
CON CÁ HỒI CỤT ĐUÔI 
Lời nói đầu :  Anh bạn nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, chúng tôi thường gọi là Quang Du 
Ca, có mộng ước sáng tác một tập nhạc mang tên Quê Hương Mênh Mông gồm 12 bài.  
Trong số 12 bài đó sẽ có một bài nói về con cá Hồi.  Đến nay, Quang Du Ca mới viết 
được sáu bài :  Tôi Có Một Mối Tình, Nghĩa Trang Arlington, Thèm, Trên Đường Phố 
Sansfrancisco, Nào Ai, Những Căn Nhà Mái Xanh.   Còn bài về con cá Hồi anh chưa 
sáng tác được.  Điều đó cũng dễ hiểu.  Nhiều lần Quang Du Ca đến thăm Seattle, tôi 
đều dẫn anh đi tới những dòng sông Cedar, Green, Duwamish, Issaquah ….  Quang Du 
Ca đến Seattle vào mùa hè nên không lần nào anh thấy con cá Hồi trở về quê hương.  
Tôi đưa anh vào Public Market và chỉ cho anh thấy những con cá Hồi đang nằm trên 
đống nước đá bào.  Những con cá Hồi anh thấy là những con cá Hồi khỏe mạnh, thịt 
ngon thơm bị con người bắt trước khi về tới quê hương.  Quang Du Ca chưa viết được, 
tôi ấp ủ viết một truyện về con cá Hồi.  Năm này qua năm khác, tất cả năm năm, tôi đi 
bên bờ sông Cedar, dòng sông quê hương của những con cá Hồi.  Dòng sông Cedar trở 
nên quen thuộc với tôi.  Tôi thấy được dòng sông thay đổi bốn mùa, tôi cảm nhận được 
nỗi vui buồn của dòng sông, tôi nói chuyện được với dòng sông Cedar...  Tôi chưa bao 
giờ tôi nói chuyện được với những con cá Hồi.  Những con cá  Hồi đang đem hết sức 
lực bơi ngược dòng nước chẩy xiết.  Chúng  không đủ sức lực và thời gian để kiếm ăn 
thì làm gì còn sức để nói chuyện với tôi.  Năm năm tôi không viết được một một vài 
giòng về con cá Hồi cho đến khi cháu ngoại tôi ra đời.  Tôi viết những lời tâm sự với 
cháu ngoại tôi. 

************************** 

Ông ngoại là con cá Hồi Cụt Đuôi.  Đuôi cá giống như bánh lái của con thuyền có 
công dụng giúp con cá đi đúng hướng nó muốn.  Ông ngoại là con cá không đuôi nên 
ông ngoại không tới được những nơi ông ngoại muốn tới.  Ông ngoại  viết một câu 
truyện nhan đề CON CÁ HỒI CỤT ĐUÔI với mong ước Lan Chi là con cá hồi đầy đủ 
đuôi để Lan Chi đi đúng hướng đến bến bờ Tự Do, Hạnh Phúc, No Ấm và Cội Nguồn.  
Câu truyện gồm ba phần  
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TÁI SINH BÊN DÒNG SÔNG CEDAR 

Ông ngoại thường đi bộ trên trail Renton Cedar River để tập thể dục.  Trail Cedar 
River dài khoảng 30 km chạy dọc theo dòng sông Cedar.  Ông ngoại chỉ đi bộ trên 
mười cây số cuối cùng của trail Renton Cedar River và cũng là mười cây số cuối cùng 
của dòng sông Cedar chẩy qua thành phố Renton nơi ông ngoại đang cư trú để đổ vào 
hồ Washington.  Mười cây số cuối cùng này không phải là của dòng sông Cedar 
nguyên thủy.Người ta đào mười cây số này để chuyển hướng chẩy của dòng sông 
Cedar đi lên phía bắc để đổ vào hồ Washington thay vì chẩy về phía tây để nhập với 
dòng sông Black.Mục  đích chuyển hướng dòng sông Cedar để tránh lụt lội cho thành 
phố Renton do dòng sông Black gây ra.  Thành phố Renton tránh được lụt, nhưng dòng 
sông Black cạn dần và biến mất.  Sự kiện này, ông ngoại đã trình bầy trong bài viết 
Dòng Sông Chết.Mười cây số của trail chia làm hai phần.Phần đầu dài 6 km, dòng 
sông chẩy qua một khu rừng.  Phần cuối dài 4 km từ thư viện Renton đến hồ 
Washington, dòng sông chảy dọc theo một công viên.  Giữa phần đầu và phần cuối là 
một cây cầu và một con đường.  Thư viện Renton nằm ngang qua một chỗ hẹp của 
dòng sông.  Ông ngoại thường đi trên phần cuối,  ít khi ông ngoại đi trên phần đầu của 
trail. 

