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Tình Ái Hữu Công Chánh
AH Bùi Đức Hợp và Trần Trung Trực
tôi gặp chị khi còn làm việc tại tiểu bang
Louisiana: "Chị mới viết văn, và văn của chị
thật mộc mạc chơn thành và dễ thương của cô
gái miền Tây Nam Bộ".
Đọc xong LT, tôi ghi lạị một vài nhận
xét và gửi qua ban Phụ Trách LT: "Hai bài viết
trong LT 109 của Tràm Nước: "Thầy Tăng, vị
thầy khả kính" và "Los Angeles Ký Sự" quá
hay, tựa như hoa lan e ấp nở trong vườn hoa
cúc vàng. Lời văn của tác giả bình dị, nhẹ
nhàng, dễ thẩm thấu vào tâm hồn người đọc".
Ngày 28/9/17, tôi gửi cho anh bài viết "Tôi
lượm lon" để tùy nghi. Anh phúc đáp:
"Bài của anh tôi đã trình bầy và bỏ trong hộc
Lá Thư AHCC số 110. Chúng tôi cần rất nhiều
bài viết về chuyện xảy ra hiện tại và kỷ niệm
của AH/TH. Riêng anh, nếu rảnh xin gửi về
chúng tôi những bài viết như vậy. Chúc anh
một ngày vui và an lành".
AH Trực và AH Hợp

LNV của AH Hợp: Bài viết như lời cảm ơn
AH Trực, anh đã bỏ nhiều thì giờ, công sức
ra phụ trách 4 LH AHCC kể từ số 109.
AH Trần Trung Trực thuộc Khoá 6
KSCC, cùng khoá với AH Nguyễn Đính Bốn
(a), còn tôi thuộc khoá đặc biệt 1954-1958. Tôi
mới biết anh từ khi anh phụ trách LT AHCC.
Nghe nói trước đây, anh đầu tư xây dựng
nhiều cầu nông thôn như cầu Xẻo Ranh, tỉnh
Trà Vinh. Tôi yêu mến anh cũng như bất cứ ai
tham gia thiện nguyện, ăn cơm nhà vác ngà
voi.
Dưới đây là những mẫu chuyện trao
đổi giữa anh và tôi trong thời kỳ 4 LT:
Trong LT số 109, anh giới thiệu chị Ông
Ngọc Ngoạn, bút hiệu Tràm Nước, mà đôi lần

Theo yêu cầu của anh, ngày 3/3/2018 tôi gửi
tiếp bài "Tự tạo hạnh phúc ở tuổi già". Anh
cho hay: "Bài viết thật ý nghĩa, tôi sẽ đăng vào
LT số 111, xin anh viết bài cho mỗi LT. Cám
ơn anh đã nhiệt tình ủng hộ $100.00. Trong
những Lá Thư AHCC số tới, anh sẽ thấy mỗi
Lá Thư sau sẽ khá hơn Lá Thư trước. Riêng
cá nhân tôi, mỗi ngày học hỏi thêm nhiều. Bây
giờ làm có vẻ nhanh hơn trước khoảng gấp ba
lần trước đây."
Ngày 5/3/2018, tôi yêu cầu chị Duy Oanh,
thành viên của Nhóm TNSN: "Xin chị gửi bài
"Cầu Mỹ Tân 4, tình ái hữu, nghĩa xóm làng"
cho anh Trực. Hội AHCC SG đã thực hiện
nhiều cầu nông thôn (thay thế cầu khỉ đu đưa
bằng cầu đúc vĩnh cửu), nhưng chưa có dự
án nào như cầu Mỹ Tân 4, mà hầu hết người
đầu tư và xây dựng là các AH THCC trên toàn
thế giới. Điều đó đã nói lên tinh thần phục vụ
và sự thương yêu thắm thiết của AHCC chúng
ta đối với đồng bào nghèo khó tại quê nhà, cả
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đời họ chỉ biết "mặt bám đất, lưng bám trời"
(b). Qua đó, anh phát biểu: "Những bài viết
của anh Liêm thường có một cách nói chung,
tôi sợ AH/TH đọc thấy giống nhau nên ít chú
ý. Tôi thấy anh đưa những điểm khác biệt
từng công tác cho AH/TH biết rất hợp lý. Kể từ
nay, sau khi anh Liêm viết gửi cho tôi, anh hay
chị Oanh làm ơn viết lại từng công tác cho
thích hợp.".
Được lời như cởi tấm lòng, tôi khen anh qua
thư đề ngày 8/3/2018: "Anh hành sử như môt
cây bút chuyên nghiêp! Sở dĩ tôi nói vậy, vì
qua các việc anh làm:
- layout LT AHCC
- vô Kỷ Yếu Công Chánh để tìm đích danh
người viết
- đề nghị sửa lại bài anh Liêm vì mỗi công tác
có nét riêng
- mô tả giống nhau sợ AHTH CC sẽ nhàm
chán và bỏ lỡ cơ hội phát triển".
