quý Bê-tông cốt sắt của tác giả Guérin,
khi đi mua sách cũ trên chợ trời. Bộ sách nầy,
khó ai có được trong thời tiến mau tiến mạnh

lên Xã Hội Chủ Nghĩa. Có lẽ sau khi anh Xuân
đi thoát rồi, người ta đem sách quý của anh ra
bán ve chai. Anh Hoa Trường Xuân với
Nguyễn Thiệp trước 1975 làm việc chung tại
Tổng Cục Phát Triển Gia Cư, cùng đi tù tại
Long Thành, khi tù về, cùng làm việc cho Công
Ty Trường Sơn mấy tháng. Sau đó, cùng về Sở
Xây Dựng, Viện Thiết Kế, tại Sài Gòn để chờ
cơ hội chạy trốn Bác Đảng. Đầu năm 1979, anh
Xuân và Thiệp gặp nhau tại trại tị nạn Pulau
Bidong Mã Lai. Anh Xuân chọn đi định cư tại
Pháp, vì anh đã đi du học Pháp từ năm 15 tuổi.
Khi vợ chồng Nguyễn Thiệp đi du lịch Pháp,
anh chị Xuân thuê giúp nhà, đón từ phi trường,
chỉ dẫn, chở đi chơi khắp nơi và đi thăm mộ
vua Hàm Nghi, mộ Nam Phương Hoàng Hậu,
tận miền Nam nước Pháp, trong một làng hẻo
lánh, rất khó tìm.
Trong bữa ăn, vài anh chị muốn đi thăm
Paris, và sẽ nhờ anh Xuân dẫn đi thăm Công
viên Bois de Boulogne. Anh Xuân nói là buổi
chiều, trong công viên nầy rất kẹt xe, vì thiên
hạ đi “thưởng ngoạn” đông đảo. Nghe nói ở đó,
có nhiều “tiên nương” đứng sát lề đường, chờ
xe đi qua, tốc váy lên, mà bên trong không
mang quần lót, để “ lộ cái khuôn vàng dưới đáy
khe” như thơ Hàn Mặc Tử. Nhiều cô khác bên
trong hoàn toàn không che đậy, chỉ khoác chiếc
áo choàng chưa cài nút, và khi thấy đàn ông đi
qua, thì xoè áo ra cho người ta thấy hết mọi sự
trời cho.
Có ngưòi xác nhận, một lần đi qua Bois de
Boulogne, thấy một thiếu nữ ngồi xổm, hai đầu
gối banh ra hướng về du khách, váy vén cao,
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bên trong không mặc gì hết. Vì mắt cận thị, ban
đầu chưa biết chuyện gì, nên nheo mắt chăm
chú nhìn xem “cái quần gì mà lạ thế?” Khi biết
sự thực, thì giật thót mình, vì có vợ và bạn vợ
ngồi bên cạnh.

Buổi tiệc rôm rả ồn áo kéo dài cho đến hơn
hơn 3 giờ chiều mới tan.
Anh Chị Xuân về lại San Diego để sửa soạn
đi San Jose và về Texas chơi thăm gia đình.

AH Hoàng Đình Khôi, AH Hoa Trường Xuân, AH Đồng Sĩ Tụng, AH Nguyễn Thiệp,
AH Huỳnh Mộng Tuyên, chị HTXuân, AH Ái Văn, chị Thiệp, AH Lý Đãi

AH Nguyễn Thiệp, AH Hoa Trường Xuân, AH Lý Đãi, AH Nguyễn Thúc Minh,
AH Ái Văn và AH Huỳnh Mộng Tuyên
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Kỷ niệm 43 năm ngày ra trường
Lê Văn Bê & Hà Phước Trường

