Chút tình lưu luyến với PVQH& TKNN
Gởi tặng Lê văn Thân và các bạn cũ
cnty k2 và PVQH&TKNN

Sau khi làm báo cáo ra trường Đại học Nông nghiệp 4, Thủ Đức-Sài gòn(tiền thân của đại học Nông lâm ngày
nay) vào năm 1981, tôi và vài người bạn của trường 4: Mai Trung Hiếu, Nguyễn Thái Học, Trần Thanh Tâm (cơ
khí) và Cao Hoài Chinh (cơ khí) đến nhận công tác tại Phân Viện Quy Hoạch và Thiết Kế Nông Nghiệp
(PVQH&TKNN) tại số 86, Hai Bà Trưng, quận 1 Sài Gòn. (Sau này có thêm Đào thị Hoàng Mai và hình như có cả
Trương Tỵ về).

Đối diện với mặt sau của Bưu Điện Sài Gòn, trước 1975, nơi đây là một trụ sở hành chánh lớn của
chính phủ VNCH cũ, nằm cạnh cây xăng ở góc đường Nguyễn văn Binh (đường Hàn Thuyên cũ- sát
bên hông Bưu ĐIện Sài Gòn) và đường Hai Bà Trưng. Sau 1975, được trưng dụng làm PVQH&TKNN
phía Nam.
Công việc đầu tiên của tôi là làm ở phòng Kỹ Thuật, « học nghề » quy hoạch, tính toán số liệu. Trong
thời gian này, công việc cũng nhàn. Sáng nào cũng cà phê vĩa hè ở ngay góc Nguyễn Du-Hai Bà Trưng
rồi từ 7h30 thì vào văn phòng, cần mẫn làm việc. Chiều thứ 6 thì đạp xe ra tiệm Brodard hay Givral
quốc doanh, ngồi uống ly nước tán dóc với bạn bè rồi thư thái đạp xe dạo một vòng Sài Gòn.
Lâu lâu cần « chạy việc nhà » thì phe ta gởi xe đạp ở bên bãi giữ xe của Bưu Điện. Để khi phải « vi
hành » các cửa tiệm bán đồ theo Giấy-Giới-Thiệu trong giờ hành chánh thì bác gác cổng Phân viện ít
lưu ý về việc trốn sở (Bạn nào còn nghi ngờ điều này thì cứ tra vấn chuyên viên Mai Trung Hiếu, phu quân của Trịnh Cô
Nương thì rõ). Hai người trong cơ quan, bị các « cán bộ » làm phiền nhiều nhất là chị Nguyễn thị
Hương, thư ký và chú Nguyễn văn Thinh, trưởng phòng Hành chánh, phải viết và ký giấy giới thiệu lia
chia.
Nói cho ngay ra, thời bao cấp, ít nhiều trong tháng, có em nào mà trong đầu chẳng lo việc nhà trong
ngày tuy thân xác đang ngồi… trong cơ quan nhà nước ? (Trong binh pháp Tôn Tử gọi là kế « Kim
thiền thoát xác »). Phải lo làm ăn kiếm thêm hay chạy bán thuốc tây hoặc loanh quanh mấy vụ xin
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Giấy giới thiệu để ra các cửa hàng quốc doanh mua đồ.. là chuyện thường ngày ở huyện chứ đồng
lương lúc đó chỉ tạm nuôi thân.

(Cuộc sống khó khăn thời bao cấp lừng danh :đạp xe lọc cọc, mỗi tối cúp điện thắp đèn dầu hôi ở nhà và ngồi đập muỗi đen
đét mỏi cả tay gần như cả tuần lễ. Lại phải xếp hàng mua gạo, bo bo, nhu yếu phẩm…vì ai cũng phải lo cho cái bao tử của
gia đình. Nhưng cái tình cảm giữa hàng xóm, giữa bạn bè lúc ấy rất là vui và chân thật nhiều hơn thời bây giờ- theo nhận xét
của đại đa số các « bô lão »).