 
Thư Viện Renton nằm ngang sông 

Ông ngoại thích đi trên bốn cây số cuối cùng của trail Renton Cedar River vì đẹp và có 
chỗ đậu xe thuận tiện của Thư Viện Renton.  Trail đẹp cả bốn mùa.  Dọc theo Renton 
Trail Cedar River, từ thư viện Renton đến hồ Washington, là công viên có thảm cỏ 
được chăm sóc xanh tươi và sạch sẽ quanh năm.  Nền của công viên là mầu xanh của 



thảm cỏ, của những cây thông trồng trong công viên, của những cây liễu và nhiều loại 
cây cỏ không tên dọc theo bờ sông.  Mỗi mùa, trail có mầu sắc khác nhau trên nền 
xanh của công viên.Mùa xuân, những cây anh đào nở trong công viên và bên bờ 
sông.Màu hồng dịu hiền nổi trên màu xanh.Ông ngoại nhớ những cây anh đào Đà 
Lạt.Đà Lạt có Viện Đại Học Đà Lạt, quê hương tinh thần của ông ngoại.Mùa hạ, 
những bụi Forsythia được tỉa thành cây, nở hoa màu vàng rực rỡ.  Những bông hoa 
vàng Forsythia  khá giống hoa Mai.  Ông ngoại nhớ chợ hoa đường Nguyễn Huệ 
những ngày tết, tại Sài Gòn trước năm 1975.  Mùa đông, những chùm bông tuyết đọng 
trên cỏ,  trên cây vừa buồn vừa đẹp.  Những ngày mưa phủ mờ dòng sông, ông ngoại 
nhớ những ngày mưa và lạnh ở Huế.  Ông ngoại thích nhất mùa thu trên trail Renton 
Cedar River.  Tháng mười một, giữa mùa thu, lá của những cây maple đổi màu, cây 
đổi thành mầu đỏ,  cây đổi thành màu cam, cây đổi  thành màu vàng.  Những bụi Burn 
Bush lá xanh đổi thành màu đỏ tươi.  Những cây Ginkgo lá đổi thành màu vàng rực 
làm sáng một khoảng không gian chung quanh.  Dòng sông cũng đổi màu.Hàng đàn cá 
hồi bơi ngược dòng làm hồng cả một khúc sông.  Cảnh tượng bi hùng của đàn cá hồi 
bơi ngược dòng nước chẩy xiết đã quyến rũ ông ngoại đến chiêm ngưỡng hàng năm.   

 

Đầu tháng mười những con cá hồi từ biển Thái Bình Dương vào hồ Washington.  Từ 
hồ Washington chúng vào sông Cedar,  nơi chúng sinh thành.  Những đàn cá thưa thớt 
đầu tiên bơi ngược dòng sông mở đầu cho mùa cá hồi trên sông Cedar.  Ánh mắt của 
những con cá đầy vui tươi như ánh mắt của những người Việt Nam xa quê lâu năm 
bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất.  Ông ngoại không biết vì ông ngoại vui tươi nên 
ông ngoại thấy ánh mắt cá hồi vui tươi hay chính những con cá hồi vui tươi khi được 
trở về nơi chôn nhau cắt rốn.    
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Đầu tháng mười một, khúc sông ánh lên màu hồng.  Không phải hàng trăm con cá hồi 
mà từng đợt hàng ngàn con cá hồi nối tiếp,  lũ lượt bơi ngược dòng sông.  Cảnh tượng 
không khác gì cảnh những người Hồi giáo hành hương về thánh địa La Mecque, người 
Thiên Chúa Giáo về thánh địa Jelusalem, La Vang hay Fatima, người Phật Giáo hành 
hương nơi Đức Phật thành đạo tại Nepal.  Cảnh tượng cũng không khác gì cảnh tượng 
người Việt hải ngoại lũ lượt về quê ăn tết.  Nhưng cả ba cảnh tượng khác nhau về mục 
đích.  Những đoàn người hành hương về thánh địa La Mecque, Jelusalem, La Vang, 
Fatima, Nepal để chứng tỏ đức tin của mình với đấng giáo chủ và xin đấng giáo chủ 
ban cho họ những điều tốt đẹp.  Những đoàn người Việt hải ngoại đông đảo về quê 
trong dịp tết Nguyên Đán hay vào mùa hè mang tính cách về nguồn, nhớ nguồn gốc 
mình sinh ra .Đoàn cá Hồi trở về sông Cedar mang ba hình ảnh :Trở về quê hương, 
chết trên quê hương  và tái sinh một thế hệ mới để duy trì nòi giống cá Hồi .  Tái sinh 
là mục đích chính của đàn cá hồi. 

