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Bài viết là chuyện dân tị nạn Trung Đông đang tràn vào Âu châu. Tác giả định cư tại Pháp, tham 

gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, đã bay từ Paris sang 

California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Tuy sống tại Pháp, 

bài viết của bà luôn cho thấy cách nhìn từ nước Mỹ và người Việt tại Mỹ. 

 

Hình ảnh: Di dân trong khu trại tạm cư trên sân bóng tròn tại Munich. 

 
Di dân trong khu trại tạm cư trên sân bóng tròn tại Munich. 

 

Từ vài năm n  , vùng Đị  Trung Hải là b n đỗ  ủ  dòng người từ Phi Châu đi tìm đất hứ  dù phải 

mất mạng. 

 

Vừ  rồi làn sóng di dân Trung Đông gâ  r ng động th  giới với bứ  ảnh xá   ậu bé  h t trôi vào bờ, 

đánh động sự  ảm thương  ủ  m i người. 

 

Cả trăm ngàn di dân đi xe, đi bộ tràn qu  Châu Âu vì bà Merkel hứ  nướ  Đứ  sẽ ôm tr n gói, trong 

l    ộng đồng Âu Châu bên bờ vự  hoảng loạn, si ng ni ng vì vài thành viên sắp phá sản, đã phá 

sản và ti p tụ  phá sản. 

 

Tây, Đứ  hùng mạnh đ ng mắ  nợ như  h    hổm,  hỉ trông  ậ  vào sưu   o thu  nặng đánh vào 

 ông dân  ủ  h  đ  lấp món nợ trường kỳ, nhưng lại hào phóng đón dân tỵ nạn vì lỡ m ng ti ng là 

nướ  giàu. 
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Xứ Anh lạnh lùng khôn ngo n, tự làm  hủ vận mệnh đất nướ  mình, tu  là thành viên Châu Âu, 

nhưng không lệ thuộ  vào  ái r  S hengen, không xài đồng euro, không dính gì đ n dòng người 

 hạ  giặ  tới Châu Âu. 

 

Khi làn sóng di dân xô ngã hàng rào biên giới, gâ  hỗn loạn mấ  xứ vành đ i giới tu  n Châu Âu, 

 á  vị lãnh đạo Đứ , Pháp  hợt hoàn hồn, “từ nói đ n làm” là một bài toán  hư   ó đáp số. 

 

Bà Merkel nghẹn h ng với  on số hứ  hẹn bả  tám trăm ngàn di dân sẽ đượ  nhận vào Đứ  trong 

l   thành phố Berlin bị ứ đ ng không đủ phương tiện ti p đón dòng người như thá  lũ đáp xe lử  

đ n đâ . 

 

Xứ Tâ  tu ên bố tu ên mẹ, sẽ nhận trên h i mươi ngàn người tỵ nạn,  hính qu ền thông báo sẽ  hi 

trả một ngàn euros  ho mỗi người tỵ nạn định  ư ở quận hu ện nào  hịu  hứ , ng    ả  ông dân 

Pháp,  i  hịu  ưu m ng người tỵ nạn  ũng sẽ đượ   hi trả đ ng giá trên. 

 

Nghe mà đâm hoảng, một ngàn euros một người, số tiền không nhỏ, nhưng  hi trả  ho b o nhiêu 

ngà  tháng thì  hính phủ không nói rõ,  i muốn hi u s o  ũng đượ . 

 

Chỉ  ần vài nướ  Liên Âu lên ti ng ti p nhận  ũng đủ lôi kéo dân Trung Đông, Phi Châu đi tìm đất 

hứ , hậu quả vì số lượng quá lớn nên h  bị  hặn lại ở biên giới Áo, Hung r , Cro tie, H  Lạp… 

 

Tại đâ  h  đập phá đ  giải tỏ  thất v ng, gâ  bạo loạn  ũng là  á h h  làm áp lự  với Châu Âu là 

k t quả không tránh khỏi,  hỉ tội người dân tại  hỗ, h   vô đơn  hí, đã nghèo lại phải đeo m ng. 

 

Trên TV Pháp, phát th nh viên hôm đó đư  tin nướ  Mỹ sẽ đón nhận trên mười ngàn dân tỵ nạn 

S rie qu  th nh l  ,  oi như  hi  sẻ gáng nặng với Châu Âu. 

