
 

 

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT AHCC 
NGÀNH KIẾN THIẾT TẠI SAIGON 

& ðón tiếp AH Dương Phú Yên ngày 9 tháng 6 năm 2013 

Huỳnh Mộng Tuyên 

 Huỳnh mộng Tuyên, sau hơn 2 năm ở Mỹ, 
về thăm VN, giữ mùa mưa tháng 6, trời nóng 
và oi bức, có lúc nhiệt ñộ lên tới 35*C. Ở 
Saigon trong khoảng thời gian gần một tháng, 
mình nhận ñược nhiều cuộc ñiện thoại thăm hỏi 
của nhiều bạn bè cũ, mời nhau, hàn huyên, sau 
gần 800 ngày xa cách Saigon. Tuần trước, ñược 
AH Nguyễn thanh Liêm (khoá 1966) báo tin: 
AH Nguyễn văn Cao qua ñời ở tuổi ngòai 80. 
Trước năm 1975 anh Cao là một công chức làm 
việc tại Tổng Nha Kiến Thiết, anh ñược nhiều 
cảm tình của bạn bè Kiến thiết và Công chánh. 
Có AH Nguyễn Tấn Thọ (ở Mỹ), AH ðỗ Hữu 
Hứa và Hoa Trường Xuân (ở Pháp) gửi phúng 
ñiếu và phân ưu ñến gia ñình anh Cao. 
 
 AH Nguyễn Thanh Liêm, KSCC 1966, năm 
nay gần thất thập, vẫn sống ñộc thân, vui tính, 
họat bát, khỏe mạnh... vẫn tiếp tục với nghề 
bình tóan bêtông cho nhiều công trình xây 
dựng ở VN. AH Liêm là ñầu dây liên lạc với 
nhiều AHCC-AHKT, tạo nhiều dịp ñể các AH 
cao niên ngồi chung uống trà, chai bia tán gẫu 
chuyện vui buồn của ngành Kiến thiết- Công 
chánh. 
 
 Học ở trường Phú thọ, sau khi tốt nghiệp, 
anh em Công chánh, phục vụ cho các ngành 
như Kiều lộ, Sân bay, Than Nông sơn, Kiến 
thiết. ở Tổng nha kiến thiết có: Hùynh mộng 
Tuyên, Trần ðình Vượng, Tôn thất Diệp, Ngô 
thị Ba, Lưu Kim Loan. Kỹ sư ñàn anh có: Lâm 
ñốc Thượng, Hoa Trường Xuân, Nguyễn Tấn 
Thọ, Trương như Tu, Trần trọng Tỏan, ðỗ Hữu 

Hứa, Ngô Nẫm, Trần ñình Luân. Kỹ sư bậc 
thầy có thầy Phạm minh Cảnh, Tôn thất ðổng, 
Nguyễn xuân ðức. Anh em CC sát cánh với 
anh chị em Kiến trúc xây dựng nhiều công trình 
lịch sử cho miền Nam như Dinh ðộc Lập, Tháp 
Hồ Con Rùa, chợ ðầm Nha Trang, chợ ðông 
Ba Huế, chợ Dalat. 
 
 Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2013 có một buổi 
họp mặt nhóm thân hữu Kiến thiết – Công 
chánh ñể ñón tiếp AH Dương Phú Yên (1965) 
và vợ là chị Nguyễn khoa Diệu Yến về thăm 
VN. Một buổi dã ngọai uống bia với AH Lê chí 
Thương (1968) bào ñệ của AH Lê Chí Thăng, 
hiện nay AH Thương và vợ là AHCC Mã Ngọc 
Tuyết sống hạnh phúc với thiên nhiên, vườn 
hoa ao cá, theo quan niệm: 
 

ðọan tống nhất sinh duy hữu tửu 
Trầm tư bách kế bất như nhàn 
 

 Hẹn 8:30 sáng, anh em AH họp mặt nhà số 
120 ñường Hòang Hoa Thám, Bình Thạnh, biệt 
thự xinh ñẹp 700 m2 cùa chị Nguyễn Nguyệt 
Cung, người ñẹp của Tổng Nha Kiến THiết 
trước năm 1975. Anh em ăn bún bò giò heo có 
chả Huế trên sông Hương, làm tôi nhớ lại kiến 
trúc sư Lê minh Chánh, Trưởng Khu kiến thiết 
Huế (Khu 1) năm 1965 trong một chuyến công 
tác với anh L M Chánh ñựợc ngủ ñò sông 
Hương, buồi sáng nhâm nhi ly càfê ở tiệm Phan 
trên ñường Phan Bội Châu, ngắm nữ sinh ðồng 
Khánh, tóc thề ẩn dưới chiếc nón lá bài thơ. 
 