Các AH Tấn, Bê, Thanh, Nghĩa, Tâm, Sến, Trường,
Tánh

Từng năm lại từng năm, cứ trước mỗi lần
họp mặt kỷ niệm ngày tốt nghiệp KSCC7, nỗi
lo lắng trong lòng Trường V. tui càng tăng, xin
khẳng định là không phải lo về vấn đề tài
chính mà thực sự là rất lo về mức độ thành
công của cuộc họp mặt, hổng biết năm nay anh
em có đến được đầy đủ để dự không, mặc dù
khi được thông báo qua điện thoại, bạn nào
cũng đều rất vui vẻ đồng ý đến dự, nhưng với
mớ tuổi đời xấp xỉ "thất thập" cả rồi, thì chuyện
lỡ hẹn vào phút 90 vẫn có thể xảy ra như
thường.
Cho nên khi người cuối cùng trong danh
sách "xuất đầu lộ diện" Trường V. tui mới thở
phào nhẹ nhỏm vì ... CÓ MẶT 100%:
1- Lê Văn Bê
2- Lâm Chí Nghĩa
3- Đổ Văn Sến
4- Trần Văn Tánh
5- Nguyễn Vĩnh Tấn
6- Trần Minh Tâm
7- Châu Đình Thanh
8- Hà Phước Trường.
9- Cháu Trí, thay mặt bố Hoàng Trọng
Đinh (ở Huế)
10- gia đình bạn quá cố Nguyễn Xuân
Thiện: chị Thiện và hai cháu Ái Thi, Toàn
Thắng.
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11- Gia đình bạn quá cố Hà Đức Trường:
hai cháu Huyền Trâm, Huyền Trân.
12- Gia đình bạn quá cố Nguyễn Văn
Trương: chị Trương và cháu Trâm.
Cũng tay bắt mặt mừng, cũng hàn huyên
tâm sự, hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau... năm nào
vậy, cũng là những cái bắt tay vỗ vai đó,
cũng những câu hỏi thăm quen thuộc, như là
sao khỏe không mậy, bà xã dạo này khỏe
không, sao không chở bả theo cho xôm tụ v.v...
và v.v... nhưng rõ ràng không phải là những
câu sáo ngữ, mà đích thị là những lời hỏi thăm
chân tình xuất phát từ một tình thân gắn bó lâu
đời... Đặc biệt nhất mà mình để ý theo dõi là
không ai nhắc lại những chuyện buồn mà chỉ
nhắc tới nhắc lui những mẩu chuyện vui vẻ, dí
dỏm từ chuyện hồi đó cho đến chuyện bây
giờ... Vậy mà không dứt được, không khí bàn
ăn luôn vui nhộn mà có lẽ là ồn ào nhứt so với
các bàn chung quanh. Ba gia đình của các
bạn X. Thiện, Đ. Trường và V. Trương lúc này
cũng đã quen biết nhau khá nhiều và câu
chuyện giữa quý bà cũng sôi nổi không kém
cánh đàn ông.... Chẳng ai thèm để ý tới chuyện
nhà hàng phục vụ món ăn lâu lắc cở nào!
Cuối cùng thì cũng phải tới lúc chia tay!
Buổi họp mặt kết thúc vào khoảng 14 giờ,
trước đó mọi người đều vui vẻ làm "người
mẩu" cho cháu Trí chụp vài tấm ảnh để lưu
lại những kỷ niệm này: cuộc họp mặt bạn bè
cùng gia đình để mừng năm thứ 43 ngày tốt
nghiệp của lớp KSCC khóa 7 (02/8/1968).
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HỌP MẶT XUÂN 2011

Ngô-Nẫm

Như đã hẹn hò từ năm trước, Xuân năm nay
AHCC vùng Hoa-Thịnh- Đốn được cơ hội họp
mặt tại tư thất của anh chị AH Lưu Vĩnh Tích
ở Gaithersburg, Maryland. Đây là một ngôi nhà
mới, khá rộng rãi, lại được bàn tay khéo của
chủ nhân là Kiến Trúc Sư tô điểm, nên càng
thêm thoáng mát và tiện nghi. Địa điểm lại
thuận lợi cho AH từ hai Tiểu Bang Maryland
và Virginia nên anh em tham dự khá đông đảo.
Xa vắng lâu ngày, nay gặp lại, nên mọi người
hân hoan thăm hỏi, cười nói rộn rã tưng bừng,
chỉ ngưng lại khi microphone của MC Trần
Quan Nghiệp cất tiếng tuyên bố chương trình
buổi họp mặt.
AH Ngô-Nẫm, Ban Đại Diện hân hoan
chào mừng và cám ơn tất cả AH về tham dự
đông đủ, cám ơn gia chủ là Anh Chị Lưu Vĩnh
Tích, và báo cáo sinh hoạt một năm qua với
đúc kết là “chân cứng đá mềm, trời êm bể
lặng” đã đến với gia đình Công Chánh HTĐ
trong năm qua. Chương trình tiếp nối với phần
đặc biệt là trao bảng Đại Thượng Thọ đến AH

Mai-văn Mẹo đạt 85 tuổi. Anh chị Mẹo vẫn
khang kiện, minh mẩn. Tuy thính giác của anh
Mẹo có phần sút giảm, âu cũng là để bỏ ngoài
tai chuyện thị phi trên đời để tâm an tịnh hơn,
tuổi thọ tăng cao hơn. AH Dư Thích, thành
viên của BPT, trình bày hoạt động của Lá thư
và thông báo tin LT sắp luân chuyển về Nam
California, nơi có nhiều AH tài năng và nhiệt
tình tô điểm đứa con tinh thần của AHCC. Tiếp
đến, AH Bùi thành Dương nhắc lại sự thành
công của phương thức tăng thâu, giảm chi được
khởi sự vào thời gian LT được AH vùng Hoa
Thịnh Đốn phụ trách.

AH Ngô Nẫm Đại diện AHCC vùng HTĐ
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Sau buổi tiệc trưa đầy mỹ vị theo lối Pot
Luck đến phần văn nghệ, khiêu vũ tưng bừng
vui nhộn. Tiếng đàn keyboard của AH Nguyễn
Thạc Việt Toàn, tiếng hát của ca sĩ Toàn-Linh
với những bản tình ca. Lại thêm chuyện hài
hước dí dỏm của AH Nguyễn văn Di đã đem lại
những tràng cười thoải mái. ”Một tràng cười
bằng mười thang thuốc bổ”. Chương trình dự
liệu bế mạc vào 4 giờ chiều, thế mà mải đến 5
giờ vẫn còn vang vang tiếng đàn, tiếng hát.
Hồ cảnh đẹp ở hậu viên, tác phẩm của anh
Lưu Vĩnh Tích vừa hoàn tất với suối nước
trong, với đá chen hoa như mời gọi mọi người
ra chụp ảnh lưu niệm. Chụp ảnh toàn thể AH,
chụp theo từng nhóm, ngồi bên tảng đá, đứng
cạnh gốc cây….