Tôi không phải là người viết văn,
nhưng nhờ viết nhiều rì sợc, tôi có đôi chút
kinh nghiệm truyền lại cho họ hàng, thân hữu
trong Nhóm viết bài thế nào để người đọc
không chàm chán. Ngoài những chi tiết như
"when, where, what, how", mỗi bài tường
thuật, báo cáo cần ghi lại tâm tư, tình cảm của
người trong cuộc cũng như người viết qua các
mẫu đối thoại.
Anh khiêm tốn đáp:
"Anh chưa biết tôi nhiều. Tôi thích và học dễ
dàng môn Toán và Khoa Học, không thích
môn Việt Văn. Cách đây hơn 35 năm, thi EIT
tôi được 95 điểm và PE được 97 điểm / 100
(c), Trước khi vô học CĐCC, tôi học đại học
Khoa Học và đã có chứng chỉ MPC và Physic
General. Sang Mỹ, tôi học thêm BS về
Computer Sciences và MS về Structural
Engineering.
Nhiều người chê tôi viết tiếng Việt dở. Đúng
vậy, những LT AHCC trước đây mỗi khi nhận
được, tôi không đọc mà xếp vô tủ. Mấy Lá
Thư sau này đọc một vài bài. Khi nhận lãnh Lá
Thư AHCC tôi mới tập viết. Và thú thực với
anh, tôi đã bỏ lỡ cơ hội đọc những bài viết thật
hay. Lúc này, tôi đang xem lại trang mạng,
đọc thêm bài, học cách viết văn và sẽ đảm
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trách trang mạng nữa. Tôi nghĩ Trời cho mình
trí tuệ và nếu muốn làm cái gì, cố gắng học
hỏi thì cũng thành công. Hy vọng có thể tiếp
nối anh".
Nhân dịp đại hội công chánh tổ chúc tai
Nam Cali, ngày 4/9/2018, anh ghé thăn tôi.
Chúng tôi trao đổi nhiều câu chuyện thú vị
"Giữ Cho Còn Có Nhau". Tôi càng quý mến
anh, khi biết anh cùng quê Nam Định.
Tôi hứa với anh sẽ viết bài cho LT
AHCC, mặc dầu tuổi già sức yếu. Sau LT, tôi
mong mỏi anh sẽ tham gia nhiều công tác
thiện nguyện, như mổ mắt cho đồng bào mù
loà trong cả nước, xây dựng cầu đường nông
thôn tại miền Tây Nam Bộ vv..
Lời Mở Đầu của AH Trực:
Anh Hợp và tôi quen nhau kể từ khi tôi làm Lá
Thư. Tuy nhiên, tôi bao giờ gặp mặt anh.
Nhân dịp đi dự Đại Hội AHCCTC, tôi ghé San
Jose, và muốn gặp mặt anh để biết một AH,
cùng quê với tôi, có một tinh thần giúp đỡ
đồng bào VN vượt bực, và đã viết rất nhiều
tập nhật ký.
Chúng tôi gọi điện thoại cho anh Hợp
để đến thăm anh. Anh dặn khi đến nơi, gọi
điện thoại để anh ra đón. Chúng tôi đến
shopping center gần chung cư anh ở, nhà tôi
gọi điện thoại cho anh, anh dặn đến chỗ 2 con
sư tử đợi anh. Nhà tôi vừa đi trong shopping
center vừa gọi điện thoại và thấy đúng 2 con
sư tử nằm trước một khu của shopping center
và cho biết đúng là nơi anh dặn, chúng tôi
ngồi chờ. Chúng tôi ngồi chờ ở đó khoảng 30
phút, thấy những ông già đi qua, tưởng chừng
anh, vì chúng tôi và anh chưa từng gặp mặt
nhau. Tôi nói nhà tôi gọi điện thoại lại cho anh
Hợp, vì cô em vợ chở chúng tôi sắp đến giờ
đón hai đứa cháu đi học về. Chuyện không
ngờ, là anh cho biết trước khu anh ở, họ cũng
để hai con sư tử. Chúng tôi đến trước khu anh
ở và gặp mặt anh. May nhờ điện thoại nên
không trở ngại tìm kiếm nhau, chứ hơn 50
năm về trước, chúng tôi đã mất hơn nửa ngày
tìm nhau giữa Thủ Đức và Sài Gòn, khi tôi
được phép về thăm nhà! Trông anh vẫn
nhanh nhẹn, tôi đâu có thấy anh bệnh hoạn gì
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đâu. Có lẽ nằm bên trong cơ thể đầy nhiệt
huyết giúp đồng bào VN nên lấn át bệnh tật.
Anh dẫn chúng tôi đến studio anh ở.
