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Esso - Nơi bạn được lợi mọi phần! 
 
Không bao lâu sau khi khởi sự làm việc với Esso ở Sài gòn, tôi để ý thấy thái độ của ông Tổng giám đốc J. P. 
Case đã thay đổi. Trái với thái độ ân cần và thân mật khi ông gặp tôi ở Nữu Ước và khi ông thuyết phục tôi về 
nước để cộng tác với Esso, ông trở nên trịch thượng và lạnh nhạt. Điều này đã khiến  tôi ngỡ ngàng và khó 
chịu. Ông là con người hai mặt như trong tiểu thuyết “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.” Ông có 
phong cách của một công chức thực dân thời Đế Quốc Anh khi thống trị Ấn Độ, nơi mà ông đã làm việc cho 
Esso một thời gian. Điều nầy đã biểu hiện rõ trong cách nói, đi đứng và đối xử với hàng trăm nhân viên của 
công ty qua sự lạnh lùng, vô cảm.  
 
Phải chăng cái cung cách ngạo mạn của ông có phần nào ảnh hưởng đến cái không khí ngột ngạt và kỳ thị 
trong công ty vì các cấp chỉ huy da trắng trong công ty cũng coi thường nhân viên người Việt, tuy họ có vẻ nể 
trọng đôi chút đối với những người có học vị cao hoặc được đào tạo ở Pháp và Mỹ, như trường hợp của tôi 
xuất thân từ MIT. Mặc dù nhân viên da trắng tỏ ra cao ngạo như vậy, nhưng không phải tất cả đều có khả 
năng. Nhiều người chỉ có học lực bậc trung học ở xứ họ rồi được gởi qua Saigon làm việc vì có tay nghề, có 
chút ít kinh nghiệm hay quen biết họ hàng. 
 
Tưởng cũng nên biết là từ cuối thập niên 1950, một số khá lớn người Mỹ đã có mặt ở Sài gòn và tại nhiều địa 
phương ở miền Nam. Đa số họ làm “cố vấn” cho các cơ quan dân sự  hay quân sự, nhưng không tác chiến. 
Sau gần một thế kỷ bị Pháp cai trị, hiện tượng người da trắng xem thường người Việt được xem là chuyện 
“bình thường” trong xã hội Việt Nam thời ấy.  
 
Nơi làm việc đầu tiên của tôi ở Esso là tại kho dầu “Terminal” Nhà Bè, một bến cảng ở ngoại ô Saigon.  Tàu 
chở dầu đến từ Nam Dương chạy trên sông Sài gòn tới Terminal nầy, là khu tồn trữ để phân phối dầu của 
Esso cho toàn quốc. Giám đốc của Terminal là Bob Bell, một người Úc làm việc hăng say, nhưng ít học, kỳ thị 
và thô lổ. Ông ta hay chửi thề và nóng giận tại sở làm. Cung cách cộc cằn hạ cấp của ông ta được thể hiện 
qua những hành động như cách ông ta đội chiếc nón cao bồi kiểu Úc, ông ta nói xùi bọt mép, đi đứng nghêng 
ngang, nịnh hót cấp trên và dọa nạt cấp dưới. Ông ta hay khoe khoang về mối liên hệ mật thiết với ông giám  
 

Tàu chở dầu của ESSO tại Nhà Bè, sông Sài gòn 
 
đốc điều hành đầy quyền uy Mitchell. Ông ta đối xử với nhân viên 
người Việt tại Nhà Bè không khác gì như với các cu li vậy. Hành vi của 
ông ta giống hệt viên đại tá Nhật Sato trong phim “Le pont sur la 
Rivière Kwai”.  
 