Tháng mười hai, chỉ còn ít ỏi cá hồi cố gắng lội ngược dòng nước.  Tháng mười hai, 
bầu trời luôn đầy mây đen, mưa hầu như suốt ngày, đôi khi có tuyết rơi . Cảnh buồn và 
quạnh hưu .  Những con cá Hồi về quê muộn màng giống như những người vì sinh kế 
làm ăn vất vả, qua giờ giao thừa vẫn chưa về tới nhà.  Cảnh buồn người có vui đâu bao 
giờ nên ông ngoại thấy con cá hồi buồn.  Một lần, ông ngoại đi thật xa về phía thượng 
nguồn với mục đích xem con cá hồi đi ngược dòng xa đến đâu.  Con sông khi thì chẩy 
sát trail, khi thì chẩy qua cánh rừng không nhà, khi thì chẩy qua nơi vắng lặng,  lác đác 
vài nhà đang tỏa khói từ những ống lò sưởi trên mái nhà.  Ông ngoại ngồi trên tảng đá 
lớn.Ông ngoại dừng chân vì nơi đó đã xa nhà hơn mười cây số, đi bộ trở về nhà cũng 
phải mất hai tiếng đồng hồ.  Những tảng đá nằm sát bờ sông và gần đó có tấm bảng 
View Salmon.  Khúc sông nơi đó khá rộng so với nơi khác.Ông ngoại ngồi trên tảng đá 
hơn một giờ.Mắt ông ngoại chăm chăm nhìn nước dòng nước chẩy xiết.Hơn một giờ 
đồng hồ, ông ngoại chỉ thoáng thấy một con cá hồi quẫy trên mặt nước.  Con cá hồi 
chìm xuống nước và ông ngoại không còn thấy lại con cá hồi.  Ông ngoại không biết 
con cá hồi vừa quẫy là con cái hay con đực.  Dù là con cá hồi cái hay cá hồi đực, một 
mình nó cũng không thể tái sinh được.  Con cá hồi cô đơn lẻ loi không thực hiện được 
mộng ước tái sinh.  Không phải con cá hồi nào cũng hoàn thành được nhiệm vụ trời 
phó thác để tái sinh ra thế hệ tiếp nối.  Hoặc chúng bị chết giữa đường vì đuối sức do 
cuộc hành trình quá dài và gian nan, hoặc do bị con người, gấu, chim sát hại, hoặc do 
không có bạn đường …..   

Cá hồi tái sinh trong dòng nước của sông Cedar.Có một người muốn tái sinh trên bờ 
sông Cedar.Người đó là anh chàng John.  Ông ngoại quen John trên trail Cedar River.  
John là người Mỹ da trắng, gốc Ái Nhĩ Lan.  John khoảng hai mươi tám tuổi.  Nhà 
John ở trong khu xóm có khoảng hai trăm nhà gồm giàu nghèo lẫn lộn.  Nhà giàu là 



những nhà water front.Nhà trung bình và nghèo thì nằm phía trong.Khu xóm này ở bên 
cạnh sông Cedar.Nhà John nằm trên bờ sông Cedar. 