AH Bùi Thành Dương và Nguyễn Văn Bảnh

Một ngày vui. Chia tay ra về với niềm lưu
luyến tình thân AHCC. Hẹn hò năm sau...và
luân phiên họp mặt Virginia, bên kia giòng
Potomac. /.
Các AH Thuỷ, Ần, Đôn, Nẫm, An, và Di

AH Nẫm tường trình cùng các AHCC/TH vùng HTĐ

AH Bảnh trao Bảng Thượng Thọ cho AH Mai Văn Mẹo

Các Chị Nẫm, cụ Ngạc, chị Bảnh

Các phu nhân của AHCC tham gia
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Các AH Viển, Phương, Toàn, anh chị Nghiệp

Các AH/TH Thuỷ, Đức,Tào, Ẩn, và Di

Buổi tiệc trưa đầy mỹ vị theo lối Pot Luck

Các AH Thạch, An, Dụng, Phúc, Đôn và Nẫm

Anh Chị Mẹo và chị Dương

Chia tay ra về với niềm lưu luyến tình thân AHCC

Anh Chị AH Lưu Vĩnh Tích

Các AH/TH chụp chung hình lưu niệm
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Nguyễn ngọc Tào mà 56 năm mới gặp lại, AH
Thông cũng là ông xếp cũ hiền lành của AH
Nguyễn văn Di thời làm việc ở Đa Nhim 48
năm xưa, khi AH Thông phụ trách về Công
Trình Dân Sự. Một buổi họp mặt đông đúc vui
vẻ ở nhà hàng và sau đó viếng cảnh chùa Hoa
Nghiêm, vì du lịch đến đâu AH Thông cũng
quan tâm đến Chùa lễ Phật.

ĐƯỢC MÙA HỘI NGỘ
Ngô Nẫm
Xuân năm nay AHCC ở vùng Hoa-ThịnhĐốn được cơ duyên hội ngộ với nhiều phái
đoàn AH từ bốn phương về đây du lịch.
Mấy ngày đầu tháng Tư, khi tiết trời vừa
ấm lại, chúng tôi được dịp hội ngộ cùng 5 AH
và phu nhân trong dịp các bạn về dự hội toàn
cầu của hai trường Quốc-Học Đồng Khánh
mùa lễ Hội Hoa Đào. Qúy anh chị Nguyễn-tấn
Thọ, Hồ-đăng Lễ, Nguyễn-minh Trì từ
California qua; các anh chị Đồng-sĩ Khiêm và
Nguyễn-cửu Đạt từ Florida và South Carolina
lên. Nhiều cuộc vui trong mùa lễ hội đã choán
hết thời giờ du khách, nhưng tình thân công
chánh đã tạo duyên lành để các AH phương xa
gặp gỡ hàn huyên với nhiều AH địa phương.

Pháp Hội Kalachakra do Đức Đạt Lai Lạt
Ma chứng minh là một Trai Đàn to lớn và hiếm
có để cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới, được
tổ chức ở HTĐ với sự tham dự của 11 ngàn
Phật tử và gần một ngàn nhà sư từ các quốc gia
trên thế giới quy tụ về đây. Cơ hội nầy, AH ở
HTĐ được dịp tái ngộ với AH Lê-mậu Đáo nay
là nhà sư hệ phái Mật Tông về dự Pháp Hội.
Được biết AH Lê-mậu Đáo được vinh dự thọ
giới Sa Di với Đức Đạt-Lai Lạt-Ma vào năm
2004 với Pháp vị là Tenzin Oedok và đang trụ
trì một ngôi Chùa ở miền Bắc Thái Lan. Lâu
năm mới gặp lại, sư Tenzin Oedok có pháp
phục như một nhà sư Tây-Tạng, tình thân công
chánh chứa chất nhiều kỷ niệm để hàn huyên,
và dĩ nhiên đàm đạo không dứt về các đề tài
giáo lý, kinh điển Phật giáo. Sau đó, nhân khóa
lễ hàng tuần ở chùa Hoa Nghiêm, sư Tenzin
Oedok có một thời pháp đàm được thính chúng
Phật tử hoan nghênh nhiệt liệt.

Rồi… tuần kế tiếp, phái đoàn Công Chánh
Đô Thành Saigon năm xưa với các AH Bửu
Hiệp, Nguyễn quang Bê từ Bắc California;
Trần trung Trực từ Texas đến tham quan Đô
Thành HTĐ khi hoa Anh Đào còn đua nở. Một
buổi hội ngộ thân tình với nhiều hưu lão AH tại
nhà hàng Saigon Café. Chuyện trò tưng bừng,
chuyện công chánh những ngày vui xưa nơi
quê nhà, chuyện du lịch ngày nay ở xứ
người…và chụp ảnh lưu niệm tới tấp... hẹn hò
tái ngộ.

