NHỚ VỀ MỘT NGƯỜI VỪA ĐI : KÝ GIẢ TÔ NGỌC
KIỀU MỸ DUYÊN
Lê Diễm, cựu nữ sinh Trưng Vương gọi tôi và nói :
- Chị ơi, anh Tô Ngọc mất rồi , tụi em sẽ làm lễ tưởng niệm anh ấy, chị
đến nhé, chị Hoàng Vĩnh, báo Người Việt cũng đến.
Lê Diễm đang ở San Jose, hoạt động hăng say trong sinh hoạt cộng đồng
về nhiều lĩnh vực , cho cơm homeless, viết báo, viết văn, nhà Lê Diễm
như tựu nghĩa đường, cựu học sinh Trưng Vương hợp hội về San Jose
thì một số ở nhà Diễm, Diễm tiếp đãi bằng hữu ân cần niềm nở, nếu
người nào không ở lại nhà Lê Diễm thì cũng ở đó ăn tối, ca hát rồi về
khách sạn hoặc về nhà bạn khác lúc nữa đêm về sáng.
Hôm đám cưới Lê Diễm, bạn từ khắp nơi về San Jose, từ các quốc gia
khác , từ các tiểu bang về,
Hôm đó tôi cũng gặp Hoàng Vĩnh, Hoàng Vĩnh lúc nào cũng ăn mặc đẹp,
con gái Trưng Vương mà,
con gái Bắc kỳ bao giờ cũng điệu và đẹp, hể điệu và đẹp thì hao tốn
quần áo theo thời trang.
Lê Diễm rất có lòng hễ mỗi lần có cựu nữ sinh Trưng Vương nào có hữu
sự là Lê Diễm gọi ngay bằng hữu thông tin.
Hôm nay Lê Diễm lại gọi tôi :
- Chi ơi, dịch cúm Coronavirus nên không tựu hợp được, không tổ chức
tưởng niệm anh Tô Ngọc nên làm một tờ báo , chỉ viết cho một bài chị
nhớ viết về anh Tô Ngọc nhé.
Còn một tuần lễ nữa là tôi đi thi, bài thi rất khó, nhưng vốn thương Lê
Diễm, không muốn làm mất lòng cô em này nên tôi nhận lời ngay.
- Chị sẽ viết, chị sẽ gởi cho em.
Tôi nhắc về nhà văn Ngô Kim Thu, học trò Trưng Vương, trường
Trưng Vương đào tạo rất nhiều người có tài , Thu víêt văn, làm thơ, mối
tình của Thư với chiến sĩ Biệt Động Quân, góc Võ Bị Đà Lạt tuyệt vời,
tôi nói với Lê Diễm

- Có gọi Ngô Kim Thu không? Ngày xưa Ngô Kim Thu viết cho nhật báo
Chính Luận chắc là biết ký giả Tô Ngọc .
Báo Chính Luận thông báo cho học bổng, tới nộp đơn, tôi đươc học
bổng vì nhiều năm học ở tiểu học năm nào tôi cũng được giải thưởng ,
khi được đơn xin học bổng của tôi, thì ký giả Tô Ngọc, và chị Linh Linh
Lan đến nhà tôi để gặp tôi , sau đó tôi được học bổng,
học bổng này của một ân nhân ẩn danh tặng, tôi không biết là ai, nếu
vị ân nhân này còn sống chắc trên 100 tuổi, tôi rất cảm động lần đầu
tiên được học bổng, cầm tiền trong tay tôi rơi lệ, học bổng được phát
tại tòa soạn báo chính luận, tôi nài nỉ để được biết tên của ân nhân
nhưng tòa soạn không ai cho tôi biết tên của vị ân nhân này,Thượng
nghị sĩ Đặng văn Sung chủ báo cũng lắc đầu, ký giả Tô Ngọc và chị Linh
Linh Lan cũng im lặng, chị Linh Linh Lan rất đẹp, ăn mặc sang trọng,
sau này tôi gặp lại chị ở Houston, chị vẫn rất đẹp, ở ngôi nhà đẹp, vào
nhà đi ngang một sân rộng trồng nhiều hoa, màu sắc rực rỡ, tôi cũng
hỏi về ân nhân cho tôi học bỏng, chị cũng không nói có thể chị quên
tên của ân nhân.
Ký giả Tô Ngọc được nhiều người thương, nhà văn Ngô Kim Thu tâm
sự :
- Em viết cho báo Chính Luận, đến tờ báo để lãnh nhuận bút , ký giả Tô
Ngọc đưa tiền cho em, xong em di, không gặp ai hết.