Anh bạn của tôi là kỹ sư Huỳnh Ngọc Châu không may làm phụ tá cho 
tay giám đốc Bob Bell nầy. Châu là một kỹ sư già dặn và một con 
người có tư cách. Anh đi học bên Pháp về và có một người vợ Pháp 

rất dễ mến. Anh có thừa bản lãnh để đối phó lại Bob Bell mỗi khi ông ta dùng lời lẽ thô bỉ hay đối xử tồi tệ với 
thuộc cấp. Tôi được công ty cấp cho một biệt thự xây theo kiểu Pháp nằm kế bên căn nhà của Châu nhưng 



mái ngói đỏ của nhà tôi đã bị thay thế bằng một mái tôn đã rỉ sét trông rất dơ bẩn. Tôi từ chối không chịu sống 
trong ngôi nhà đó và nói với Bob là căn nhà trông như một chuồng gà. Dĩ nhiên là Bob không ưa thái độ thẳng 
thắn của tôi và không muốn có tôi làm việc bên ông ta. Chỉ trong tuần sau, Bob cho tôi không phải hạng người 
làm chân lấm tay bùn và tôi được thuyên chuyển về văn phòng Sài gòn đúng như ý tôi muốn. Tôi thấy không 
hứng thú gì khi phải làm việc tại một nơi kém hấp dẫn như vậy. Quả là khác xa việc làm trước đây của tôi ở 
Broadway, Nữu Ước. 
 
Cái khổ cho một kỹ sư xuất thân từ MIT năng động như tôi mà phải làm công việc phân phối sản phẩm dầu 
xăng không đem lại cho tôi chút thử thách hứng thú gì cả. Nếu tôi chịu an phận với một cuộc sống an nhàn và 
số lương bảo đảm thì công việc tôi đang phụ trách thật lý tưởng. Tiếc thay, việc bảo trì và xây thêm những 
trạm xăng mới không phải là mục đích của đời tôi. Nhớ lại lúc ở Nữu ước, tôi đã thiết kế những nhà máy phát 
điện có công xuất 10,000 KW cho Cuba hay Ecuador. Vào lúc đó, tôi làm  công việc thực thụ của một kỹ sư và 
học hỏi được nhiều kiến thức hữu ích về kỹ thuật. Tại ESSO, tôi muốn thực hiện những kiến thức và kinh 
nghiệm đã thu thập được từ Hoa Kỳ. Tôi muốn dự những khoá huấn luyện về quản trị xí nghiệp cao cấp do 
Louis Allen hướng dẫn ở Singapore và Hong Kong để tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc của một 
chuyên gia.  
 
Vào năm 1960, tôi đã hoàn tất một chương trình huấn luyện về quản trị do công ty cố vấn nổi tiếng hoàn cầu 
Booz Allen Hamilton Inc. tổ chức ở Singapore. Sau khi tốt nghiệp trở về Sài gòn, tôi được giao phó một công 
việc tốt nhứt cho tôi tại ESSO. Tôi được bổ nhiệm chức vụ Điều Động Viên Chương trình giản dị hoá công 
việc trong công ty - “Work Simplification Coordinator.” Với chức vụ mới, tôi có quyền quan sát việc làm của 
mọi văn phòng trong công ty, phân tích dữ kiện và đề ra một phương thức làm việc hữu hiệu hơn. Tôi dùng 
biểu đồ khối quy trình / flow process chart để giúp tôi làm việc. Tôi theo dõi cách thức lưu chuyển giấy tờ, tài 
liệu trong công ty để loại bỏ những gì không cần thiết và nghĩ ra cách lưu chuyển ngắn gọn nhứt. Một khi 
phương thức hữu hiệu nhứt được đem ra áp dụng, ban quản trị có thể đạt được mục tiêu đã đề ra với chi phí 
thấp nhứt. Nhờ vậy công ty có thể cạnh tranh dễ dàng hơn. Những kinh nghiệm nầy rất hữu ích cho tôi khi tôi 
chuyển qua làm việc trong lãnh vực phát triển kỹ nghệ.  
 