 

Bình luận viên ngồi bên  ạnh mỉ  m i, 

 

- Xứ Mỹ rất rạ h ròi, h   hỉ lo to n  ho  ông dân  ủ  h  thôi,  òn “bá tánh” tính s u. 

 

Không hi u dân Pháp nghĩ gì về  âu nà , riêng tôi rất hài lòng, vì ít r   ông dân Mỹ dù bất  ứ 

nguồn gố  nào  ũng hãnh diện mình là người Mỹ, đượ   hính qu ền thừ  nhận. 

 

Bướ   hân vào phi trường Los Angeles (LAX)  ó  ổng dành riêng  ho  ông dân Mỹ, dù người đó 

bận áo bà b  m ng dép Lào, h   mặ  quố  phụ  Phi Châu… h  đượ  ti p đón như người thân trở về 

nhà. 

 

Bên ki   ổng dành  ho ngoại quố , du khá h là thương gi  giàu sụ đ n từ Châu Âu, Á, Phi… phải 

x p hàng rồng rắn như m i người, nướ  Mỹ phụ  vụ người Mỹ không hề mặ   ảm. 

 

Phi trường Ch rles De G ulle  ủ  Tâ  khá  hẳn, làm gì  ó  ổng Citizen, dân Pháp  hìm lỉm trong 

đám đông như khá h phương x  quá  ảnh, x p hàng như m i người,  hính phủ sợ ưu đãi dân mình 

sẽ bị m ng ti ng kỳ thị. 

 

Dân Tâ  ngại treo  ờ quố  gi  trướ   ử  nhà dù là ngà  quố  khánh, ngại tự xưng mình là Tâ  

 hính gố , vì sợ bị lên án “kỳ thị” với người nhập  ư, h  lạ  loài ng   trên quê hương mình. 

 

Hội “SOS R  isme” bênh vự   ông dân Pháp gố  ngoại quố  n u  ó  i bị hà hi p, bị g i là “dân d  



đen, dân Ả Rạp” (les noirs, les beurs), nhưng dân Tâ   hính gố  bị dân nhập  ư đánh bờm đầu, bị 

g i là “tụi d  trắng” (les bl n s) thì không thấ   i dám lên ti n bênh vự   ho dân  hính gố  đ ng 

sống trên quê  h  đất tổ. 

 

Vừ  rồi trên TV, phát th nh viên gài bẫ  vị dân  ử  ánh hữu, là thị trưởng thành phố phí  bắ  xứ 

Tâ  với  âu hỏi, 

 

- Tại s o đị  phương  ủ  ông không  hịu nhận người tỵ nạn S rie vừ  đ n Pháp ? 

 

Ông thản nhiên trả lời, 

 

- Hiện n    h ng tôi không  ó tiền sử   hữ  trường h   vì ngân sá h bị  ắt giảm, ngoài r  thành 

phố  ủ  tôi đã  ưu m ng  ả trăm gi  đình tỵ nạn Kosovo từ b o năm n   nên  h ng tôi không  òn 

 hỗ đ  nhận thêm người. 

 

Cô ki  tỏ vẻ nhân đạo, trá h khéo ông thị trưởng, 

 

- Ông không nhận đượ  nhiều người, nhưng ông không th  nhận thêm năm h   b  người đượ  s o, 

 on số nà  nhầm nhò gì so với  ả trăm ngàn người đ ng  hạ  giặ . 

 

Tôi đ ng bí trướ   âu hỏi nà , nhưng ông thị trưởng thì không, ông  ười tươi rói, 

 

- Thư  bà, theo ý bà thì tôi nên đuổi gi  đình kosovo nào r  đường đ  m ng gi  đình S rie vào th  

 hỗ  ủ  h  ? 

 

Cô ki  bẻn lẽn  hu  n đề tài,  âu trả lời đã nói lên phần nào thự  trạng Châu Âu đ ng đuối sứ  với 

những nướ  thành viên đ ng giẫ   h t, nhưng vẫn  ố gồng mình làm “người khổng lồ bằng giấ ”. 