Lúc đó ở báo Chính Luận có luật sư Phạm Kim Vinh, biết bình luận cho
báo Hoà Bình nơi tôi làm việc , Luật sư Vinh vừa làm cho báo Chính
Luận và báo Hòa Bình được rất nhiều người thích những bài bình luận
nổi lửa của ông.
Sau này làm cho báo Hoà Bình tôi thường thăm luật sư Phạm Kim Vinh
ở báo Chính Luận, nhưng tới nơi này tôi ít được gặp ký giả Tô Ngọc hay
chị Linh Linh Lan, nhưng tôi vẫn đọc những bài viết của chị Linh Linh
Lan và ký giả Tô Ngọc, ngày xưa làm báo ít ai đi xe hơi, chỉ đi xe gắng
máy, nhưng lúc đó
ký giả Tô ngọc và chị Linh Linh Lan đi xe hơi.
Tôi viết cho báo Hòa Bính, một số đọc giả cho tiền, tôi cho học bổng
cho những em học giỏi

một trong những em được lãnh học bổng của báo Hòa Bình là Ngọc Vũ
làm cho báo Người Việt sau này.
và nhiều em lãnh học bỗng sau này rất thành công trong đời .
Có một lần tham dự hội thảo gần nhà ký giả Tô Ngọc , tôi đến thăm
ông, cụ bà mở cửa, cụ bà rất hiền, dễ thương ân cần, niềm nở mời
chúng tôi vào nhà. Ba thế hệ ở chung với nhau.
Chúng tôi nhắc chuyện ngày xưa , tôi nói :
- Nhờ anh cho tôi học bổng mà sau này tôi cho nhiều học trò học bổng,
anh và chi Linh Linh Lan đến tận nhà tôi , còn tôi cho học bổng chỉ gọi
các em và gia đình các em đến tòa sọan lãnh học bổng .
Anh và chị Linh L inh Lan công phu quá.
Ký giả Tô Ngọc cười, và bà cụ cũng cười .
Khi bà cụ mất tôi cầu nguyện cho cụ, và khi ký giả Tô Ngọc mất tôi cũng
cầu nguyện .
Cho học bổng phải mất công đến tận nhà, có lẽ chỉ có ký giả Tô Ngọc ,
và chị Linh Linh Lan làm như thế, khi tôi nợp đơn ở bộ quốc gia giáo
dục cho học bổng Columbo, học ở Úc,
chỉ nộp đơn, sau đó tòa đại sứ Úc gọi đến tòa đại sứ để thi, thi xong
gởi về trường đại học Úc
cho lựa , hơn mấy ngàn đơn , nhưng chỉ có 12 sinh viên được chọn,
tôi học ở Canberra, còn các sinh viên khác về các tiểu bang khác như
New South Wales, Queensland, Adelaide v..v
Đã hơn 60 năm qua tôi vẫn chưa quên ân nhân đã cho tôi học bổng
qua tờ báo Chính Luận mà ký giả Tô Ngọc và chi Linh Linh Lan phụ
trách , tôi mong được biết tên , ở đâu, nếu qua đời tôi sẽ cầu nguyện,
trong mấy chục năm qua tôi đã cho rất nhiều học bổng cho học sinh
nghèo để hồi hướng
công đức cho vị ân nhân ( nhà binh ) ẩn danh này.
Ký giả Tô Ngọc bây giờ đã ra đi, chắc chắn anh ra đi bình thản vì khi
còn sinh tiền anh làm nhiều điều tốt lành cho những người xung quanh,
anh rất có hiếu với bà cụ, anh chăm sóc cụ bà một cách cẩn thận, là
người con hiếu thảo , chắc chắn anh đã gặp cụ bà rồi .

Tôi kể cho Lê Diễm, và nhiều người nghe về học bổng đầu tiên của
tôi, tôi vô cùng xúc động, sau này tôi được nhiều học bổng, du học, và
sang Hoa Kỳ tôi cũng được học bổng học báo chí, không tốn tiền
trường, ra trường không thiếu nợ tiền học của chính phủ, được nhiều
học bổng nhưng không bao giờ tôi quên học bổng đầu tiên, người cho
học bổng này là ân nhân ẩn danh qua trung gian ký giả
Tô Ngọc và chị
Linh Linh Lan.
Tôi rất cảm phục những vị làm việc thiện không ngừng nghĩ, nhất là
những nhà từ thiện ẩn danh, không cho ai biết tên dù người mang ơn
nài nỉ .
Ký giả Tô Ngọc đã qua đời, chị Linh linh Lan chắc không còn nhớ tên
của vị ân nhân này,
tôi chỉ cần biết tên, ở đơn vị nào ngày xưa, với truyền thông nhanh
chóng, kỹ thuật quảng bá tối tân,
tôi có thể tìm ra ân nhân ẩn danh không khó .