John nói với ông ngoại,  Jonh là thế hệ thứ ba đi trên trail Cedar River.  John kể rằng:  
Ông ngoại John là một công nhân của hãng máy bay Boeing.  Những  giờ nghỉ trưa, 
ông ngoại John đi bộ dọc sông từ điểm cuối cùng của dòng sông là nơi dòng sông đổ 
vào hồ Washington và gần đó là cửa ra vào của một phân xưởng hãng máy bay 
Boeing, nơi ông ngoại John làm việc.  Ông ngoại John quen bà ngoại John trên trail.  
Hai người yêu nhau và lấy nhau.  Ông bà ngoại John mua căn nhà bên bờ sông Cedar.   
Ông bà ngoại John chỉ sinh ra được mẹ John.  Mẹ John lấy chồng và ra ở riêng cho đến 
khi ông bà ngoại John qua đời, bố mẹ John về ở căn nhà bên bờ sông Cedar.  John là 
con út trong gia đình gồm ba chị em.  Hai chị John đã có gia đình.Chị lớn Liza ở mãi 
tận Washington DC.Chị kế Michelle ở San Jose.John độc thân và ở với cha mẹ. 

Thỉnh thoảng ông ngoại và Jonh gập nhau trên cầu trước cửa thư viện Renton.  John kể 
cho ông ngoại về đời sống của con cá Hồi.  Cá hồi là một trong ít loại cá sống trong 
nước ngọt và cả trong nước mặn.Cá Hồi có hai loại chính Cá Hồi Thái Bình Dương và 
cá Hồi Đại Tây Dương.  Cá Hồi Thái Bình Dương có nhiều loại : Sockeye, Chum, 
Pink, Coho, Chinook, Steelhead, Masu … Đại Tây Dương chỉ có một loại cá Hồi gọi là 
cá Hồi Đại Tây Dương.  Cá Hồi là loại cá khỏe, nó có thể nhẩy cao đến 3 mét để vượt 
thác ghềnh và bơi ngược giòng nước chẩy xiết.   

John chỉ cho ông ngoại làm sao để biết con cá Hồi Sockeye đực hay cái.  Thường 
người ta dựa trên mầu sắc để biết cá hồi đực hay cái.  Cá hồi đực có màu đỏ sáng hơn 
cá hồi cái.  Nhìn miệng cá hồi cũng có thể biết được đực hay cái.  Hàm cá hồi đực có 
những răng nhọn, cá hồi cái thì không.  Đầu cá hồi to nhỏ cũng cho ta phân biệt được 
con đực, con cái.  Đầu cá hồi đực to so với thân của nó,  đầu cá hồi cái bình thường so 
với thân.  Lưng cá hồi đực cái cũng khác nhau.Nhìn lưng cá hồi đực có cục u cao, cá 
hồi cái thì không. 

John nói với ông ngoại về chu kỳ của đời sống con cá hồi.  John nói:  Cá hồi trở về 
sông Cedar có bốn loại Sockeye, Chinook, Coho và Steelhead.  Mặc dầu chúng sống 
chung trong một dòng sông, nhưng đời sống của chúng khác nhau.Sockeye là loại cá 
hồi chiếm đa số tuyệt đối trong dòng sông Cedar.  Chu kỳ của cá hồi Sockeye và cá hồi 
nói chung gồm 6 giai đoạn. Mỗi giai đoạn, cá hồi có tên gọi khác nhau. 

Giai đoạn1, thường vào mùa thu, cá hồi trở về dòng sông Cedar và chọn nơi để đẻ 
trứng.  Cá mẹ dùng đuôi để đào ổ đẻ.  Ổ đẻ là một hố trong hốc đá sỏi dưới lòng sông , 
được gọi là redd.   Hốc đá giúp cho những trứng không bị chim, những con cá khác ăn. 
Bơi bên cạnh cá hồi cái lúc đó có một hay vài cá hồi đực.  Cá hồi đực phủ tinh trùng 



ngay khi trứng lọt lòng.Sau đó cá hồi cái dùng đuôi đẩy những viên sỏi để lấp trứng.  
Thường thường cá hồi cái đẻ năm ổ trứng trong redd.  Tùy theo lớn hay nhỏ, cá hồi cái 
đẻ từ 2000 đến 4500 trứng.   

Giai đoạn 2, cuối mùa đông hay đầu mùa xuân, trứng nở.  Những con cá salmon con 
được gọi là Avelin.  Một túi đựng chất giống lòng đỏ trứng treo ở giữa Avelin.  Cái túi 
này cung cấp thức ăn cho Avelin.  Avelin ở trong hang ổ cho tới khi túi có chất giống 
lòng đỏ trứng biến mất.  Có nghĩa là cho tới khi Avelin ăn hết chất giống lòng đỏ 
trứng.Thời gian này khoảng ba tháng. 