Trong thời gian chuyển tiếp, công việc của tôi ở ESSO nhẹ nhàng đến mức sau tám giờ làm việc ở sở tôi có 
dư thời giờ để hưởng thụ với bạn hữu và gia đình. Một niềm vui khác cũng to lớn khi làm với ESSO là tôi có 
dịp đi thăm mọi nơi trong nước, từ mũi Cà mau, tỉnh tận cùng miền Nam đến Quảng Tri, thành phố ở tận cùng 
miền Bắc, giáp vĩ tuyến 17 vùng phi quân sự. Tôi đi rất nhiều nơi để thanh tra các trạm xăng. Nhiệm vụ của tôi 
bao gồm viếng mỗi trạm xăng, chụp hình và đưa đề nghị để cải tiến cách quản trị của nơi đó. 
 

Công ty dành cho tôi một chiếc xe Chevrolet bốn 
cửa màu đen và một tài xế để tôi tự do đi lại. Điều 
làm tôi nhức đầu nhứt là làm sao kiểm soát được 
lượng xăng bán cho khách hàng. Mỗi máy bơm loại 
cổ xưa có hai bình chứa xăng bằng thủy tinh với 
dung tích 5 lít mỗi bình để đo lường số xăng bán ra. 
Viên quản lý trạm xăng cắt cái dấu niêm bằng chì 
của máy bơm rồi cho những hòn bi thủy tinh vào 
trong bình để ăn gian xăng của khách. Sau đó anh 
ta sửa cái dấu niêm bằng chì để gắn vào lại như cũ. 
Mỗi lần đi thanh tra về, tôi mang cả rổ các hòn bi 
thủy tinh như vậy. Điều thử thách đối với tôi là làm 
sao bắt được hết các tên gian lận đó. Giải pháp 
chung cho những vụ gian lận là thuyết phục chủ 
trạm xăng không nên làm như vậy, nếu tái phạm sẽ 
 

Bảng Esso bị đạn bắn lỗ chỗ  -- Trạm xăng nơi làng mạc với thùng chứa xăng và máy bơm tay 
 
bị đóng cửa. Ngoài ra, tôi đã chế ra được một cái dấu niêm tốt hơn để gắn vào máy bơm. Kẻ gian lận sẽ bị 
truy tố nghiêm nhặt bởi chánh quyền địa phương. 
 

https://plus.google.com/113938252098860725038


   
Trạm xăng nhỏ có máy bơm tay        Một máy bơm Gilbarco cũ kỹ có kiếng bể được sửa lại 
 

     
Máy bơm xưa 

 
 
Tôi hưởng được những thú vui và tiện ích tốt nhứt ở Sài gòn hay ở 
các địa phương khi tôi đi công tác. Vì xa quê hương trong suốt bảy 
năm trời, tôi mong muốn học hỏi và khám phá xứ sở tôi từ Nam chí 
Bắc. Bởi lẽ công ty Esso làm chủ trạm xăng ở khắp nơi trong nước và 
tôi có trách nhiệm phải đi thanh tra những cơ sở nầy, do đó tôi có cơ 
may viếng thăm nhiều nơi, đặc biệt vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long..  
 
Tình hình an ninh đất nước vào thập niên 50 hãy còn tốt và tôi có thế 
đi xe hơi đêm cũng như ngày tới nơi nào tôi muốn. Mặc dù đôi khi 
cũng xảy ra những vụ khủng bố do Việt Cộng gây ra như sát hại xã 

trưởng, quận trưởng, công chức hay đặt bom ở chợ và rạp hát, nhưng nói chung giai đoạn 1954-60 được 
xem là thời kỳ thanh bình nhứt của miền Nam trước khi chiến tranh tái phát dữ dội. Đến cuối năm 1960, khi 
cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng được thành lập thì cường độ chiến tranh gia tăng theo mức độ xâm nhập của 
quân chánh quy miền Bắc.  
 