Mùa Xuân tươi thắm với muôn hoa đua nở
đã qua. Hè năm nay trời HTĐ quá nóng! Quá
nóng! Mong chờ mùa Thu dịu mát…sương
khói..nắng hanh vàng, với nhiều dịp hội ngộ
cùng bạn hiền phương xa…/.

Ái Hữu Nguyễn văn Thông, từ miền Bắc,
bạn cùng khóa với AH Hoàng ngọc Ẩn,
*

Buổi hội ngộ thân tình hưu lão AHCC tại nhà hàng Saigon Café
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Tiệc hội ngộ với AH Nguyễn-văn Thông ở nhà hàng HOKKAIDO.
AH Nguyễn-văn Thông đứng hàng trước, người thứ nhì từ bên phải

Các AH Nẫm, anh chị Đôn, Sa di Lê-mậu Đáo, anh Di, anh chị Bảnh & chị Nẫm
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Sinh Hoạt Sydney- Úc

Hàng đứng từ trái sang phải :
Ah Hồng, Bảng, Chị Bảng, Chị Quan, Con gái Ah Nguyên, Nguyên, Chị Nguyên, Ah Dung, Thanh,
Bằng, Cảnh, Quân, Chị Tùng (phía sau ), Phong, Tùng, Lộc, Tú, Tuấn, Oanh.
Hàng ngồi từ trái sang phải :
Các Chị Phong, Hà, Cảnh, Quân, Ah Mẫu (không đứng được ) các chị Tuấn , Lộc , Tú
Huỳnh thanh Quân
Sydney 10 Jul 2011
Thân gởi các Ái Hữu,
Chiều ngày 03 July 2011 vừa qua Chúng tôi
đã tổ chức họp mặt để: Phân phối Lá Thư 96.
Có đông đủ 27 AH, TH và gia đình tham dự tại
nhà hàng Sài Gòn (Liberty Plaza của AH
Nguyễn Thế Hồng).
Buổi Họp mặt này có thêm được AH
Nguyễn Chánh Phong (mới gia nhập).
Ngoài ra còn có Ah Lê Anh Hoàng (cùng
khóa với Ah Lê Mẫu và Lê Nguyệt Oanh) vừa
từ VN sang du lịch.

Anh Chị Nguyễn Thế Hồng- Chủ nhà hàng (đứng)
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Danh sách đóng góp gồm có:
AH Trần Vy Bằng
$30
AH Nguyễn Van Bảng
$30
AH Trần Quang Cảnh
$25
AH Trần Thị Dung
$30
AH Nguyễn Thế Hồng
$100
AH Vi Hữu Lộc
$30
AH Lê Mẫu
$25
AH Lê Quang Nguyên
$50
AH Lê Nguyet Oanh
$50
AH Nguyễn Chánh Phong $50
Ba` Đào Kim Quan
$30
AH Huỳnh Thanh Quân
$50
AH Trần Đan Thanh
$30
AH Nguyễn Đức Tú
$50
AH Trần Anh Tuấn
$50
AH Lê Nguyên Tùng
$30
Tổng cộng :

Các Chị Phong, Cảnh, Ha, Quan, Lộc

AUD $ 660

Và chúng tôi đã mua chi phiếu US$ 650.00
Ghi tên: Mr. AI VAN
Bản chánh gởi bưu điện về:
725 Langer Drive
Flacentia, CA92870
USA
Thân chào các AH
Huỳnh Thanh Quân
AHCCSydney

Chi Hồng, Quan, Lộc, Quân và AH Dung

AH Tùng, A/c Tuấn,chị Tùng, A/c Nguyên

AH Phong, Bảng, Quân, Bằng, Thanh, Lộc,
Mẫu, Oanh, Hoang (VN) và Cảnh
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AHCC Nam, Bắc California

Tham Dự Tang Lễ
AH Trần sĩ Huân tại Oxnard
Nguyễn đình Duật
Tin AH Trần sĩ Huân, nguyên Truởng Khu
Công chánh Nha trang vừa qua đời ngày 12
tháng 7 năm 2011 tại Oxnard, California huởng
thọ 81 tuổi, đã đuợc nhanh chóng loan báo
khắp 2 miền Nam, Bắc California (Cali), nơi
mà AH Huân đã làm việc trên 20 năm truớc khi
về hưu và sau đó dời về cư ngụ tại Oxnard với
gia đình.
Một phái đoàn đại diện AHCC miền Bắc
Cali gồm các bạn bè AHCC và đồng nghiệp ở
Caltrans, Khu Kiều lộ 4, Oakland, đã đuợc tổ
chức để đi dự tang lễ của AH Huân vào ngày
thứ ba 19 tháng 7 năm 2011 tại Oxnard.
Phái đoan gồm có các AH Nguyễn xuân Hoàn,
Nguyễn đăng Thịnh, Trần bất Nhựng, Nguyễn
đình Duật và Mai đức Phuợng (các AH Nguyễn
đức Suý, Huỳnh Quế và Nguyễn Thiệp vào
phút chót đã không thể tham dự). AHCC Bắc
Cali còn có AH Phan ngọc Cơ và Hồ đăng Lễ
đi tham dự riêng vì là bà con với AH Huân. Có
tất cả 46 AH Bắc Cali và các nơi tham gia đóng
góp gởi vòng hoa phúng điếu và chia buồn với
chị Huân và tang quyến.
Ngoài ra, phái đoàn AH Bắc Cali còn mang
theo để trao lại cho gia đình AH Huân Một
Bảng Tuởng Niệm “IN MEMORY” do Giám
đốc Khu Kiều lộ 4, Oakland ký, tuởng niệm và
ghi nhớ các công tác kiều lộ và đóng góp quý
báu của AH Huân với tư cách là một Truởng
Kỹ sư Đồ án (Project Engineer) khi phục vụ
trên 23 năm tại Khu Kiều lộ 4, Oakland (lâu
hơn thời gian AH Huân làm việc ở Việtnam!)