Giai đoạn 3   Khi túi có chất giống lòng đỏ trứng biến mất, cá được gọi là Fry.  Fry là 
cá hồi nhỏ.  Chỉ khoảng 20 trong số 100 Avelin sống sót để trở thành Fry.  Khi dời 
khỏi hang ổ, Fry phải tìm nơi để trú ẩn và nơi này có thức ăn cho Fry.  Những nơi đặc 
biệt này goi là habitat.  Chỉ có khoảng 10 trong số 100 Fry tìm được habitat đáp ứng 
đầy đủ hai điều kiện có thức ăn và an toàn.  Số còn lại bị chết.  Chinook và Coho Fry 
có màu xẫm và có những đốm lớn đã giúp chúng hòa hợp lẫn lộn với lòng suối hay 
sông và ẩn nấp để tránh bị săn bắt của những con thú khác.  Pink, Chum và Chokeye 
Salmon có ít đốm hay không có đốm, chúng theo dòng nước đi vào hồ rất sớm.  Chúng 
có màu bạc.  Fry bơi và tìm thức ăn.  Fry ăn những rong rêu và côn trùng. 

Giai đoạn 4  Cá hồi con theo dòng nước vào hồ Washington.  Chúng có tên là 
Molt.Chúng ở hồ Washington khoảng hai năm.Đến lúc trưởng thành, da cá hồi trở 
thành màu xám bạc.  Thời gian này là thời gian chúng sẵn sàng đi ra biển mặn.  Trước 
khi ra biển chúng sống ở vùng nước lợ, chỗ nước ngọt và nước mặn gập nhau, trong 
vài ngày hay vài tuần.   Tại vùng nước lợ, chúng kiếm ăn và thay đổi thể chất để thích 
ứng với nước mặn. 

Giai đoạn 5  Thời gian đầu, cá hồi sống ven bờ biển.  Cuối mùa thu, chúng di chuyển 
ra đại dương.  Phần lớn chúng bơi từng đoàn lên hướng Bắc theo bờ biển British 
Columbia để tới Alaska và có khi chúng đi xa hàng ngàn cây số tới vùng North Pacific.  
Cá hồi trưởng thành trong đại dương.  Nơi đây có nhiều thức ăn và không gian rộng 
lớn nên chúng lớn rất nhanh.  Bây giờ chúng mới được gọi là Cá Hồi .Chúng sống 
trong biển khoảng bốn năm.  Cá hồi ăn tôm, mực và những cá con như cá trích.  Cá hồi 
cũng ăn những cây và sinh vật trôi nổi trên biển.  Để có thể sinh tồn được trong đại 
dương, cá hồi phải tìm những nơi có nguồn thức ăn phong phú.  Nơi vùng biển này đòi 
hỏi nhiệt độ và độ mặn thích hợp cho những sinh vật thức ăn của cá hồi phát triển.  Vì 
vậy khi nhiệt độ của đại dương tăng vài độ so với nhiệt độ bình thường những sinh vật 
trôi nổi giảm và số lượng cá Hồi cũng bị giảm một cách đáng kể. 



Giai đoạn 6   Giai đoạn khép kín chu kỳ được gọi là giai đoạn di trú migrating.  Giai 
đoạn này cá hồi dời biển khi chúng đến thời kỳ sinh nở.Dời biển để vào vùng nước 
ngọt, cá hồi cũng dừng lại ở vùng nước lợ một thời gian để điều chỉnh thân thể cho 
thích hợp với nước ngọt.  Cá hồi đổi từ màu xám bạc sang màu hồng.  Cá hồi quay về 
dòng sông Cedar nơi chúng sinh ra đời.Chúng dùng xúc giác để tìm về nơi chôn nhau 
cắt rốn.Chúng đánh hơi đất, cây cỏ và côn trùng trong dòng suối để lần mò về quê 
hương xứ sở.  Cá hồi bơi thành từng đoàn gồm mấy trăm con.  Đoàn này tiếp nối đoàn 
khác làm hồng cả khúc sông.Cá hồi bơi ngược dòng nước chẩy xiết.Đôi khi chúng phải 
vượt qua thác ghềnh.  Hành trình dài có thể xa đến ba ngàn cây số, đầy gian nan nguy 
hiểm, nhưng chúng không bỏ cuộc.  Cá hồi đem hết sức lực lội ngược dòng nước chẩy 
xiết nên chúng không thể kiếm thức ăn.Chúng nhịn đói suốt thời gian này.Chúng sống 
nhờ lượng mỡ và protein dự trữ trong cơ thể.  Thời gian này cá hồi gầy, thịt chúng 
không ngon nên con người không bắt chúng, nhưng cá hồi vẫn là thức ăn cho loài gấu 
và chim. 