Có dịp đi qua vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long mới thấy cuộc sống quả là dễ dàng, quê hương mình thậ trù 
phú. Đất đai bằng phẳng với hằng hà sa số kinh rạch tạo nên phương tiện giao thông rẻ tiền và hệ thống dẫn 
thủy nhập điền rất thích hợp cho đồng ruộng cò bay thẳng cánh. Đời sống của người nông dân thật dễ chịu 
nhờ lúa đầy kho, lương thực đầy đủ, tôm cá đầy đồng.  Gia súc như gà vịt  heo cũng rất nhiều, ngay cả các 
loài chim chóc, ếch, rắn, lươn cũng là những thức ăn tìm thấy dễ dàng ở khắp nơi… Lòng tôi luôn được tươi 
vui mỗi khi tôi về lại thành phố Mỹ tho và tỉnh Định Tường để viếng thăm ba má, anh chị em, họ hàng và bè 
bạn thời thơ ấu. Ngay cả sau bao năm sống bên Mỹ, xứ của “burger/hot dog”, tôi vẫn không sao quên được 
các món ăn đặc sản như “lẩu lươn” của Bình Đại, hay món cá lốc nướng. Tỉnh nhà của tôi đặc biệt nổi tiếng 
món “Hủ tiếu Mỹ tho” ngon hơn hủ tiếu các nơi khác trong nước. Một món ăn nổi tiếng khác là nem Cai Lậy. 



 

   
Hũ Tiếu Mỹ Tho    Nem     Nem cuốn mới vừa làm xong 
 
Tôi còn nhớ loại nước xốt độc đáo hiệu "Tương Ô-môi Hiệp Hòa Sanh Mỹ Tho" rất thích hợp với nhiều món 
ăn. Định tường còn có các loại trái cây thật hấp dẫn như cam Cái Bè, nhãn Thuộc Nhiêu và vô số những trái 
cây khác như xoài, mận, mãng cầu ta, mãng cầu Xiêm, ổi, chuối, thanh long, vú sữa, sầu riêng và dừa… 
(Xin đọc thêm Chương 2 - Một Cuộc Sống Thanh Bình Nơi Đồng Bằng Sông Cửu Long)  
 
Hơn nữa, khi nhắc tới Định Tường quê tôi, có lẽ cần đề cập đến vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh nầy trong 
lịch sử Việt Nam. Trong cuộc Nam Tiến, Định Tường là nơi đón nhận đầu tiên người Trung Hoa đến cộng cư 
với người Việt. Năm 1679, khoảng 3000 binh sĩ trung thành với nhà Minh đi trên 50 chiến thuyền đến xin chúa 
Nguyễn cho lập nghiệp. Chúa Nguyễn chia ra hai nhóm, một nhóm do Trần Thượng Xuyên chỉ huy đến khai 
phá vùng Cù lao Phố (Biên Hòa), nhóm kia do Dương Ngạn Địch chỉ huy xuống Mỹ Tho và Cao Lãnh. Trong 
cuộc cộng cư nầy, những cuộc hôn nhân giữa người Tàu (các binh sĩ độc thân) và người Việt đã thành hình. 
Đa số người Minh Hương (Việt lai Tàu) tập trung thời ấy ở Định Tường. 
 
Trong cuộc xâm lược của Pháp hồi thế kỷ 19, sau khi phó đô đốc Charner đánh chiếm tỉnh Gia Định (tháng 2 
1861) thì 2 tháng sau, ông đánh chiếm tỉnh Định Tường, cửa ngõ của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vùng 
đất Định Tường cũng là khu kháng chiến của các sĩ phu miền Nam nổi dậy chống Pháp đầu tiên với các lãnh 
tụ như Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương… 
  
Trong cuộc Chiến Tranh Đông Dương lần Thứ Hai (1960-1975), Sư Đoàn 7 của Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa đã đặt Bộ Tư Lịnh ở MỹTho và trận đánh cấp trung đoàn lần đầu tiên giữa giữa quân lực Việt Nam Cộng 
Hòa và Việt Cộng đã xảy ra ở  Ấp Bắc (cách quận Cai Lậy khoảng 10 km) vào ngày 2 tháng 1 năm 1963. Trận 
đánh nầy có những đặc điểm lịch sử: lần đầu tiên phối hợp chiến xa vận (xe bọc thép M-113) và trực thăng 
vận (trực thăng UH1-Huey) và lần đầu tiên quân cộng sản thắng trận mặc dù quân số ít hơn 4 lần quân Mỹ-
Việt (300 quân cộng sản so với 1400 quân Mỹ- Việt).  
 