Ký giả Tô Ngọc qua đời, chi Linh Linh Lan ở Houston, mà ân nhân ẩn
danh cho học bổng ở phương nào không ai biết, thửo đó mà nhà binh
cho học bổng là điều rất ít thấy, rất hiếm.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố về cõi Vĩnh hằng.
Kiều Mỹ Duyên
kieumyduyen1@yahoo.com
Orange County tháng 4/2020
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NHO VE MOT NGUOI VUA DI : KY GIA TO NGOC
KIEU MY DUYEN

Le Diem, cuu nhu sinh Trung Vuong goi toi va noi :
- Chi oi, anh To Ngoc mat roi , tui em se lam le tuong niem anh ay, chi den nhe, chi Hoang Vinh, bao
Nguoi Viet cung den.
Le Diem dang o San Jose, hoat dong hang say trong sinh hoat cong dong ve nhieu mat , cho com
homeless, viet bao, viet van, nha Le Diem n hu tuu nghia duong, cuu hoc sinh Trung Vuong hop hoi o
San Jose thi mot so o nha Diem, Diem tiep dai bang huu an can niem no, neu nguoi nao khong o lai nha
Le Diem thi cung o do an toi, ca hat ro ve khach san hoac ve nha ban khac.
Hom dam cuoi Le Diem, ban
tu khap noi ve San Jose, tu cac quoc gia khac , tu cac tieu bang ve,

hom do to cung gap Hoang Vinh, Hoang Vinh luc nao cung an mac dep, con gai Trung Vuong ma,
con gai Bac ky bao gio cung dieu va dep, he dieu va dep thi hao ton quan ao theo thoi trang.
Le Diem rat co long he moi lan co cuu nu sinh Trung Vuong nao co huu su la Le Diem goi ngay bang huu
thong tin.
Hom nay Le Diem lai goi toi :
- Chi oi, dich cum Coronavirus nen khong tuu hop duoc, khong to chuc tuong niem anh To Ngoc nen lam
mot to bao , chi viet cho mot bai ky nao chi nho ve anh To Ngoc nhe.
Con mot tuan le nua la toi di thi, bai thi rat kho, nhung von thuong Le Diem, khong muon lam mat long
co em nay nen toi nhan loi ngay.
Toi tra loi :
- Chi se viet, chi se goi cho em.
Toi nhac ve nha van Ngo Kim Thu, hoc tro Trung Vuong, truong Trung Vuong dao tao rat nheu nguoi
co tai , Thu viet van, lam tho, moi tinh cua Thu voi chien si Biet Dong Quan, goc Vo Bi Da Lat tuyet voi,
toi noi voi Le Diem
- Co goi Ngo Kim Thu khong? Ngay xua Ngo Kim Thu viet cho nhat bao Chinh Luan chac la biet ky gia To
Ngoc .
Bao Chinh Luan thong bao cho hoc bong, toi nop don, toi co long tu tin la the nao cung duoc hoc bong
vi nhieu nam hoc o tieu hoc nam nao toi cung duoc giai thuong , khi duoc don xin hoc bong cua toi, thi
ky gia To Ngoc, va chi Linh Linh Lan den nha toi de gap toi , sau do toi duoc hong bong,
hoc bong cua mot an nhan an danh tang, toi khong biet la ai, neu vi an nhan nay con song chac tren
100 tuoi, toi rat cam dong lan dau tien duoc hoc bong, cam tien trong tay toi roi le, hoc bong duoc phat tai
toa soan bao chinh luan, toi nai ni de duoc biet ten cua an nhan nhung toa soan khong ai cho toi biet ten
cua vi an nhan nay,thuong nghi si Dang van Sung chu bao cung lac dau, ky gia To Ngoc va chi Linh Linh
Lan cung im lang, chi Linh Linh Lan rat dep, an mac sang trong, sau nay toi gap lai chi o Houston, chi
van con rat dep, o ngoi nha dep, vao nha di ngang mot san rong trong nhieu hoa, mau sac ruc roi, toi
cung hoi ve an nhan cho toi hoc bong, chi cung khong hoi co the chi que ten cua an nhan.
Ky gia To Ngoc diuoc nheu nguoi thuong, nha van Ngo Kim Thu tam su :
- Em viet cho bao Chinh Luan, den to bao de lanh nhan but , ky gia To Ngoc dua tien cho em, xong em
di, khong gap ai het.
Luc do o bao Chinh Luan co luat su Pham Kim Vinh, biet binh luan cho bao Hoa Binh noi toi lam viec ,
Luat su Vinh vua lam cho bao Chinh Luan va bao Hoa Binh duoc rat nhieu nguoi thich nhung bai binh
luan noi lua cua ong.
