
 Lien Ngo
 Today at 9:35 AM

To

 Victor Le

CC

 Hai Manh Hoang
 Giao Ngo
 Hoa Vu

Thưa anh Hiển cùng quý anh chị LK,
Tôi xin thông tin về hai người bạn LK của chúng ta: anh Nguyễn Viết Ninh
tức nhà văn Thái Việt (Thái Nguyên, Việt Nam) và anh Nguyễn Hữu Hiệu.
1- Cách đây khoảng 2 tháng tôi có liên lạc điện thoại cũng như email với anh
Ninh vì tôi vừa tìm được địa chỉ người
bạn cùng khóa 17 Thủ Đức và anh ta đi Nhẩy Dù cùng với anh Ninh là anh
Phan Trọng Vĩnh - em tướng Phan Trọng Trinh. Anh Ninh nói bây giờ mắt
yếu nên không viết gì được nữa và cũng ít xử dụng email. Có vì vậy mà anh
Hiển không liên lạc được chăng?
Tôi có nhiều kỷ niệm với Ninh: ngày 28/4/1975 tôi gọi điện thoại (hệ thống
quân sự) cho Ninh báo việc cần đi ngay ra khỏi nước. Ninh nói Ninh không
đi vì năm 1955 cùng ông cụ chạy trốn CS vào Nam thì nay không thể để ông
cụ ở lại một mình, hơn nữa lúc đó Ninh là sĩ quan cao cấp nhất (đại úy) đối
với đơn vị Nhẩy dù trong Tân Sơn Nhất. Ninh có sang Houston chơi với tôi
một tuần lễ nhưng từ hơn 10 năm trước. Ngược lại tôi sang Canada mấy lần
do công việc ở sở làm. Vấn đề việt lách của Ninh tôi có theo dõi sát. Khi
mới sang Canada, Ninh chủ trương (với thời gian nếu tôi không lầm): "Con
người CS có thể cải hóa được nhưng chế độ CS phải cần triệt tiêu". Tư tưởng
này đầu thập niên 1980 rất mới nên bị nhiều người chỉ trích....
2- Tôi làm cho công ty chuyên chở quốc tế gần 20 năm nên đi nhiều. Ngày
anh Hiệu đến Nam California tôi đã gập ngay trong tháng và chúng tôi đến
ngủ tại nhà Đỗ Trọng Đức (dân Luật mình chứ không phải anh Đỗ Tiến Đức
dân QGHC)...Tôi có mời anh Hiệu sang Houston chơi. Anh sang nhưng nửa
đêm phải đưa đi nhà thương vì máu ở tai chảy ra do bị đánh trong trại cải tại



của CS. Thời gian anh Hiệu ở với anh chị Nguyễn Hữu Hùng tại một thành
phố gần Los Angeles tôi cũng đến thăm và được chị Hùng nấu cháo hến như
khi trước tôi xuống thăm Vĩnh Bình. Lần cuối thăm anh Hiệu trước khi qua
đời là tại một nhà dưỡng lão Nam California. Nếu tôi không nhớ rõ thì anh
Trịnh Đình Thắng lái xe đưa vợ chồng tôi đến.
Vài hàng thông tin cùng quý anh chị.
Ngô Hữu Liễn

From: Victor Le
To: Lien Ngo
Cc: Hai Manh Hoang ; Giao Ngo ; Hoa Vu ;
Sent: Saturday, February 21, 2015 8:48 AM

Anh Ngô Hữu Liễn thân mến,
Ngày mùng Ba Tết, được anh xác nhận cho là KHÔNG SAI LẮM, tôi