Lương căn bản của kỹ sư tập sự ngành Công nghiệp nhẹ, mới ra trường năm 1981 là 51 đồng với các
nhu yếu phẩm hàng tháng như sữa đặc một hộp, đường một kg, bột ngọt vài trăm grammes, diêm
quẹt…lẩm cẩm, hầm bà lằng. Lâu lâu thì còn có mục mua thịt giá rẻ với cái màn bốc thăm, xem ai
trúng được miếng thịt nạc ngon. Bốc thăm trúng phần thịt ngon, cứ như ...trúng số ngày nay vậy.
Sau 2 năm « đấm đá » và được cơ quan công nhận chấm dứt thời gian tập sự thì lương sẽ « leo » lên
được 60 đồng. Và thành kỹ sư thực thụ.

Cứ như vậy, đời sống thời bao cấp lặng lẽ trôi. Sáng 7 giờ đạp xe đi, chiều 17 giờ30, đạp xe « trở về
mái nhà xưa ». Lâu lâu thì đi trực đêm ở cơ quan.Tôi cứ nhớ mãi một kỷ niệm nhỏ với thầy Võ Tòng
Xuân (tuy tôi không học ngày nào với thầy Xuân nhưng do thầy Xuân có nhiều năm giảng dạy ở đại học Cần Thơ nên gọi thầy cũng phải
đạo !).
1982, trong một lần đi trực đêm, căng ghế bố nằm ngủ ở phòng trực. Khoảng 3 giờ sáng, có tiếng ai
gọi ơi ới ở ngoài cổng đường Hai Bà Trưng. Hoá ra là thầy Xuân (lúc đó chỉ là giảng viên) đi xe với tài
xế lên Sài Gòn để đi họp sáng hôm sau chung với đại diện của Phân Viện là ông Trần An Phong. Tôi
bèn kê thêm ghế bố để thầy Xuân nằm, tài xế thì ngủ ngoài xe.
Tôi thì luôn tò mò về những người trí thức miền Nam ở lại sau 1975 thí dụ như thầy Chu Phạm Ngọc
Sơn, Nguyễn Chung Tú, Phùng Trung Ngân (của đại học Khoa Học), Võ Tòng Xuân (Cần Thơ)… nên có
lúc tôi buột miệng hỏi đại ý là « Tại sao năm xưa, ai cũng chạy hết mà thầy vẫn ở lại ? »
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Tự nhiên, thầy Xuân nhìn tôi cười và nói một câu như vầy « Bây giờ, em còn nhỏ hơn thầy, em chưa
biết hết được mọi việc. Sau này, có dịp, em sẽ biết ». Sau đó, thầy Xuân ký tặng tôi chữ ký để « lưu
niệm » cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Sáng đó, tôi về sớm và từ đó không gặp thầy Xuân lần nào nữa. Chỉ
sau này, đọc báo thấy những công trình của thầy đóng góp cho viện đại học Cần Thơ, những công
trình khảo cứu nông sản của đồng bằng sông Cửu Long, lên viện trưởng viện đại học Cần Thơ, con cái
đi tu nghiệp các nước xhcn…trên báo.
1990, tôi ra trường Nông nghiệp bên Pháp, đây là ngôi trường mà thầy Tôn Thất Trình học ngày xưa.
Khi ra trường, việc làm trong ngành Nông nghiệp năm đó cũng không dễ kiếm và tôi có ý định thi vào
mấy cơ quan nhà nước. Bèn chợt nhận ra rằng để trở thành một nhà nghiên cứu (chercheur) cũng
không dễ dàng gì. Phải qua một kỳ thi tuyển cấp quốc gia mà trong đó, chỉ tính điều kiện để được nạp
hồ sơ vào thôi cũng đủ trầy vi, tróc vảy . Vài người bạn đồng khoá của tôi, thuộc loại giỏi, đã thành
công khi vào INRA (Institut National de Recherche Agronomique-Viện nghiên cứu nông nghiệp quốc gia) hay
CIRAD (Centre international de Recherche Agronomique – Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế)… Và
sau hơn 20 năm « đấm đá » trong ngành, chỉ có được một anh, một chị là leo lên được cấp trưởng
dự án. (chef de projet). Một anh bạn thuộc loại cực giỏi của trường Thú y Maisons-Alfort thì leo lên
chức giáo sư giảng dạy là hết phim.
Trở lại chức năng của PVQH&TKNN thì tuy Phân viện có nhiều nhiệm vụ nhưng chính yếu là « Xây
dựng và tham gia các chương trình, dự án dài hạn, năm năm, hàng năm về phân vùng quy hoạch, quy hoạch, thiết kế nông
nghiệp, phát triển nông thôn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt ». Do đó,