Chiều thứ hai 18 tháng 7, khi phái đoàn đến
khách sạn thì đã có cháu Trần sĩ Chương,
truởng nam của AH Huân chờ sẵn tiếp đón. Sau
đó, cháu Chương đã huớng dẫn phái đoàn về
nhà để thăm viếng và chia buồn với chị Huân
và gia đình nhân dịp đau buồn và mất mát to
lớn này. Mặc dù tang gia bận rộn, chị Huân vẫn
chu đáo kêu cháu Chương đưa phái đoàn đi
dùng cơm tối truớc khi về khách sạn nghỉ ngơi.

Bàn Thờ AH Trần sĩ Huân với
Bảng Tưởng Niệm

Hôm sau, 8 giờ 45 sáng, thứ ba 19 tháng 7,
khi phái đoàn Bắc Cali đến nhà quàn Griffin
Chapels ở Camarillo thì đã thấy phái đoàn Nam
Cali do AH Truởng đoàn Đồng sĩ Tụng và AH
Ái Văn đã có mặt. Phái đoàn Nam Cali sau đó
còn có chị Vĩnh Đào, AH Lý Đãi, anh chị
Phạm lương An, AH Lê nghiêm Hùng. AH Mai
trọng Lý vào phút chót không thể tham dự
nhưng đã có gởi một số báo Nguời Việt nhờ
AH Aí Văn mang lên trong đó có đăng thông
báo Chia Buồn AH Trần sĩ Huân của tất cả
AHCC Nam Cali. Phái đoàn AHCC Nam Cali
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còn có mặt AH Hoàng đình Khôi và AH Lê
đinh Kỳ là hai em rể của AH Huân.
Sau nghi lễ nhập quan, phát tang và khai
kinh trang nghiêm của quý vị Thuợng toạ và ni
sư, buổi tang lễ tuởng niệm đã bắt đầu với
những lời bày tỏ tâm tình rất xúc động của cháu
Trần sĩ Chương với thân phụ là AH Huân.
Cháu cho biết là AH Huân lúc nào cũng tự hào
và hãnh diện về nghề nghiệp cuả mình và đã
uớc muốn các con tiếp tục nghề công chánh của
mình, nhưng vì các hoàn cảnh khác biệt, ngoài
ý muốn, các cháu không ai nối nghiệp của cha
được!

Các AH Phượng, Hoàn, Thịnh, Nhựng, Tụng, Duật

Tiếp theo, cháu Chương đã mời Mẹ lên đọc
lá thư cuả AH Huân viết để lại truớc khi mất,
cám ơn tất cả bà con, thân bằng, quyến thuộc
và các bạn bè, đồng nghiệp đã bỏ thì giờ quý
báu đến thăm viếng và đưa tiễn AH về thế giới
khác!
Sau đó, AH niên truởng Đồng sĩ Tụng, đại
diện các AHCC Nam Cali lên chia buồn với chị
Huân và tang quyến và bày tỏ cảm tuởng và các
kỷ niệm nghề nghiệp trong quá khứ với AH
Huân.
Tiếp theo, AH Mai đức Phuợng, đại diện
AHCC Bắc Cali đã lên phát biểu lời phân ưu
của tất cả AH Bắc Cali và đọc Bảng Tuởng
Niệm của Ông Giám đốc Khu Kiều lộ 4,
Oakland; sau đó AH Nguyễn đình Duật đã trao
Bảng Tuởng niệm lại cho tang quyến.

Các AH Duật, Nhựng, Tụng, Đải, Phượng

Sau chót, các cháu nội, ngoại của AH Huân
lên bày tỏ các lời mộc mạc, cảm động và dễ
thương, kể lại các kỷ niệm của các cháu đã có
với Ông Nội, Ông Ngoại.
Tiếp sau là lễ Di quan và An Táng lúc 12
giờ trưa tại Ivy Lawn Memorial Park ở
Ventura, phía bắc của Oxnard.
Kính báo,
Nguyễn đình Duật

Các AH Duật, Nhựng, Tụng, Đải
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Các AH Trần Lê Quang, Ngô Trọng Anh, Đào Trọng Hiệp, và Tôn Thất Ngọ