 

Đầu năm n  , thằng lớn nhà tôi đi  ông tá  bên S n José, vì má  b   đáp xuống S n F n is o nên 

 háu phải dùng t xi đi đ n trụ sở  hính ở thung lũng Ho  Vàng. 

 

Anh “tài” hôm đó là người gố  Trung Đông,  ũng trạ  tuổi thằng  on tôi, đ  thu ngắn hành trình, 

thằng nhỏ gợi  hu ện trên trời dưới đất,  nh “tài” định  ư bên Mỹ hơn thập niên,  ó vợ h i  on, 

thằng  on nhà tôi  ó một  on. 

 

Nói đ n h   đường,  on tôi hỏi, 

 

- Căn tin ở trường  ó thự  đơn riêng  ho trẻ em Hồi Giáo không? 

 

Anh t  đáp, 

 

- Làm gì có. 

 

Thằng  on tôi ngạ  nhiên, k , 

 

- Bên Pháp ở khu vự   ó nhiều h   sinh Hồi Giáo  ăn tin phải  ó thự  đơn riêng không  ó thịt heo, 

đó là  hu ện thường ngà  ở hu ện,  òn  hu ện  hướng t i g i mắt ở bệnh viện  ũng không ít. 

 

Ông bá  sĩ phụ kho  thỉnh thoảng bị ông Hồi Giáo đánh sặ  máu vì  ái tội dám nhòm  hỗ kín  ủ  



vợ hắn, h  đòi hỏi phải  ó nữ BS phụ kho  phụ  vụ vợ h  trong khi Đại H     xứ Tâ  đ ng dẹp bỏ 

ngành phụ kho  quá tốn kém. 

 

Bá  sĩ ở bệnh viện  ũng bị thân nhân bệnh nhân người Hồi Giáo hỏi thăm sứ  khoẻ bằng d o, hoặ  

hành hung nhân viên   t  vì h  không hài lòng  á h phụ  vụ  ủ  bệnh viện, mặ  dù h  đượ   hữ  trị 

hầu như miễn phí. 

 

Những sự kiện nà  đượ  đư  lên TV, báo  hí như  hu ện xe  án  hó,  hính phủ không  ó hình phạt 

làm gương vì ngại m ng ti ng “kỳ thị” nên ngành     i đầu  hịu trận,  ăn tin  ứ th  mà phụ  vụ. 

 

Anh “tài” nghe đ n đâ  phải ngoái  ổ nhìn thằng  on tôi, vì  nh không tin những gì vừ  nghe, thằng 

nhỏ gật đầu xá  nhận, 

 

- Tôi nói dối  nh làm gì,  hỉ là  hi  sẻ với  nh những gì xả  r  bên trời Âu đó thôi. 

 

Xứ Tâ  dân  hủ đ n mứ   ông dân h   không  ông dân đều như nh u,  hỉ khá  là dân bản xứ, dân 

nhập  ư  ó quố  tị h đóng thu   ho bá tánh hưởng sái, một ki u th  giới đại đồng  ộng sản thời 

xư . 

 

Chính phủ  ắt giảm  hi phí  ông  ộng như đóng  ử  bệnh viện ở vùng x , giảm bớt nhân viên   t , 

đóng  ử  vài trường đại h  …bớt  hi tiêu  ho dân đ  hào phóng với người ngoại quố . 

 

Sinh viên ngoại quố  đ n Pháp h  ,  hi phí ghi d nh    h ng  ông dân Tâ , hơn một ngàn euros 

một năm ở đại h   Y, Dượ , Kho  h   kỹ thuật…, và đượ  trợ  ấp   t , trợ  ấp thuê phòng, bù lỗ 

vé đi métro…, số tiền trợ  ấp nà  gần  ả trăm triệu, trái lại sinh viên Pháp nào  h  mẹ  ó thu nhập 

khá thì đừng mơ đ n mấ  thứ trợ  ấp nà . 

 

Đáng sợ hơn là dân Tâ , người bản xứ bâ  giờ   như người ở tr  trên quê mình, h  bị dân nhập  ư 

với dân số gi  tăng áp đảo và bản  hất hung hãn đ ng áp đặt tôn giáo và văn hó   ủ  h  khi n xứ 

Tâ  khó giữ đượ  văn hó  và tôn giáo gố   ủ  mình, nhà thờ bỏ trống đượ  sử  thành đền thờ hồi 

giáo đ ng trên đà phát tri n. 