 

 

 Sáng nay trong bàn bún bò lót dạ, chuẩn bị 
ñến gia trang cùa AH Lê Chí Thương, có AH 
Nguyễn tấn Nhật và vợ là chị Lê thị Thu Nga. 
Theo bạn bè kể lại thì AH Nhật rất can ñảm, ñã 
giúp AH Thương lấy lại căn nhà sau khi anh bị 
tù vì tội vượt biên, thật ñáng hoan nghênh. 
Trong nhóm có AH Trần văn Chiêm trước năm 
1975 làm trưởng ty Kiến thiết tỉnh Long An ñã 
cùng ñại tá Lê văn Nam xây dựng thành phố vệ 
tinh xinh ñẹp phía nam Saigon. Hôm nay trong 
ñòan còn có chị Võ ngọc Thu, là bạn thân của 
AH Lê kim Loan, hai người là Kỹ thuật của 
Tổng nha Kiến thiết trườc năm 1975. Chị Loan 
ñã ñược nhiều AH biết ñến qua LTCC. Chị tốt 
nghiệp 1965, công tác tại TNKT và là phó ty 
KT Gia ðịnh. Hàng năm AH Loan cùng với 
AH Lê Chí Thăng tổ chức tiệc liên hoan. Gần 
ñây, AH Loan còn góp công vào công trình 
giao thông tại vùng quê nghèo Trà Vinh do gia 
ñình Thầy Phạm Minh Cảnh tài trợ, thật là một 
việc làm ñầy ý nghĩa. 
 
 Qua cầu An Lộc lúc 11 giờ trưa và ñã ñến 
nhà AH Lê chí THương. Năm 1990, AH 
Thương cộng tác với hội KTS VN, là chuyên 
viên kiêm hồ sơ kết cấu bêtông cho hội. Anh 
Thương và một số KTS mua ñất ở khu An lộc, 
xây nhà thành phố nhưng thật thơ mộng, hợp 
cho tuổi xế chiều. Anh chị, sống rất hạnh phúc, 
có ao cá, những chậu hoa phong lan ñủ màu 
khoe sắc thắm, có dàn hoa thiên lý. Chị 
Thương ñãi bạn bè lẩu thịt bò với hoa thiên lý 
thật là ngon và tốt cho sức khỏe vì hoa thiên lý 
chữa ñược tim mạch, giảm stress, và thường có 
ñược một giấc ngủ bình yên. Thức ăn các AH 
chuẩn bị quá ñầy ñủ, nhiều hương vị khác nhau 
của ẩm thực VN. Món bì cuốn,vỏ bọc là bánh 
tráng dẻo trong ruột có rau tía tô, húng quế, rau 
răm, thịt và da heo xắc nhuyễn, ướp bột thính 
gạo rang, thưởng thức với nước mắm cay. Các 

bạn già, thất thập cổ lai hy, răng yếu vẫn còn 
nhai ñược, thấy thật là ngon... hi...hi. Món nem 
chua mà AH Yên mua ở Nha trang ñem về, 
ñúng là nem Huế. Nem ñược kết thành ñôi (hai 
chiếc), vỏ ngòai lá chuối, trong lá chùm ruột 
non bọc thịt trộn bì heo thái nhuyễn, nem có vị 
chua ngọt dịu, ăn với tép tỏi sống, ớt hiểm 
xanh, uống bia 33 thật tuyệt vời...quá ñã...quá 
ñã. Món vịt quay, heo quay, ñậm mùi ngũ vị 
hương của người Hoa Chợ Lớn, ăn vào miệng 
béo ngậy. gợi nhớ anh ba tàu, mập ú, bụng phệ 
ñứng chặt vịt quay ở chợ cũ Sàigon. ðể nhậu 
lai rai với thùng bia 24 lon, còn có dưa kiệu 
chua, tôm khô. Một AH giới thiệu ñây là kiểu 
Huế, hương vị ñăc trưng của xứ Sông Hương 
có cái vị chua ngọt, không nồng không cay, 
khai vị với kiệu chua, uống bia, ngâm mấy câu 
thơ: 
 

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy 
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười 
Thôi công ñâu chuốc lấy sự ñời 
Tiêu khiển một vài chung lếu láo... 
 

 Các AH xa bao nhiêu năm, nay gặp lại 
nhau, mừng vui, nói nhiều, cười nhiều, uống 
nhiều...nhìn lại gần thấy hết thùng bia 24 lon 
rồi...he...he...he... 
 
 Trong tiệc rượu, anh chị em ca ngợi LÁ 
THƯ CÔNG CHÁNH.100.....hoan nghênh sự 
góp công sức của các AH Nguyễn thúc Minh, 
Ái Văn, Mai Trọng Lý, Nguyễn văn Luân, 
Nguyễn Thiệp, Lê Nghiêm Hùng, ðào Tự 
Nam. 
 

Người tường trình: AH Hùynh Mộng Tuyên 

và AH Nguyễn Thanh Liêm 

 



 

 

 
Hinh 1: Từ trái sang phải:  
Hàng ñầu: AH Nguyễn tấn Nhật,Võ Ngọc Thu, Lưu kim Loan, Nguyễn thi Diệu Yên, Lê chí Thương  

Hàng 2: AH Mã Ngọc Tuyết, Nguyễn thanh Liêm, Huỳnh mộng Tuyên, Dương phú Yên  

Hàng 3: AH Nguyễn nguyệt Cung 

 

 
Hình 2: từ trái sang AH Lưu kim Loan, Huỳnh 

mộng Tuyên, Nguyễn thanh Liêm, Dương Phú Yên 

 

 

 

 

 
Hình 3: Vợ chồng AH Lê chí Thương 

 