Các AH và Phu nhân Đào Trọng Hiệp, Trần Lê Quang, AH Ngô Trọng Anh, và Tôn Thất Ngọ
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Ban Phụ Trách Lá thư AHCC xin thành thật chúc mừng
Các AH có nhiều sức khoẻ để an hưởng tuổi già trong những ngày sắp tới.
Chúc Mừng Thọ:

Xin Chúc mừng:

Trưa ngày 02/07/2011, tại nhà hàng Hoa Sứ
- Cần Thơ, một số AHCC Sài Gòn và AHCC
Cần Thơ đã tổ chức mừng thọ đồng thời trao
tặng lẵng hoa và bảng mừng thọ cho 2 AH sau
đây:

AH Văn Minh Hồng báo tin lễ vu quy của
thứ nữ là Văn thị Thùy Trang, sánh duyên
cùng cậu Bobby Max Benavidez, trưởng
nam của ông bà Bobby Ricky Benavidez.
Hôn lễ sẽ cử hành ngày chủ nhựt 4 tháng 9
năm 2011 tại tư gia ở Highland, California.

- Bảng ĐẠI THƯỢNG THỌ cho AH TRẦN
VĂN QUÌNH, sinh ngày 07 tháng 5 năm 1921,
tốt nghiệp KSCC năm 1952, nguyên Trưởng
Khu Nam Công Chánh Nam Phần tại Cần Thơ.

Được hồng thiệp cháu Hà Uyên Dzi, thứ nữ
cũa anh chị AH Hà quốc Bảo báo tin sẽ đẹp
duyên cùng cậu David Robert Knutsen.
Hôn lễ sẽ cữ hành vào ngày 24 tháng 9 năm
2011 tại Los Gatos, Bắc California.
AH Dư Thích, đã chính thức nghĩ hưu sau
hơn 20 năm làm việc, tại Bộ Xây Dựng và
Thiết Kế Nhà Đất (HUD), từ tháng 8 năm
2011, tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Hai AH Hà Thúc Giảng và Trần Đình Thọ
đã rửa kiếm, về hưu vui thú điền viên cuối
tháng 4 năm 2011 sau khi đã làm vi ệc trên
20 năm với Kiều lộ 4, Oakland.

- Bảng THƯỢNG THỌ cho AH NGUYỄN SĨ
CẨM, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1931, tốt
nghiệp KSCC năm 1963, nguyên là Giám đốc
Nha Thương Cảng Đà Nẵng và nguyên Giám
đốc Nha Công Binh Tạo Tác Cần Thơ.
- Đại Diện AHCC vùng Hoa-Thịnh-Đốn, Hoa
kỳ, đã trao Bảng THƯỢNG THỌ cho AH MAI
VĂN MẸO, 85 tuổi, tốt nghiệp KSCC năm
1952, nguyên là Trưởng Ty Công Chánh tại
nhiều tĩnh miền Tây Nam Phần.
AH Nguyễn văn Bảnh thay mặt AHCC trao Bảng
Thượng Thọ cho AH Mai Văn Mẹo tại Vùng HTĐ
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Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo
cùng toàn thể AH trong gia đình Công Chánh
những tin buồn nhận được sau đây :
Ái Hữu Bùi quang Vinh (KSCC khoá 14) đã từ trần tại Santa Ana - California, hưởng thọ 69 tuổi.
Hiền thê AH Nguyễn Bách, là Bà Marie Hồ thị Thu Quế đã thất lộc ngày 15 tháng 7 năm 2011 tại
Montreal, Canada, hưởng thọ 70 tuổi.
Ái Hữu Trần sĩ Huân, nguyên Trưởng Khu Công Chánh Nha Trang đã mãn phần ngày 12 tháng 7
năm 2011 tại Oxnard, California, hưởng thọ 81 tuổi.
Ái Hữu Trần Nhị Khánh (KSCC khóa 1958-1962) đã mãn phần ngày 9/7/2011 tại San Diego,
California.
Ái Hữu Trần văn Bình (khoá 1964-1967) đã mãn phần vì một tai nạn xe cộ ngày 22 tháng 6 năm
2011 tại California, hưởng thọ 65 tuổi.
Ái Hữu Trương Như Nguyên, Pháp danh NGUYÊN CẢM, đã mãn phần ngày 3 Tháng 6 Năm
2011, tại Huế, Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi.
Thân mẫu AH Nguyễn văn Thủy (khóa 8 KSCC) là Cụ Bà Têrêsa-Maria Đào Thị Ảnh, đã mãn
phần ngày 2 tháng 6 năm 2011, tại Sài Gòn, hưởng thượng thọ 90 tuổi.
Hiền thê AH Lê Văn Bê, nhũ danh là Nguyễn Thị Bạch Mai, đã từ trần ngày 26 tháng 5 năm
2011, tại Bình Thạnh, Việt Nam, hưởng thọ 67 tuổi
Thân phụ AH Nguyễn Bạch Yến là ông Nguyễn văn Tín đã qua đời ngày 19 tháng 5 năm 2011 tai
San Jose- California, hưởng thọ 83 tuổi.
Thân mẫu AH Huỳnh Kim (cũng là nhạc mẫu AH Dương Mai Hương), đã mãn phần tại Việt
Nam, hưởng đại thượng thọ 91 tuổi.
Cụ bà AH Lâm Mỹ Bạch Tuyết vừa mãn phần ngày 15 tháng 5 năm 2011 tại Orange County California, hưởng thọ 87 tuổi (cụ bà Lâm Mỹ Bạch Tuyết đã có viết nhiều bài cho Lá Thư Ái Hữu
Công Chánh với bút danh Hảo Lâm).
Nhạc mẫu AH Nguyễn văn Xá, là Cụ Bà Sử Thị Kim Thu vừa qua đời, ngày 20 tháng 4 năm 2011
tại Texas, hưởng thọ 82 tuổi.