Trong cuộc hành trình có sự tranh chấp nội bộ quyết liệt.  Những con cá hồi đực dùng 
những răng sắc nhọn đánh nhau với những cá hồi đực khác để tranh giành cá hồi cái 
làm bạn đường.  Cá hồi cái chiến đấu với cá hồi cái khác để dành ổ đẻ trứng tốt cho 
mình.  Nếu để ý trong luồng cá hồi vài trăm con, chúng đi thành từng cập một đực một 
cái.  Nhưng người ta không biết được, chúng bơi thành từng cập từ lúc nào.Sau khi phủ 
tinh trùng, cá hồi đực chết.Cá hồi cái trông nom trứng trong vài ngày rồi chúng chết.  
Hầu hết cá hồi Thái Bình Dương chết sau thời gian sinh nở, chỉ có cá hồi Steelhead và 
cá hồi Đại Tây Dương trở lại đại dương và tiếp tục sinh nở những năm sau.  Cá hồi Đại 
Tây Dương có thể sinh nở đến bẩy lần. 

 

Từng cập cá hồi cái và đực bơi bên nhau 



Dọc theo dòng sông Cedar, xác cá hồi chết nằm rải rác giống như bãi chiến trường của 
những trận đánh thật lớn thời xa xưa trong phim ảnh.  Có những xác màu hồng nằm lơ 
lửng trong dòng nước của những cá Hồi vừa mới chết.  Có những xác trắng phếu nằm 
sát đáy sông của những cá Hồi chết đã lâu.  Có những xác cá Hồi đực và cái nằm chết 
bên nhau cũng không ít .  Những xác chết của cá hồi bố và mẹ tan rã đã bồi đắp dinh 
ưỡng cho dòng sông, giúp cho những cây cỏ sinh sôi và lớn.  Những thảo mộc này sẽ 
là thức ăn cho những con cá hồi con. 

 

Cá hồi đực mới chết 

 

Cá hồi chết đã lâu 



 

Cập cá hồi mới chết bên nhau 

 

Cập cá hồi chết đã lâu 

John kết luận :  Cá hồi trở về tái sinh ở dòng sông nơi chúng sinh ra là do bản năng 
bẩm sinh trời cho hay trời bắt buộc chúng phải làm.  Nhiều người hỏi tại sao cá hồi có 
thể tìm đường về nơi chôn rau cắt rốn được,  tại sao chúng phải chết sau khi tái sinh, 
tại sao và tại sao.  Những câu hỏi tại sao đó phải hỏi trời.Chỉ có trời mới trả lời được.  
Con người cũng tái sinh.  Nhưng có hai loại người :  một loại tái sinh theo bản năng.  
Nghĩa là sinh con cái và không chăm sóc, vứt bỏ chúng để cho xã hội chăm sóc.  Loại 
thứ hai có ý muốn tái sinh, biết tại sao mình tái sinh và ý nghĩa của tái sinh.   Những 



người này săn sóc và dậy dỗ con cái để chúng trở thành những người hữu ích cho xã 
hội.   

Một hôm, ông ngoại thấy Jonh chạy song song với một cô gái.Ông ngoại biết mặt cô 
gái này.  Ông ngoại đã gập cô gái này hai ba lần trên đoạn trail xuyên qua rừng, nhưng 
chưa lần nào nhìn thấy cô gái trên đoạn trail từ thư viện đến hồ Washington.  Ông 
ngoại đoán cô ta ở cùng xóm với John.  Phần đông những người đi bộ hay chạy bộ trên 
đoạn trail xuyên qua rừng đều ở trong xóm của John.  Xóm của John ở ngay đầu của 
đoạn trail này.Hôm đó là lần đầu tiên ông ngoại thấy cô gái chạy trên đoạn trail ngang 
qua công viên.Cô gái không chạy một mình mà chạy song song với John. 

