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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Họp Mặt Với Nhóm AHCC Sài Gòn Và
Thăm Ngôi Trường Cao Đẳng Công Chánh Cũ
AH Trần Trung Trực
Ngày thứ Bẩy, 23 tháng 9, chúng tôi có
cuộc họp mặt thân mật với nhóm AHCC Sài
Gòn, và ngày thứ Bẩy, mồng 6 tháng 10,
chúng tôi lại được tham dự cuộc họp đầu
tháng 10 của nhóm AHCC Sài Gòn, uống cà
phê và thăm hỏi nhau. Sau đó, chúng tôi
cùng các AHCC Sài Gòn đi bộ sang trường
Cao Đẳng Công Chánh cũ, thuộc Trung Tâm
Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ cũ, thăm ngôi
trường mà hơn nửa thế kỷ qua, chúng tôi và
các bạn đồng khóa vui đùa và học hành ở đó.

Ngày thứ Bẩy, mồng 6 tháng 10,
chúng tôi lại được mời tham dự họp mặt đầu
tháng 10 của nhóm AHCC Sài Gòn. Họp mặt
kỳ này tại quán cà phê quen ở cư xá Lữ Gia,
gần cựu Trung tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú
Thọ. Lần này đông hơn, 12 người, gồm có
AH Đỗ Như Đào, k67, Nguyễn Ngọc Ẩn, k71,
Vĩnh Thuấn, Tạo Tác Huế, Lê Văn Ba, k59,
Lưu Kim Loan, k65, Vĩnh Quý, k68, Mai
Thanh Toàn, k62, Nguyễn Thanh Liêm, k66,
Phan Văn Nho, k75, Hà Văn Khánh, k65,
Trần Minh Quang, k72, và Nguyễn Văn Sang,
k59.
AH Liêm đã in Lá Thư AHCC số 110
giá rất rẻ, in 70 Lá Thư và mỗi Lá Thư tốn
kém 20 ngàn VNĐ, dưới 1 USD cho mỗi Lá
Thư. Nhờ vậy, các AH ở VN mới biết sinh
hoạt các AHCC khắp toàn cầu. Chúng tôi
cám ơn AH Liêm nhiều lắm, vì ngoài xây cầu
BTCT, còn làm rất nhiều việc thật đắc lực.

Từ trái AH Trực, Quý, Nho, chị Loan, AH Liêm,
Toàn và Lý.

Ngày 23 tháng 9, chúng tôi họp mặt
đầu tiên với một nhóm AH, gồm có AH Mai
Thanh Toàn, chúng tôi đã gặp mặt ở Mỹ
tháng 3 năm 2018, AH Nguyễn Thanh Liêm,
K4KSCC, AH chị Lưu Kim Loan, k65, AH Võ
Quang Lý, k61, AH Phan Văn Nho,
K14KSCC, và AH Vĩnh Quý, k68. Tất cả, trừ
AH Toàn và Quý, chúng tôi đã biết nhau từ
trước, chúng tôi đã nhận nhau ngay vì chúng
tôi đã sinh hoạt với nhau rất nhiều. Chúng tôi
uống cà phê và ăn điểm sấm ở quán Hoa
Viên Phú Thọ, một quán thơ mộng và đẹp.
Giá cả phải chăng. Nhưng vì di chuyển chúng
tôi không có xe gắn máy và giá taxi hơi cao
và không biết bác tài có chuyên nghiệp hay
lật lọng nên không an tâm. Chúng tôi ngồi nói
chuyện tâm sự và những chuyện AH bên Mỹ
và Việt Nam.

AH Ba và AH Toàn đang xem Lá Thư AHCC số 110

Anh Nho đã cho tôi danh sách ái hữu
còn ở lại Việt Nam. Tôi nhờ anh Nho cập
nhật. Riêng phần zip code, tôi đề nghị anh
Nho ghi khóa nào AH Việt Nam ra trường.
Như vậy, chúng ta sẽ thêm khoảng 155 AH
nữa. Tuy rằng, danh sách này thiếu sót một
số AH không tham gia hoạt động, như AH
Ngô Văn Phú, K6KSCC, của chúng tôi. Dầu
vậy, chúng tôi thành thật cám ơn anh Nho và
anh Liêm rất nhiều. Nếu quí vị muốn biết AH
nào còn kẹt ở VN, xin liên lạc với BPT.
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Trong cuộc họp này, AH Đào đã nhận
ra tôi vì AH trước 75 đã làm cho sở Công
Chánh cũ, Tòa Đô Chánh. Riêng tôi, nhìn
gương mặt AH Đào hơi quen, nhưng hơn 43
năm cuộc đời thay đổi, không nhận ra AH.
Sau đó, AH tự giới thiệu, tôi mới nhận ra. Nếu
không có cuốc họp này, chắc chắn chúng tôi
vẫn thấy xa lạ.
Chúng tôi ngồi lại, nhận ra nhau. Vui
đùa nói chuyện trường xa xưa, tình cảm ái
hữu như sống lại. Chúng tôi thành thật cám
ơn AH Toàn và Nho, vì hai cuộc họp mặt này,
chúng tôi có dịp gặp mặt, biết thêm nhiều AH
khác.

Bảng tên cũ của Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật
Phú Thọ nay được đổi thành Trường Đại Học Bách
Khoa

AH Quang, Đào, Thuấn, Khánh và Nho

Từ trái Quý, Đào, Nho, Trực, Quang, Liêm, Toàn,
chị Loan, AH Ẩn, Khánh và Sang

Sau đó, chúng tôi đi bộ sang Trung
Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, thăm ngôi
trường cũ. Tôi có cảm tưởng như cố Thày
Bửu Đôn, cố AH Chí đã giúp tôi cơ hội cùng
các AH CC Sài Gòn thăm ngôi trường mà
cách đây hơn nửa thế kỷ chúng tôi đã vui đùa
và học hành tại đây. Nếu không có cuộc đổi
thay, chắc chắn miền Nam sẽ không thua
Nam Hàn và Thái Lan, và bây giờ dân miền
Nam sẽ có một cuộc sống Tự Do, và đời
sống kinh tế sẽ rất khá, hơn hẳn Nam Hàn và
Thái Lan.
Trung Tâm bây giờ có rất nhiều
trường. Nguyên ngành Công Chánh đã thành
ba ngành: Xây Dựng, Cầu Đường và Thủy
Lợi. Chúng tôi nghĩ Trung Tâm đã lớn mạnh:
rất nhiều sinh viên và rất nhiều ngành. Lớn
mạnh khoảng 50 đến 80 lần trước năm 75.
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, dù mình
không muốn chấp nhận, nhưng những gì tạo
hóa làm, mình đành phải đón nhận. Chúng tôi

AH Toàn và Sang vui vẻ ngồi nói chuyện trước
ngôi trường cũ

mong rằng tình Ái Hữu Công Chánh luôn bền
chặt, và chúng mình và con cháu mình sẽ
không làm hổ thẹn với các bậc tiền nhân,
không để quê hương bị giặc Hán đô hộ và
dân tộc bị diệt chủng. Việt Nam muôn năm,
muôn năm!
AH Trần Trung Trực