Trực thăng vận trong vùng sình lầy          
Sự lừa dối hào nhoáng  
                          
Trận Ấp Bằc đã đặt vấn đề về chiến lược và chiến thuật của Mỹ 
đánh với quân du kích cộng sản trong vùng sình lầy, đặc biệt về 
sự phối hợp giữa quân đội miền Nam với cố vấn quân sự Mỹ, 
về ảnh hưởng tâm lý bất lợi trong chính trường và dân chúng 
nước Mỹ khi lần đầu tiên một cố vấn quân sự Mỹ có mặt trong 
bộ chỉ huy trận đánh. Người cố vấn quân sự đó là trung tá John 
Paul Vann, nhân vật chính trong quyển sách của Neil Sheehan 
đã để 16 năm viết tác phẩm nầy, được giải thưởng National 
Book (1988) và Pulitzer (1989) tựa là A Bright Shining Lie : John 

Paul Vann and America in Vietnam. Trong Lời nói đầu. Neil Sheehan đã viết: 
 
Cuốn sách này buộc tôi đối mặt với sự thật bi đát của cuộc chiến tranh ở Việt Nam và nhận thấy chúng ta 
không bao giờ thắng được. Trong quá khứ chiến tranh luôn là một thực nghiệm “tích cực” của nền văn hóa 
Hoa Kỳ, một cuộc vận động tinh thần nhằm tăng cường sự thống nhất của những người tham gia. Nhưng cuộc 
chiến tranh này người ta cho là sai lầm hoặc bị lên án về đạo đức, bằng mọi cách đã tiến hành vô bổ. Đây là 



cuộc chiến tranh “tiêu cực” đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ và đất nước phải chịu đựng nhiều khó khăn (Sự lừa 
dối hào nhoáng: một người Mỹ trong chiến tranh VN / bản dịch của Đoàn Doãn, NXB Công An Nhân Dân, 
2003) 
 

Nhưng Đại Tướng William C. Westmoreland, Tư Lịnh Lực 
Lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam (MACV) lại có một quan 
điểm khác: “Chúng ta không thua ở Việt nam nhưng chúng ta 
đã không giữ đúng lời cam kết đối với Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa” 
Ai đúng, ai sai ? Sự thật có lẽ từ hai phía, ông ký giả chiến 
trường và ông tướng chỉ huy chiến trường.  
 
Vào thời đó, có dư luận đồn rằng mặc dù tổng thống Ngô Đình 
Diệm nghĩ là viện trợ Mỹ rất cần thiết nhưng ông tin là Chiến 
Tranh Việt Nam phải do người Việt đảm trách chớ không thể để 
cho lính hay “cố vấn” Mỹ đánh thay. Do đó ông không ủng hộ ý 
kiến muốn đưa quân Mỹ ồ ạt vào Việt Nam. Trong khi đó quan 
điểm của tổng thống Kennedy thì nghĩ ngược lại.  
 