các quy hoạch
từ các nông trường nhà nước ở phía Nam đều phải có một bản báo cáo kỹ thuật hay còn gọi là Luận
chứng Kinh tế Kỹ thuật với những quy hoạch tổng thể về nhiều mặt như Trồng Trọt, Chăn nuôi, Thuỷ
Lợi…. để trình lên Hội đồng Kỹ thuật thẩm định. Tuỳ theo điều kiện vật chất mà nông trường đang
có, kết quả của bản báo cáo kỹ thuật này sẽ được nhà nước quyết định đổ vốn vào nhiều, ít hay bác .
(Dĩ nhiên khí vốn nhà nước đưa vào rồi thì tuỳ giám đốc nông trường « quyết ». Còn chuyện đầu tư, làm ăn lời lỗ như thế
nào thì lại là chuyện…Hậu Tam Quốc, không bàn đến ở đây).

Do đó, khi nhà nước trao công việc ‘cao cả’ cho Phân viện Quy hoạch để thực hiện bản báo cáo, tiếng
nói của người đội trưởng đội Quy hoạch, rất có « trọng lượng » với giám đốc nông trường. Nhất là
khi phải ra « bảo vệ » Luận chứng trước Hội đồng Kỹ thuật. Cũng vì vậy, khi đội Quy hoạch nào đến
nông trường, đều được giám đốc nông trường tiếp đón « trọng đãi » kiểu « chiêu hiền, đãi sĩ » vậy.
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Trong 3 năm, từ 1981 đến 1983, đội Quy hoạch mà tôi góp phần tham gia về Chăn nuôi, đang thực
hiện Luận chứng kỹ thuật cho các Nông trường bò sữa Đức Trọng, Cty trà Bảo Lộc và Khu kinh tế mới
Hà Nội, Lâm Đồng. Trong một đội quy hoạch, thường gồm đầy đủ các chuyên ngành chính là Trồng
Trọt, Chăn nuôi, Cơ khí, Thuỷ lợi, Công thôn, Thuỷ sản, Kiến trúc, Kinh tế nông nghiệp, Công nghiệp
chế biến…