rất mừng. Tuy BA với NĂM chẳng cách nhau bao xa mà như anh cho biết
còn gần gũi nữa. Chính vì điểm này nên tôi mới xin chỉnh lại để tránh nguy
hiểm vì trên dường đi làm mà bạn Hải nhà ta di lạc chỗ này vào chỗ kia thì
hết hơi đấy. Đã lâu, anh có liên lạc với dong mon LK NGUYỄN VIẾT
NINH ở CÂNADA không? Tết nào anh Ninh cũng gọi phôn cho tôi, kì này
không thấy.Tôi có liên lạc mà không được. Rất nhớ người bạn ưa nghiên cứu
và viết lách này. Tôi vẫn hay đọc lại cuốn GÁNH NẶNG DI SẢN do anh
Ninh viết đã lâu, lúc nào cũng thấy như mới vì những vấn đề anh Ninh đề
cập vẫn là đề tài nhức nhối trong nước hiện nay. Chế độ càng kéo dài thì căn
bệnh càng trầm trọng vì các thế hệ trẻ là những nạn nhân bị nhiễm bệnh
nặng nhất. Tôi cũng đang giữ bản sao bản thảo một cuốn truyện dài của LS
NGUYỄN HỮU HIỆU viết bằng Anh ngữ. Thời LS Hiệu còn sống, tôi có
sang Cali thăm, anh có trao cho tôi nguyên bản đánh máy cuốn truyện này
mang về. Khi trở lại nhà, tôi copy ra một bản giữ lại rồi gửi trả lại anh
nguyên bản vì nghĩ anh phải giữ đứa con tinh thần của mình. Sau khi anh
mất, không rõ bản thảo nà về đâu. Tôi hy vọng thân nhân của anh giữ được.
Hồi anh còn sinh tiền, bạn đồng môn của chúng ta, anh NGÔ TẰNG GIAO,
giúp anh ra mắt được một cuốn THƠ NGUYỄN HỮU HIỆU và một cuốn
Truyện TÔ CHÁO RẮN, thật là đáng quí. Ít ra anh cũng đã thấ dược hai đứa
con của mình trước khi mất. Tình đồng môn của anh Ngô tằng Giao dành
cho anh Nguyên Hữu Hiệu thật đáng ngưỡng mộ. Đúng là :



CUỘC ĐỜI VỐN ĐÃ ÍT VUI
VẪN XIN GIỮ MÃI NỤ CƯỜI CHO NHAU !

Chuc anh vui tết với gia đình. Thân mến. LÊ THẾ HIỂN.

-----------------------------------
Hien Thu Le
Stanford/CT

On Saturday, February 21, 2015 8:24 AM, Lien Ngo
<lienhuungo@yahoo.com> wrote:

Thưa anh Hiển,
Không có gì là sai lắm đâu. Đơn vị chúng tôi đóng ở Ngả Năm Chuồng Chó
(Đơn vị Quân khuyển)
nhưng muốn đi đến Ngã Năm Chuồng Chó phải đi qua Ngã Ba Chú ía (phía
trước là Tổng Y viện Cộng Hòa)
mà 2 nơi này được dính liền với nhau bằng những dẫy nhà "thương mại" rất
ư là sầm uất.
Chúng tôi - những đại đội trưởng "tay mơ" thường phải rải quân ứng chiến
nằm dọc con đường này.
Đôi điều nhớ lại,
NHL

From: Victor Le
To: Hai Manh Hoang
Cc: Lien Ngo Nguyen Van Thang
Sent: Saturday, February 21, 2015 7:10 AM

Hoàng Mạnh Hải và các đồng môn LK thân mến,
Trong Email viết gởi hôm qua, do lẩm cẩm đã viết sai mấy chữ vì

SaiGon xưa của chúng ta có quá nhiều địa danh quen thuộc thân thương đã
in đậm vào tiềm thức đến tận bây giờ nên địa danh nọ lẫn với địa danh kia,
tay gõ keyboard bị tiềm thức lôi kéo không kiểm soát nổi thật là tai hại, xin
các đồng môn tha thứ cho. NGÃ NĂM CHUỒNG CHÓ lại viết lầm là NGÃ
BA CHÚ ÍA. Khi đọc lại thấy là đã lầm thi Email đã phóng đi rồi, đuổi
không kịp. Thân chúc các bạn vui Tết. LÊ THẾ HIỂN.



-----------------------------------
Hien Thu Le
Stamford/CT

On Friday, February 20, 2015 9:55 PM, Tu Nguyen
<twowinn@yahoo.com> wrote:

Cam on anh da cho thuong thuc nhung van tho de cao thanh tich hao hung
cua Chien Si VNCH, va nhung loi thuc duc dan ta vung len tranh dau cho
nhan quyen va tu do!
Tu'

On Friday, February 20, 2015 6:22 PM, Victor Le <hle3705@yahoo.com>
wrote:

Hoàng Mạnh Hải thân mến,
Ngày mùng Hai Tết ẤT MÙI bạn ta khai bút viết Email cho Ngô Hữu