Sáu tháng sau, một hôm ông ngoại đang đọc sách trong thư viện,  John và cô gái đi vào 
thư viện.  Hai người đi đến chỗ ông ngoại đang đọc sách.  John giới thiệu cô gái với 
ông ngoại : 

- Julie, vợ chưa cưới của tôi 

Sau vài câu nói xã giao giữa ông ngoại, John và Julie, Julie đi đến những kệ sách,  
John đứng lại nói chuyện với ông ngoại.  John nói với ông ngoại : 

- Chúng tôi cùng sinh ra bên bờ sông Cedar.  Julie yêu dòng sông Cedar như 
tôi.  Chúng tôi sẽ tái sinh bên dòng sông Cedar … 

 
CÁ HỒI VIỆT NAM 

Nhiều  người Việt Hải Ngoại viết hoặc nói về những con cá Hồi Việt Nam có nghĩa là 
Người Việt Nam Hải Ngoại giống như những con cá Hồi.  Từ năm 1975 đến năm 
1982, ý chí muốn trở về quê hương như con cá hồi của người Việt Hải Ngoại mãnh 
liệt.Họ mong muốn trở lại Việt Nam.  Họ tin tưởng chế độ Cộng Sản sẽ mau chóng 
xụp đổ.  Sau năm 1983, đời sống của những người Việt hải ngoại dần ổn định, có quốc 
tịch Mỹ và nhìn về quê nhà cuộc sống quá khó khăn nên ý chí về Việt Nam tái sinh 
giảm dần.Ngày nay người Việt trong nước tìm cách đến Mỹ định cư càng ngày càng 
nhiều bằng phương cách hợp pháp và bất hợp pháp.  Người Việt đến Mỹ càng ngày 
càng đông.Ý muốn trở về Việt Nam sinh sống vĩnh viễn giảm, chỉ còn lại một số rất ít 
trong số hơn ba triệu người Việt hải ngoại.Ông ngoại chỉ biết có một người xin hồi 
Việt tịch là nhạc sĩ Phạm Duy.Còn ai nữa ông ngoại không biết.  Nhưng có lẽ rất ít, 
đếm được trên đầu ngón tay.  Những người trở về Việt Nam sinh sống vĩnh viễn nhưng 
vẫn giữ quốc tịch ngoại quốc phần lớn là những người quá tuổi về hưu, những nhà 
kinh doanh, những người tình nguyện làm việc nhân đạo, những nhà trí thức về khoa 
học kỹ thuật, những nhà nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật liên quan đến Việt Nam, 



những nhạc sĩ, ca sĩ.  Còn hầu hết chỉ về Việt Nam trong dịp tết Nguyên Đán và dịp hè 
mục đích để thăm lại quê hương, cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè hoặc để tránh mùa 
đông tại các nước phương Tây, hoặc như khách đi du lịch.  

Ngày nay Việt kiều là những con cá hồi, không còn đúng theo nghĩa đen.  Thế hệ ông 
bà ngoại không còn khả năng tái sinh.Thế hệ bố mẹ Chi không ai muốn về Việt Nam 
sinh nở.Thế hệ Chi ra đời trên đất Mỹ, không phải trên đất Việt Nam.  Như vậy người 
ta nói cá hồi Việt Nam theo một nghĩa bóng nào đó.  Có lẽ người ta muốn nói rằng 
người Việt hải ngoại luôn luôn nghĩ đến quê hương.  Họ muốn nói những con cá hồi 
Việt Nam đã đem tiền bạc và tài năng kiến thức về Việt Nam để giúp đất nước sớm trở 
thành một quốc gia hùng mạnh, tự do, dân chủ.  Đó là truyền thống của dân tộc.Truyền 
thống tốt đẹp đó được nhiều nhà nghiên cứu ngoại quốc thừa nhận.  Ông ngoại trích 
nguyên văn bản tin được đăng trên báo Người Việt Tây Bắc số 1952 thứ sáu ngày 27 
tháng 8 năm 2010, trang 49 :” Theo Daniel Ayala, trưởng dịch vụ toàn cầu của Wells 
Fargo, điều duy nhất chỉ có ở Việt Nam là người ta gửi tiền về cho cả tông chi họ hàng 
chứ không phải chỉ cho những người ruột thịt.  Ngoài ra còn dùng tiền để giúp phát 
triển kinh doanh nữa.  Mark Sidel, một giáo sư nghành luật ở University of  Iowa, 
người chuyên nghiên cứu về sự luân lưu tiền tệ theo lối này nhận xét rằng, trong 
những năm gần đây, càng có nhiều người Việt gửi tiền về nước vì tính cách từ thiện 
gồm cả việc liên hệ đến y tế và giáo dục.”    