1983-Dâu tằm Bảo Lộc

Lúc đó, do tình hình nhân sự trong đội của tôi cũng « dôi » ra nhiều người. Trong đó là 2 ngành Chăn
Nuôi và Trồng Trọt là 2 ngành nhiều nguời học. Đa số lại là dân của Đại học Nông nghiệp 1 vào nên
tôi, « kẻ ngoại đạo », được ưu ái lo phần «đả cơ khí tự », nôm na là đánh máy luận trình và…vẽ, tô màu
bản đồ !
Nói thêm là khi đi dã ngoại Nông trường, nôm na là xách mông đi (bộ) thực địa khắp nông trường
theo bản đồ đã có sẵn qua không ảnh, bản đồ thực địa của Sở Nông Nghiệp VNCH trước 75. Từ
những điểm ghi nhận qua việc đi thực địa (dã ngoại) mà các kỹ thuật viên của từng ngành, phải
« cân, đo, đong, đếm », tính toán về khả năng phát triển của ngành mình cho Nông trường theo từng
giai đoạn đề ra. Thí dụ Ngành chăn nuôi thì với điều kiện (kết hợp với các ngành khác để biết thêm về
điều kiện Nguồn nước, Thức ăn…) như vậy, nuôi gia súc gì cho có hiệu quả kinh tế cao ? Và phải tính
chu chuyển đàn theo từng con giống, cho từng giai đoạn. Sau đó, phần bản đồ đất, chăn nuôi, trồng
trọt, thuỷ lôi…cũng được hiệu chỉnh, vẽ lại theo từng giai đoạn khi lên trình bày luận chứng.
1982, trong cái khung cảnh tiêu điều vì chính sách cấm vận gạo, nông sản giữa các tỉnh và thành phố,
tóm tắt là chính sách « Ngăn sông, cấm chợ », tôi có dịp cùng cả đội Quy Hoạch đi lên Nông trường
Bò sữa Đức Trọng làm việc. Thị xã Bảo Lộc, Đức Trọng/Lâm Đồng. Thời đó Bảo Lộc rất đơn sơ và
khung cảnh thật đẹp, thật lãng mạn với những làn sương chiều hay vào buổi sáng tinh sương. Dân
chúng thì tuy trong thời kỳ bao cấp nhưng cực kỳ hiếu khách và rất cởi mở.
Trong Nông trường Bò sữa Đức Trọng năm 1982, cơ sở vật chất cũng còn đơn sơ như cái lần cả lớp
Chăn nuôi Thú y khoá 2 đi thực tập vào cái năm 1979 bão bùng. Nhà khách của Nông trường mà đoàn
công tác ngụ lại, thực chất chỉ là một căn nhà nhỏ, bằng gỗ, một gian, nằm đìu hiu gần hàng rào của
Nông trường. Năm 1984, trước khi đi « tu nghiệp » bên Pháp, tôi được cử lên Nông trường Bò sữa để
lo chút thủ tục về giấy tờ cho đội Quy hoạch Sài Gòn. Từ trong căn gác của phòng khách, nhìn ra cánh
đồng cỏ chơ vơ một ngọn cây, tự dưng tôi cảm thấy ít nhiều bùi ngùi. Vì biết đâu tôi sẽ phải rời xa nơi
này và ngày trở lại nếu có, chắc cũng chẳng còn những khung cảnh đơn sơ, mộc mạc cũ, con người
xưa. Có ai tắm lại được lần thứ nhì trong cái giòng sông năm cũ ?
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1984 Bò sữa Đức Trọng

Tôi nhớ mãi một kỷ niệm là một lần, khi từ Nông trường Bò sữa về, anh đội trưởng cho cả đội mua cà
phê, trà để về Sài Gòn uống hay bán, tuỳ ý mỗi người. Khi xe đổ xuống đèo Bảo Lộc thì, chắc bị « tai
mắt nhân dân » báo, xe bị Trạm kiểm soát Kinh tế chặn lại khám xét và tịch thu tất cả cà phê, trà.
Trạm kiểm soát chơi « ván bài lật ngửa » đại ý như sau : « Nếu các anh muốn làm biên bản tịch thu hàng thì tụi
tôi làm, trường hợp này thì tụi tôi không được gì nhưng các anh sẽ bị cơ quan kiểm điểm. Ngược lại thì các anh không bị gì,
tụi tôi được hàng". Đúng là thời đại của Mảnh đất lắm người nhiều Ma ! Thôi thì bỏ của chạy lấy người

vậy !
Buối tối, đi ăn ở nhà ăn của Nông trường về, cả nhóm ngồi tụm lại tán dóc trên giường ở nhà khách
hoặc đánh bài Tiến lên, Xì dách, Bài cào. Thời đó, không có internet, không điện thoại di động, không
TV, không có cả sách báo thì ban đêm, không lẽ cả đoàn ngồi nhìn nhau ? Chuyện gì kể lể mãi cũng
hết đề tài. Tiếu lâm kiểu « Lê Nin ông ở nước Nga, cớ sao ông đến nước này làm chi » cũng cạn, số liệu thu thập
phải xử lý thì chưa đầy đủ số liệu ( phải về Sài Gòn mới bắt đầu công việc phân tích) nên chỉ còn bộ bài 52 lá
giải sầu ! Ai thua thì phải dọn dẹp, làm vệ sinh nơi ở hay bị …ký đầu !
Trong cái bóng đêm mù mịt lạnh lẽo, đầy sương bên ngoài thì trong căn gác nhỏ ấm cúng, nhất là cái
không khí mùa Giáng Sinh của tháng 12 đang đến, thật vui làm sao với những người bạn Quy hoạch
năm xưa. Từ máy cassette, giọng hát Khánh Ly vang lên, nhẹ nhàng, xa vắng :
Một đêm bước chân về gác nhỏ
chợt nhớ đóa hoa Tường vi
bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
giờ đây đã quên vườn xưa
….
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
tỉnh ra có khi còn nghe