Liễn và các đồng môn ở Hoa Kì nhắc lại một thời mặc quân phục sĩ quan
quân đội VNCH kèm theo một bức ảnh quí giá bạn còn giữ được đến nay.
Bức ảnh chụp ngày các bạn mãn khóa 10 đào tạo chuyên môn tại trường
HCTC o Ngã Ba Chú Ía/Saigon(địa danh này nghe sao quen thuộc và thân
thương quá!). Mình cũng có một thời mặc quân phục người lính VNCH
nhưng vỏn vẹn có chín tuần ở Trung Tâm Huấn luyện Quang Trung rồi được
biệt phái trở lại ngành Thẩm Phán như cũ, nhưng cũng được mang danh rất
oai, Sinh Viên Dự Bị Sĩ Quan (SV/DBSQ) thuộc Quân Lực VNCH.Do đó
mà cho đến tận bây giờ, nhìn lại tấm ảnh, mình thấy các bạn rất bảnh, rất
đáng ngưỡng mộ, những người đã có một thời gian sống thực và đóng góp
vào một quân đội anh hùng. Trong ảnh, mình nhận ra bạn Hải đứng ở hàng
đầu phía bên phải, Ngô Hữu Liễn đứng ở hàng cuối, thứ hai phía trái. Nhìn
chung, bạn nào thấy cũng đều'SỮA' cả chứ không chỉ riêng Ngô Hữu Liễn
đâu. Sao lúc ấy chúng ta lại sữa và đẹp trai đến như thế nhỉ? Rất tiếc ngành
phim ảnh Hàn Quốc thời ấy chưa phát triển như ngày nay , nếu không thì trai
Hàn Quốc khó mà địch nổi với chúng ta đâu. Đúng là A TIME TO LIVE and
A TIME TO LOVE.Đúng là một thời đáng yêu, đáng nhớ và cũng đáng tiếc
biết bao ! Chúng ta đã sống và đã cống hiến tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ
cho quê hương. Nhưng rồi mộng không thành !
Tôi nhớ, khi tôi đi tù CS ở Trại Nam Hà/Đầm Đùn ngoài Bắc, tôi có người
bạn mới cùng buồng cũng còn rất trẻ, nhưng anh đã là một Trung Tá Thủ



Quân Luc Chiến của Quân Lực VNCH. Tôi đoán, những bông mai bạc trên
vai áo anh chắc đều được gắn ngoài mặt trận do những chiến công oai hùng
anh dành được khi so với số tuổi của anh. Anh không bao giờ kể về mình,
đúng như câu nói, bại tướng bất khả ngôn dũng. Do đó, khi đề cập về những
năm tháng trong quân ngũ, anh đều nói lảng sang chuyện khác. Cho đến khi
sang định cư tại Hoa Kì, tôi biết anh đã được mời về Ngũ Giác Đài/Thù Đô
Washington để nhận huân chương Siler Star, một loại huân chương cao quí
của Quân Đội Hoa Kì dành cho các sĩ quan đồng minh người nước ngoài lập
đươc những chiến tích lớn ngoài mặt trận. Hóa ra các cố vấn Hoa Kì của anh
ngà xưa nay đã lên cấp tướng cả, họ đã đề nghị về Bộ Quốc Phòng Mĩ tặng
anh huân chương này, chưa kịp trao cho anh thì tan hàng. Nhũng đồng đội
Hoa Kì ngày xưa vẫn hy vọng chờ đợi và theo dõi bước chân anh đẻ trao tận
tay anh tấm huân chương cao quí này dù có hơi muộn màng. Các đồng đội
Hoa Kì ngày xưa của anh còn viết một cuốn sách-RIDE THE THUNDER-
kể về những chiến công dũng cảm của anh ngày trước. Chuyện của anh đang
được HOLLYWOOD dựng thành phim để chiếu khắp nơi cho thế giới biết
những người lính VNCH đã từng chiến đấu cang cường như thế nào để bảo
vệ quê hương VN thân yêu. Tôi có bài thơ nhỏ viết tặng anh khi biết về con
người thực của anh mà khi xưa cậy miệng thế nao anh cũng không nói. Nay
thì đòng đội của anh đã nói hộ anh rồi. Tôi chép bài thơ ra để anh đọc cho
vui :