Ban Phụ Trách Lá thư AHCC cùng toàn thể Ái hữu Công Chánh xin
chia buồn cùng qúy tang quyến có người thân qua đời, và thành kính
cầu nguyện hương hồn các vị quá cố sớm được về miền vĩnh cửu.

TRANG 140

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tổng Kết Tài Chánh Yểm Trợ LTCC
(tính từ ngày 03/21/2011 đến 08/15/2011)
Thủ Quỹ LTCC Bắc CA: Nguyễn Đình Duật và Khưu Tòng Giang
Thủ Quỹ LTCC Nam CA: Ái Văn và Nguyễn Văn Luân

( Xin vui lòng xem chi tiết Tài Chánh
trong Bản-in Lá Thư AHCC 97
phân phối trong Nội bộ AHCC)
Trang 140 - 142

D. Phần Chi: Chi Phí cho LT97 sẽ được tường trình trên LT98
E. Yểm trợ nhận được sau ngày 08/15/11 sẽ được đăng trên LT98
F. Mặc dầu đã cố gắng tối đa, nếu quý AH/TH nhận thấy có thiếu xót hay nhầm
lẫn trong Bảng Tổng Kết Tài Chánh, xin quý AH/TH thông báo để BPT đính
chính và cập nhật lại trong LT98.
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“ Xin các ÁI-HỮU & THÂN HỮU
vui lòng liên lạc BAN PHỤ TRÁCH
LÁ THƯ AHCC, để nhận bản in
Danh sách AHCC / TH Thế Giới
Năm 2011 ”

TRANG 144

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

“ Xin các ÁI-HỮU & THÂN HỮU
Vui lòng liên lạc BAN PHỤ TRÁCH
LÁ THƯ AHCC, để nhận bản in
Danh sách AHCC / TH Thế Giới
Năm 2011 ”
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" Danh sách nầy đã được cập nhật đến ngày 23 tháng 8 năm 2011,
sau khi BPT đã xóa bỏ một số AH đã lâu không liên-lạc với Lá Thư,
cũng như không hồi-âm thư của BPT."

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.

Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
gởi các Ái Hữu và Thân Hữu
Thưa Anh Chị Ái Hữu và Thân Hữu,
LTCC số 97 nầy được hình thành bởi sự đóng góp không
vụ-lợi của toàn-thể Ban Phụ-Trách, cũng như sự yểm-trợ
của toàn thể AH/TH về bài vở cùng như tài-chánh.
Tuy đã cố-gắng nhiều, nhưng chúng tôi chắc chắn còn nhiều
thiếu sót, mong được sự góp ý để chúng tôi sửa chữa, và làm
cho LTCC ngày một tiến-bộ về hình-thức và nội-dung, xứng
đáng với tôn-chỉ "GIỮ CHO CÒN CÓ NHAU"
Thay mặt Ban Phụ-Trách LTCC 97
ÁI-VĂN
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MỤC LỤC
LÁ THƯ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SỐ 97
Lá thư mùa Xuân
Thư Tín Ái Hữu Công
Chánh, Thư cho AHCC

BPT AHCC
Ban Phụ Trách

1
2

Bài Viết AH/TH CC
Thư Cho Các AHCC
Bình-luận về các Dự-Án
canh-tân đường-sắt ViệtNam
Ðọc lại những LTAHCC
năm xưa_LKThí
Nhà Giàu Mắc Nợ
Dấu Việt có sẵn trong
Windows7 (Vista và XP)
Vụ Gạo Ưng Bảo Toàn
bài dịch: Hãy khiến họ trở
thành vĩnh cữu
Một chuyến đi khó quên
Tình Quê Hương Trong Âm
Nhạc
Nhiếp ảnh và tuổi hưu
Biết đâu là khởi điểm cuộc
rong chơi
Rực Rỡ Mùa Thu
ĐI - THỞ - CƯỜI
Phiếm luận về ăn uống
Những cơn giận mất khôn
tôi làm việc tai Ebasco &
Raytheon
Hệ thống các Trường Kỹ Sư
tại Pháp
Dấu Tích
Ði bộ, môn thể dục cuả mọi
người (Phần 2)
Mừng Tuổi Mẹ 90

Thơ và Nhạc
Nhac: Chiều 30
Dịch Thơ: Lầu Hoàng Hạc
Thi Văn: Buổi Tập Trên Đồi

Nguyễn Thiệp

14
16

Trần Lê Quang
24
Lê Khắc Thí
Phan Đình Tăng
Trần Sĩ Huân
Bùi nhử Tiếp
Huỳnh long Trị
Lê Ngọc Phượng
Nguyễn cửu
Tuyên