Hợp tình, hợp cảnh làm sao, ngọn thác vô tư đổ mà làm« ta thấy ta » ở đây là ngọn thác Bảo Đại ở
Tùng Nghĩa, ngày đêm ầm ầm đổ nước xuống ghềnh, lại ở gần nông trường Bò sữa Đức Trọng. Nơi
đây khi xưa là nơi vua Bảo Đại thường đến để thưởng thức thú tiêu khiển săn bắn cũng như thư giãn
trước cảnh thiên nhiên tuyệt vời.
Bây giờ, đã gần 40 năm qua, tôi vẫn nhớ cái thác khá hoang sơ năm xưa ít người biết đến và vãng lai.
Lý do là thác nằm khá xa Đà Lạt, không tiện đường giao thông và quan trọng nhất là năm xưa, thị trấn
Tùng Nghĩa gần đó, là nơi mà FULRO hay xuất hiện (Các bạn có thể tự tìm hiểu về FULRO trên Google).
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Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
từ những phố xưa tôi về...
‘Vườn xưa’, ‘phố xưa’… trong tôi ngày ấy, đó là quê nhà, gia đình, bạn bè cũ, trường học xưa và nơi nhận công
việc đầu tiên trong đời.

Thời gian một cánh chim bay…..
Sau năm 1998, PVQH&TKNN dời về 20, Võ thị Sáu (đường Hiền Vương cũ) cũng ở quận 1. Vài lần đến
thăm cơ quan cũ, ngoại trừ bạn Thái Học và vài người cũ, đa số là những khuôn mặt trẻ, lạ hoắc. Tre
tàn măng mọc. Những nhân vật lão làng cũ, đã đi về hưu hay đi vào lớp sóng phế hưng.
Cây xăng cũ, khu đất cơ quan xưa ở góc Hai Bà Trưng-Lê Duẫn, trở thành khu “đất vàng”, được ‘hô
biến’ để nhượng lại cho đám tư bản, những kẻ dãy đành đạch mãi mà không chịu died…. 2013, nơi đây mọc
lên một phức hợp gồm ngân hàng ANZ, buiding văn phòng đại diện các công ty nước ngoài, Hard
Rock Café, nhiều tiệm ăn sang chảnh mà dân ít tiền thì “xin mời-đi-chỗ-khác-chơi-cho tiện-việc-sổ-sách”.
Do thời đó, chưa có máy chụp hình, điện thoại thông minh… kỹ thuật số, Google, website….nên bây
giờ, những hình ảnh về cái cơ quan cũ của tôi, 86 Hai Bà Trưng, quận 1 như tan biến trong hư vô.
Không cách gì có được một tấm hình của cơ quan cũ, dù chỉ một tấm. Vào Google, mầy mò 10 ngón
tay tra cứu cả ngày cũng chẳng ra !
Đường Nguyễn văn Binh trước mặt PVQH&TKNN trở nên khu chợ sách (tháng 4, 2017), tấp nập khách
văn nghệ, con buôn sách tới lui, xuôi ngược. Những cửa hàng quốc doanh bị triệt tiêu và kinh tế trở
nên kinh tế thị trường (nhưng có định hướng xhcn)…Những tiệm nước “quốc doanh” nổi tiếng sau 75
như Givral, Brodard, Bông Sen, café mini Rex biến mất hoặc “hoá thân” thành những nơi dành cho
khách thanh lịch đi xế hộp đến. Đi xe đạp hay đi xe Honda wave, Cub... xin mời về bờ sông Thanh Đa,
Bình Thạnh hay khu chế xuất Tân Thuận, khúc đường bát nháo Nguyễn thị Thập, quận 7 để ra bờ
sông, ngồi uống cà phê nhìn trăng lên hay trăng tàn trên hè phố.