Trong căn phòng nhỏ, anh trưng bầy ảnh
tượng Đức Mẹ La Vang, bằng cấp khen ngợi.
Đặc biệt, anh mời chúng tôi ở tạm tệ xá của
anh ở San Jose, nằm đất và anh nấu nướng
cho chúng tôi. Cám ơn lòng chân thành của
anh, và cám ơn món chả cá Thăng Long mà
anh muốn đãi, dù chúng tôi từ chối. Anh tặng
chúng tôi 3 quyển hồi ký còn lại.
Ngày hôm sau, anh Email cho tôi như
sau: “Anh chị thân mến, Lần tới, mời anh chị
ghé tệ xá khoảng 10 AM (nếu sớm hơn càng
tốt), tôi sẽ đưa anh chị và chị lái xe đi tham
quan khu nhà giầu, sân golf cao nhất SJ và
chùa trên đỉnh đồi. Sau đó, mời 4 người dùng
cơm tại nhà hàng Nha Trang.”
Cám ơn lòng tốt của anh. Năm 75, gia
đình chúng tôi đã ở San Francisco vài tháng,
nhưng vì không kiếm được việc làm, nên
chúng tôi chuyển về Texas để lập nghiệp. Vì
đi đây đó, xem nhà cửa, chùa chiền, chúng tôi
đã xem nhiều. Về ăn uống, ở Mỹ dư thừa,
chúng tôi chỉ muốn gặp mặt anh để nói
chuyện thêm một lần nữa, vì một lần chưa
thỏa mãn tình ái hữu.
Sau ngày Đại Hội AHCCTC, chiều ngày
thứ Năm, chúng tôi gặp lại anh. Lần này, đến
ngay trước khu anh ở và gọi điện thoại cho
anh ra mở cổng (security gate). Không gặp trở
ngại gì. Lần này, anh biếu chúng tôi tập nhật
ký cuối cùng (?) anh mới in còn nóng hổi, và
trong khi nói chuyện, chúng tôi được gặp mặt
AH Nguyễn Văn Tấn, người cựu phụ tá của
anh làm cho Tổng Nha Kiến Thiết. Thành thật,
làm Lá Thư, tôi đã quen thêm một số AH,
nhưng số quen rất nhỏ, so với hàng ngàn
AHCC khắp Năm Châu.
Tình Ái Hữu Công Chánh rộng lớn lắm,
mật thiết như tình Gia Đình Việt Nam. Trước
đây khi làm cho Tòa Đô Chánh, tôi đã xem
những nhân viên làm với tôi như anh em một
nhà, nên đến bây giờ, tình đó vẫn còn và nẩy
nở hơn trước rất nhiều. Nay làm Lá Thư, tôi
cảm thấy tình AHCC, và tôi đã biết thêm rất
nhiều AH như anh Mai Thanh Toàn, Bùi Đức
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Hợp, anh chị Xuyên ở Canada, vv… Tôi hy
vọng, ngày nào đó, tôi biết thêm được khoảng
10 phần trăm AHCC, là tôi mừng.
Riêng về giúp đỡ đồng bào nghèo, mổ
mắt, thương phế binh, nghĩa trang quân đội
Biên Hòa, tôi sẽ cố gắng đóng góp một phần
nhỏ so với AH Hợp. Mong Trời Phật cho tôi
sống để đóng góp những may mắn mà Trời
đã cho chúng tôi, cũng như cám ơn những
người đã hy sinh đời sống hay thân thể để gìn
giữ Tự Do, cho chúng tôi được yên ổn học
hành.
Ghi Chú:
(a) Anh Bốn nguyên là Phó Trưởng Ty
Công Chánh Long Khành của tôi; sau đó
làm Trưởng Ty Công Chánh Phú Bổn.
(b) Tôi đề nghị AH Trực không đăng bài
của chị Oanh vì đã có bài của anh Liêm gửi
trước.
(c) Tôi xin quí AH/TH biết hồi tôi thi EIT, và
PE, AH Phạm Hữu Quang đã cố vấn cho tôi
thêm chi tiết. Về EIT, tôi nhờ nhà tôi giúp
tôi ôn lại bài vở khoảng 2 hay 3 tháng thôi,
vào buổi tối, bằng cách che câu trả lời. Về
PE, tôi ôn bài vào buổi nghỉ trưa trong sở
làm. Cũng khoảng 2 hay 3 tháng thôi.
Nhưng lúc đó tôi còn trẻ, trí óc còn nhanh
nhẹn. Mỗi lần thi dài 4 giờ và có 4 lần thi
trong 2 ngày. Nhưng, mỗi lần thi tôi chỉ
dùng khoảng 2 giờ và đã có kết quả tốt. Có
thể mang sách theo. Tôi xin kèm bản chụp
kết quả cho quí vị xem.