28
29
31
33
35
38
45
48

Tràm Cà Mau
Từ Minh Tâm
Hồ Viết Phán
DSK
Nguyễn Văn Luân

55
60
63
67
69

Lê ngoc Minh
76
Trần văn Thu
Hà quốc Bảo
Hà thúc Giảng
Huỳnh Thị Duy
Oanh

Hồ đăng Lễ
Trần Giác Hoa
Tô Hữu-Quỵ

79
83
93

13
96
119

Sinh Hoạt
Nhóm cựu sinh viên Khóa 1
Kỹ Sư TTQGKTPT niên
khóa 1958-1962
AHCC Houston tiếp đón
AH Ái Văn
San Jose đón tiếp AH
Nguyễn niệm Châu VN
AH/TH Công Chánh Pháp
tiếp đón Anh Hồ đăng Lễ
Tiệc mừng Trần đình Thọ
về hưu
Những hình ảnh vui trên du
thuyền Norwegian ngày
03/19/11
Nam Cali chào đón AH
Huỳnh mộng Tuyên
Sacramento đón tiếp AH
Nguyễn niệm Châu
AHCC Paris đón tiếp AH
Nguyễn Đức Chí
AHCC Sài Gòn Cần Thơ
chúc thọ AH Trần văn
Quình và Nguyễn sĩ Cẩm
Nam Cali đón tiếp anh chị
Lê Nguyên Thông
Những Mẩu chuyện ghi lại
sau chuyến du lịch Mỹ và
Gia nã đại
Tiếp đón bạn Từ đình Lu từ
VN
Nam Cali đón tiếp anh chị
Hoa Trường Xuân
Saigon Họp mặt 43 năm
KSCCK7
AHCC-HTD Họp mặt Xuân
2011
Được Mùa Hội Ngộ 2011
AHCC Sydney - Úc
Tang Lễ AH Trần Sĩ Huân
AHCC Huynh Trưởng gặp
nhau tại San Francisco

Hà văn Trung

95

Đoàn kỳ Tường

97

Chúc Mừng
Tin Buồn
Tổng kết Tài Chánh
Danh Sách AHCC
Mục Lục

Ban Phụ Trách
Ban Phụ Trách
Ban Phụ Trách

138
139
140

Ban Phụ Trách

143
156

98
Khưu tòng Giang
100
Đỗ Hữu Hứa
102
Khưu tòng Giang
104
Hà quốc Bảo
109
Trịnh Hảo Tâm
111
Bửu Hiệp
112
Đỗ hữu Hứa
114
Nguyễn Thành
Phùng
Nguyễn văn Luân
+ Ðào tự Nam

118
120

Lê Nguyên Thông
124
Lâm Viên
125
Nguyễn Thiệp
127
Ngô trọng Anh
128
Ngô Nẫm
Ngô Nẫm
Huỳnh thanh Quan
Nguyễn đình Duật

131
133
135
137

Ngô trọng Anh

Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
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Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC
Năm 2011

ÐẠI DIỆN ÁI HỮU CÔNG CHÁNH ÐỊA PHƯƠNG
HOA KỲ
• BẮC CALIFORNIA:
 Từ Cẩm Thành
 Lê Mộng Hùng
 Mai Đức Phượng
 Hồ Đăng Lễ
 Nguyễn Đình Duật
 Nguyễn Văn Thành
• NAM CALIFORNIA:
 Trần Giác Hoa
 Trịnh Hảo Tâm
 Trần Hữu Thân (Frank)
 Nguyễn Minh Trì
 Nguyễn Quang Cách
 Nguyễn Duy Tâm
 Trần Văn Thám
 Trần Đức Hợp
• LOUISIANA:
 Lê Thành Trang
• WASHINGTON DC:
 Ngô Nẫm
 Nguyễn Ðức Chí
 Hoàng Ngọc Ẩn
 Nguyễn Văn Bảnh
 Bùi Văn Ẩn
 Dư Thích
• TEXAS:
 Phi Ngọc Huyến
• WASHINGTON STATE:
 Hà Quốc Bảo
• MASSACHUSETTS:
 Nguyễn Hữu Tuân

•


•


•



•


FLORIDA:
Lê Thanh Tòng
INDIANA:
Nguyễn Khoa Long
OKLAHOMA:
Ngô Anh Tề
Nguyễn Ðình Viễn
COLORADO:
Nguyễn Tâm Trí

CANADA
• MONTREAL:
 Nguyễn Quang Di
 Phạm Ngọc Xuyên
 Nguyễn Văn Khoa
• TORONTO:
 Lê Văn Châu
 Đoàn Chí Trung
FRANCE




Ðỗ Hữu Hứa
Hoa Trường Xuân
Trương Như Bích

AUSTRALIA
• SYDNEY/NSW:
 Huỳnh Thanh Quân
 Lê Nguyên Tùng
• MELBOURNE/VIC:
 Đoàn Đình Mạnh
 Vũ Đình Ngũ
NORWAY
 Nguyễn Hương Hữu
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