Sau nay lam cho bao Hoa Binh toi thuong tham luat su Pham Kim Vinh o bao Chinh Luan, nhung oi noi
nay toi it duoc gap ky gia To Ngoc hay chi Linh Linh Lan, nhung toi van doc nhung bai viet cua chi Linh
Linh Lan va ky gia To Ngoc, ngay cua lam bao it ai di xe hoi, chi di xe gang may, nhung luc do
ky gia To ngoc va chi Linh Linh Lan di xe hoi.
Toi viet cho bao Hoa Binh, mot so doc gia cho tien, toi cho hoc bong cho nhung em hoc gioi
mot trong nhung em duoc lanh hoc bong cua bao Hoa Binh la Ngoc Vu lam cho bao Nguoi Viet .
va nhieu em lanh hoc bong sau nay rat t hanh cong trong doi .
Co mot lan tham du hoi nghi gan nha ky gia To Ngoc , toi den tham ong, cu ba mo cua, cu ba rat hien,
de thuong an can, niem noi moi chung toi va nha. Ba the he o chung voi nhau.
Chung toi nhac chuyen ngay xua , toi noi :
- Nho anh cho toi hoc bong ma sau nay toi cho nhieu hoc tro hoc bong, anh va chi Linh Linh Lan den tan
nha toi , con toi cho hoc bong chi goi cac em va gia dinh cac em den toa soan lanh hoc bong .
Anh va chi Linh L inh Lan cong phu qua.
Ky gia To Ngoc cuoi, va ba cu cung cuoi .
Khi ba cu mat toi cau nguyen cho cu, va khi ky gia To Ngoc mat toi cung cau n guyen .
Cho hoc bong phai mat cong den tan nha, co le chi co ky
gia To Ngoc , va chi Linh Linh Lan lam
nhu the, khi toi nop don o bo quoc gia giao duc cho hoc bong Columbo, hoc o Uc,
chi nop don, sau do toa dai su Uc goi den toa dai su de thi, thi xong goi ve truong dai hoc Uc
cho lua , hon may ngan don , nhung chi co 12 sinh vien duoc chon, o duoc chon hoc o Canberra, con
cac sinh khac ve cac tieu bang nhu New South Wales, Queensland, Adelaide v..v

Da hon 60 nam qua toi van chua quen an nhan da cho toi hoc bong qua to bao Chinh Luan ma ky gia
To Ngoc va chi Linh Linh Lan phu trach , toi mong duoc biet ten , o dau, neu qua doi toi se cau nguyen,
trong may chuc nam qua toi da cho rat nhieu hoc bong cho hoc sinh ngheo de hoi huong
cong duc cho vi an nhan ( nha binh ) an danh nay.
Ky gia To Ngoc vay gio da ra di, chac chan anh ra di binh than vi khi con sinh tien anh nhieu dieu tot
lanh cho nhung nguoi xung quanh, anh rat co hieu voi ba cu, anh cham soc cu ba mot cach can than, la
nguoi con hieu thao , chac chan anh da gap cu ba roi .
Toi ke cho Le Diem, va n hieu nguoi nghe ve hoc bong dau tien cua toi, toi vo cung xuc dong, sau nay
toi duoc nhieu hoc bong, du hoc, va sang Hoa Ky toi cung duoc hoc bong hoc bao chi, khong mon tien
truong, ra truong khong t hieu noi tien hoc cua chinh phu, duoc nhieu hoc bong nhung khong bao gio toi
quen hoc bong dau tien, nguoi cho hoc bong nay la an nhan an danh qua trung gian ky gia
To Ngoc
va chi Linh Linh Lan.
Troi rat cam phuc nhung vi lam viec thien khong ngung nghi, nhat la nhung nha tu tien an danh,
khong cho ai biet ten du nguoi mang an nai ni .
Ky gia To Ngoc da qua doi, chi Linh linh Lan chac khong con nho ten cua vi an nhan nay,
toi chi can biet ten, o don vi ngay xua, voi truyen thong nhanh chong, ky thuat quang ba toi tan,
toi co the tim ra an nhan an danh khong kho .
Ky gia To Ngoc qua doi, chi Linh Linh Lan con sinh tien o Houston, ma an nhan an danh cho hoc bong
o phuong nao khong ai biet, thuo do ma nha binh cho hoc bong la dieu rat it thay./ rat hiem.
Nguyen cau linh hon nguoi qua co ve coi Vinh hang.
Kieu My Duyen
kieumyduyen1@yahoo.com
Orange County thang 4/2020