Các nhân vật trong câu chuyện trở thành những người muôn năm cũ, “bèo giạt hoa trôi” trên khắp
nẻo đường đất nước: kẻ qua đời, người về hưu, kẻ đi định cư, kẻ đổi nghề, nhảy ra thị trường tư,
tung tăng xây nhà, cất xưởng. Một người bạn lo về Thuỷ lợi trong Đội Quy hoạch năm xưa “phất cờ”
thành nhà thầu xây cất hãng xưởng (trong đó có nhà máy đóng gói mì Hảo Hảo ở Tân Bình). Bạn cũ bám
trụ ở lại chỉ còn bạn Nguyễn Thái Học, nay cũng đang nhấp nhổm về hưu. Tuổi 60 của các bạn cũ
đang ầm ầm kéo đến. Bệnh tật tứ bề bao vây...
Đời sống kinh tế thay đổi, cái ưu tư của thời đại mới bây giờ không còn là cái ăn thấp hèn nữa. Mà là
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cái vấn đề đi đánh golf, đánh tennis ở nơi nào, đi xe gì, ăn gì, nhậu gì ở đâu, uống rượu gì để thể hiện
đẳng cấp mà bụng vẫn nhỏ, người vẫn mảnh mai….
Càng lớn tuổi, ngoái đầu nhìn lại những kỷ niệm đầy dẫy vui có, buồn có, trôi qua trong đời, « khi đã
biết thương những tháng ngày đội nón ra đi”,”ngày tháng vĩnh viễn không bao giờ trở lại » hay sến
hơn là “khi biết thương màu lá”… tôi chợt nhận ra rằng có những giây phút, những kỷ niệm thật thân
thương tuy trôi qua cực nhanh, cực ngắn nhưng nó lại lưu lại trong trí nhớ của tôi mãi mãi.
Nghĩ cũng lạ, cái thời gian sống ở xứ người đến năm nay 2017, nó còn lâu hơn cái thời gian mà tôi
sống và lớn lên trong nước. Cái thời gian lê la mài đũng quần, nói ngọng trong các trường đại học xứ
Tây, cũng dài loằng ngoằng hơn những giây phút dưới “mái trường XHCN”. Nhưng không hiểu sao,
những kỷ niệm với bạn bè Tây tà.. lại như đếm trên đầu hai bàn tay mới ghê !
Tôi bèn tự lý giải là những cái khoẳnh khắc mà tôi đã trải qua từ những năm tháng hỗn loạn của cái
năm Mão lịch sử, từ những giây-phút-chỉ-có-đi-xuống-chứ-khó-ngóc-đầu-lên của thời bao cấp xếp
hàng mua gạo hẩm, bo bo.. đã cho tôi trưởng thành, hiểu nhiều về cuộc sống thực tế. Với tình cảm
của gia đình, của bạn bè, của người thân, Thuý Hồng của cnty k3… thì trong những năm tháng khó
khăn đó, nó như lưu lại mãi trong tâm khảm tôi.
Có một bài thơ mà năm 2005, chú tôi gởi (gởi xong, ông cũng died luôn), tôi thấy hay, hợp tình hợp cảnh.
Bèn cặm cụi ghi lại dưới đây như để chấm dứt bài viết sướt mướt này.

Trong hộp nhớ
(không rõ tác giả)
Hộp nhớ trong đầu anh
Cơ man bao ô cửa
Ô mở về tuổi thơ
Ô mở về cha mẹ
Ô mở về bạn bè
Ô mở về sách vở
Ô mở về được thua
Ô mở về hay dở
Ô mở về bão giông
Ô mở về lành vỡ...
Những ô cửa
Khi khép khi mở
Nhưng luôn luôn mở
Vui như khổ
Ngày như đêm
Là ô mở về phía em !

Một buổi chiều hết việc, ngồi ngáp ruồi và Bỗng dưng muốn viết
Paris, cuối tháng 5, 2017
Điền
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