 

Gần đâ   ó nhiều video  ho thấ  dân tỵ đ ng hé lộ bản tính và ý định áp đảo  hính phủ Châu Âu 

sắp  ưu m ng h , như bản tin dưới đâ . 

 

Nỗi lo bâ  giờ thành sự thật  

 

Người Hồi giáo tị nạn  êu  ầu hủ  lễ hội bi  Oktoberfest ở Đứ ! 

 

Nỗi lo bâ  giờ đã trở thành sự thật,  hỉ  òn là vấn đề về thời gi n khi dòng người tị nạn đổ xô vào 

Châu Âu bắt đầu áp đặt những tư tưởng Hồi giáo  ủ  h  lên  hâu lụ  này. 

 

Mor d Almur di, một người Hồi giáo ở Hà L n đã tổ  hứ  một  uộ  vận động trên tr ng 

Ch nge.org  êu  ầu Hội đồng thành phố Muni h hủ  bỏ lễ hội 16 ngà  bi  Oktoberfest. 

 

* 

 

Dân tỵ nạn hiện n   sẵn sàng đánh đổi sinh mạng đ  tìm đất hứ , nhưng s u khi đượ  ti p nhận và 

 n  ư, tru ền thống tín ngưỡng độ  tôn  hắ   ũng khó ph i,  ó th  sẽ  òn không ít người  ự  đo n 



trong h   hủ trương “đồng hó ” quố  gi  ti p đón h  và tru ền bá đạo Hồi  hứ không hề  ó ý hội 

nhập như dân Châu Á. 

 

Nói vậ  không  ó nghĩ  tất  ả người hồi giáo đều quá khí h, hi u  hi n. Dân tộ  nào  ũng  ó kẻ tốt 

người xấu. Nhưng người hồi giáo, dù không bạo động, không quá khí h, h  gần như không hề lên 

án ki u hành qu  t m n rợ như  hặt đầu, thiêu sống...  on tin rơi vào t   tụi  uồng tín, h   tiêu diệt 

người Công Giáo. 

 

Trong khi Châu Âu    bài “nhân qu ền”, lăng săng  ứu vớt người Hồi Giáo  hạ  giặ , thì người 

Công Giáo bị bá h hại, tàn sát bên Trung Đông  òn đ ng bị quên lãng. 

 

Bà Merkel và ông Holl nde theo  hủ nghĩ  đại đồng  ho rằng những người tỵ nạn nà  là “ph   lộ , 

tài ngu ên”, là lự  lượng l o động  hính  ho những xứ đ ng tuột dố  dân số, trong l   dân thất 

nghiệp tại  hỗ đ ng gi  tăng. 

 

Thử làm  on tính nhẩm, gi  đình hồi giáo, một vợ năm sáu  on,  hỉ  ó một đầu lương  ủ  ông 

 hồng, xã hội phải tài trợ vài  hụ  năm  ho h , với ẩn số,  on  ái  ủ  h  sẽ làm gì đền đáp ơn  ưu 

m ng h , h   lớn lên mấ   ậu lại qu   về  ố hương (Trung Đông) đ  h   trò thánh  hi n và du 

nhập bạo lự  vào  hâu lụ  nà . 

 

Lò rèn thánh  hi n sẽ  hốt tại Châu Âu khi h   ó đủ nhân lự  khắp nơi và ng    ả trong nguồn má  

 hính qu ền, nhóm thánh  hi n không  ần phải qu   về Trung Đông. 

 

Ph   h   - h   ph   không bi t đâu mà lường. Bà Merkel, và  ả ông Holl nde, trướ  số lượng dân 

tỵ nạn đ ng tràn vào Châu Âu, tu    o gi ng về đạo lý văn minh Âu Châu, nhưng  on mắt và  ái 

đầu đ ng phải thấ  dân tình ngơ ngá  lo âu trướ  nợ nần và nạn thất nghiệp đ ng  ó  ơ gi  tăng. 

 

Sept. 2015. 

Đoàn Thi 

 