Mỹ Tho Định Tường còn là trạm giao liên kinh tế giữa Saigon 
và các tỉnh Miền Tây, vựa lương thực của Nam Kỳ và của cả 
Việt Nam.. Đó là lý do khiến nguời Pháp nối dài đường xe lửa 
chạy từ Hà nội vào Sài gòn xuống tận Mỹ tho. Phương tiện 
chuyên chở người và hàng hoá nầy rất tiện lợi và ít tốn kém. 
Bên cạnh những đường xá hãy còn ít ỏi, hệ thống kinh rạch 
chằng chịt ở Mỹ tho cũng là phương tiện chuyên chở rẻ tiền để 

dân chúng dùng đi lại trong trọn vùng Đồng Bằng. Nhờ có sông Cửu Long to lớn, những tàu cỡ trung có thể 
chạy từ biển vào Mỹ tho rồi đi tiếp lên Phnom Penh. Dưới mắt người thương gia, Mỹ tho được coi như một 
trung tâm buôn bán lý tưởng và dân cư ở đây được hưởng một nếp sống sung túc. ESSO có một ”depot” nằm 
tại ngoại ô Mỹ tho. 
 
Mỹ tho cũng đóng vai trò quan trọng trong lãnh vực giáo dục đối với dân cư Đồng Bằng Sông Cửu Long dưới 
thời Pháp thuộc. Trường "Collège de My Tho" là trường trung học công lập đầu tiên của Pháp thành lập năm 
1879 để giảng dạy theo chương trình Pháp, đào tạo cán bộ người bản xứ giúp cho guồng mày công quyền 
của Pháp.  
 
Ngoài vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, khi đi thanh tra ở Miền Trung, tôi nhận thấy cuộc sống ở vùng nầy 
tương đối có phần vất vả vì đất đai kém mầu mỡ và khí hậu khắc nghiệt hơn. Dọc theo duyên hải, người dân 
sinh sống bằng những nghề truyền thống như đánh cá biển, thí dụ như vùng Phan thiết nổi tiếng với những 
sản phẩm như cá khô hay “nước mắm” hảo hạng làm bằng cá cơm (anchovies) ngon không thua gì nước 
mắm sản xuất ở đảo Phú quốc. Nước mắm Việt Nam được xem là có phẩm chất cao hơn các nước Á châu 
khác.  
 
Đôi khi tôi cũng đi thăm miền cao nguyên dọc theo biên giới với Lào và Cao Miên. Nơi nầy nhiều rừng rậm và 
núi cao. Qua bao thế kỷ, đời sống tại đây vẫn khó khăn, vất vả nhứt là đối với đồng bào thiểu số sống đời du 
mục. Trong thời thực dân Pháp, các đồn điền trà và cao su cung cấp công ăn việc làm cho người dân nhưng 
đó là những việc làm cực nhọc và hại sức khỏe. Tôi có dịp đi thăm những đồn điền cao su do người Pháp làm 
chủ thuộc các công ty như Michelin và SIPH thâu nhận mủ cao su rồi xuất cảng qua Pháp để làm lốp xe hơi. 
Chủ đồn điền người Pháp sống trong những tòa nhà nguy nga xây theo kiểu kiến trúc thời thuộc địa với cả đội 
ngũ kẻ hầu người hạ như các bậc giầu sang. Họ dùng máy bay riêng để đi đi về về giữa đồn điền và Sài gòn! 
Việt Cộng không gặp khó khăn ẩn núp và lập căn cứ hoạt động trong những khu đồn đìền nầy khi có sự làm 
ngơ hay tiếp tế lén lút của các chủ đồn điền nầy để được yên ổn làm ăn. 
 
Kể từ năm 1961, chiến tranh Việt Nam càng ngày càng leo thang, chánh phủ cần bổ sung và gia tăng quân số 
bằng cách áp dụng chánh sách động viên từng phần. Những thanh niên làm việc trong các lãnh vực tư nhân 
được lệnh nhập ngũ, một số công chức cần thiết được hoãn dịch hay được biệt phái về sở cũ sau thời gian 



thụ huấn quân sự. Trong một tình thế như vậy, tôi quyết định rời ESSO và nhận làm giám đốc kỹ thuật cho 
Công ty Đường Việt Nam, một công ty hợp doanh giữa nhà nước với một nhóm kỹ nghệ gia người Pháp. 

 
 