SILVER STAR(Tặng Lê Bá Bình/California)
***

ĐÃ BAO NĂM RỒI
NAY LẠI ĐỨNG TRƯỚC HÀNG QUÂN

NHẬN TẤM HUÂN CHƯƠNG, VINH DỰ BỘI PHẦN
CHỈ MỘT TẤM HUÂN CHƯƠNG TRÊN NGỰC ÁO

HÀO HÙNG SỐNG LẠI MỘT THƯỞ NÀO
NÓN SẮT, GIẦY XÔ, ÁO TRẬN, CHIẾN HÀO
ĐẠN RÉO LAO XAO, ĐỒNG ĐỘI THÉT GÀO

LÁ CỜ PHẦN PHẬT, AI TIẾC MÁU ĐÀO
CHIẾN HỮU NGÃ XUỐNG, LÒNG DẠ NÔN NAO
VẪN NHẮM HƯỚNG THÙ, MŨI TÊN LAO TỚI

VINH DỰ NÀY, RIÊNG ANH VỜI VỢI
CŨNG LÀ VINH DỰ CỦA ĐỒNG ĐỘI KHẮP NƠI
CHẲNG PHÂN BIỆT KHĂN CHOÀNG SẮC ÁO

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT TRONG NGỤC TÙ TÀN BẠO
KỂ CẢ ĐỒNG BÀO ĐÃ VƯỢT BIỂN KHƠI

VƯỢT RỪNG SÂU, NÚI THẲM NGẤT TRỜI



VÌ HAI CHỮ TỰ DO KÊU GỌI
SILVER STAR NGÀN ĐỜI CHIẾU RỌI

KHÔNG MUỘN MÀNG NHƯNG CŨNG CHẲNG SỚM ĐÂU
NGỌN LỬA TỰ DO ĐÃ CHỚM BẮT ĐẦU

NIỀM HY VỌNG CŨNG BĂT ĐẦU TỪ ĐẤY
DÂN CHỦ TỰ DO ĐÃ DẤY LÊN RỒI
VÌ ĐÃ QUA RỒI THẾ KỶ HAI MƯƠI

ĐÃ QUA RỒI BẠO LỰC VỚI CHỦ NGHĨA XA VỜI
ĐÃ QUA RỒI NGU XUẨN, CUỒNG TÍN, TÔI ĐÒI

ĐÃ ĐÉN LÚC NGƯỜI DÂN ĐỨNG DẬY
ĐÒI QUYỀN LÀM NGƯỜI, Ở ĐÂU CŨNG VẬY
TRẮNG-ĐỎ-VANG-ĐEN-MỘT LÒNG TIN CẬY

KỶ NGUYÊN MỚI NÀY
BỪNG CHÁY ĐUỐC TỰ DO !

Chúc Bạn ta(Đồng môn Ngu ễn Trãi&Chu ăn An&Đồng môn Luật
Khoa&người Sĩ Quan VNCH)vui khỏe.
Nhắn riêng LS Nguyễn Văn Thắng : BCC cho LS Email này thay cho lời
chào hạnh ngộ.
Chúc LS cùng Đồng Môn Ngô Hữu Liễn của tôi cùng các thành viên của
AHLK/Houston-
Texas thành công tốt đẹp trong ĐẠI HỘI LUÂT KHOA TOÀN THẾ
GIỚI/HOUSTON tháng 5/2015 .
Thăm hỏi và chúc Tết ĐM/Ngô Hữu Liễn : Vui biết mấ khi thấy ảnh vợ
chồng Bạn thật hạnh phúc cùng đám cháu nội ngoại, những khuôn mặt trong
sáng thông minh xứng đáng là những hậu duệ đầy hứa hẹn của tương lai. Tự
hào biết bao !
Thân mến. LÊ THẾ HIỂN/Stamford/Connecticut.

-----------------------------------
Hien Thu Le
Stamford/CT

On Thursday, February 19, 2015 11:01 PM, hai manh hoang
<hoanghai109nb@gmail.com> wrote:



Bạn N.H.Liễn có nhắc tới Trường HCTC.Vâng,chúng ta rất tự hào là những
SQ ưu tú của QLVNCH,là SĨ QUAN HCTC khóa 10 của Trường.Ngôi
Trường của chúng ta ở một dịa danh rất nổi tiếng ở SaiGon là Ngã Năm
Chuồng Chó.

Tôi xin dược gởi các Bạn một tấm hình dã tồn tại trên nửa Thế Kỷ.
Dó là hình chụp Lễ Mãn Khóa của chúng ta.Trong hình có dầy dủ tất cả :
Thiếu Tá Chi Huy Trưởng Phạm Tất Hiển,các SQ Huấn Luyện Viên...và
toàn thể 20 anh em chúng ta. Hai bạn cầm tranh sơn mài là NĂM "Xe Dò"
và Dũng "Râu" .Bạn còn nhớ không ?Tiện dây xin nhắc,bạn là Liễn "Sữa"
không phải là "Vovinam" dâu !

Tất cả chúng ta dều là những người Hạnh Phúc nhất...vì vẫn
còn"tồn tại" cho tới ngày nay.Bởi vì chúng ta còncó rất nhiều những người
bạn dồng khóa,sau ngày 30.4 trên con dường tìm TỰ DO dã phải vĩnh viễn
ra di ...như các anh Tô Lai Chánh ,Vương Quốc Cường...!!!(Xin ghi nhận
với mọi sự dè dặt )

Một nỗi buồn chợt thoáng qua...
Hôm nay là mồng 2 TẾT Ất Mùi 2015,xin cầu chúc tất cả các

BẠN AN KHANG THINH VUONG.
Thân mến.HMHAI.