Ông ngoại cố gắng làm con cá hồi nghĩa bóng theo khả năng nhỏ bé của ông ngoại, 
như ông ngoại vẫn làm từ khi tới Mỹ đến nay.  Hàng tháng ông ngoại gửi tiền về cho 
bà cố ngoại.  Thỉnh thoảng  ông ngoại gửi tiền cho anh em, bà con, bạn bè và các hội 
từ thiện.  Bốn hay năm năm ông bà ngoại về thăm bà cố ngoại, anh chị em, bà con, bạn 
bè.  Ngày nay, ông ngoại không còn nghĩ, một ngày nào đó ông ngoại trở về Việt Nam 
sống vĩnh viễn như trước kia.  Ông ngoại cũng không còn coi nước Mỹ là đất tạm dung 
như nhiều người Việt hải ngoại vẫn nói.  Nước Mỹ đối với ông ngoại là nơi Vạn Đại 
Dung Thân, sẽ là nơi dung thân lâu dài cho con cháu của ông ngoại.  Ông ngoại chọn 
nước Mỹ làm nơi dung thân lâu dài vì đó là điều tốt đẹp cho đất nước Việt Nam và cho 
con cháu của ông ngoại.  Ông ngoại lý giải tại sao ở lại Mỹ lại tốt đẹp cho đất nước 
Việt Nam và con cháu : 

Tốt đẹp cho đất nước Việt Nam. 

1. Người Việt hải ngoại không thể làm thay cho người trong nước.  Việc thành 
bại do người trong nước chủ động quyết định.  Sự hòa hợp hòa giải hiện nay 
là hòa hợp hòa giải giữa hai triệu đảng viên Cộng Sản và 80 triệu dân Việt 
Nam không Cộng Sản trong nước là chính yếu.  Một khi Sĩ Phu Bắc Hà, Trí 
Thức Miền Nam, Dũng Sĩ Chống Pháp, Đuổi Mỹ, Phá Tàu, Sinh Viên Trẻ 



của các trường đại học trong nước vẫn chưa lên tiếng, vẫn im hơi lặng tiếng 
thì có nghĩa là hồn nước chưa trở về, vận nước chưa đến, thiên mệnh chưa 
ban cho nước Việt đời sống tự do và no ấm. 

Người Việt hải ngoại chỉ giúp cho tiến trình tự do, dân chủ và giàu mạnh của 
đất nước tiến triển nhanh hơn.  Được hưởng tự do ngôn luận và tư tưởng, 
được đào tạo trong các trường đại học tiếng tăm và nhân bản, người Việt hải 
ngoại có nhiều điều kiện và kiến thức để lên tiếng, chỉ dẫn, đề nghị và kêu 
gào cho chính quyền và nhân dân trong nước,  cho nhân dân và chính quyền 
của các nước trên thế giới biết thực trạng về nhiều vấn đề cần được thay đổi, 
cần được cải thiện tại Việt Nam hầu đòi hỏi chính quyền Việt Nam giải quyết 
và sửa đổi . 

2. Diện tích Việt Nam khoảng 325 ngàn km vuông, dân số Việt Nam hiện nay 
trên 80 triệu.  Đất nước hẹp, dân đông, tài nguyên càng ngày càng cạn kiệt do 
chiến tranh tàn phá trước đây, do khai thác, buôn bán tài nguyên quốc gia vô 
tội vạ hiện nay nên khó mà nuôi nổi dân số càng ngày càng gia tăng.  Thêm 
vào đó hiện nay, nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn, người dân Việt Nam 
bị hai tròng bóc lột, một tròng của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa và một tròng 
của bọn Tư Bản đầu tư,  đất nước chưa có tự do, tình trạng về xã hội suy 
thoái trầm trọng.  Cứ như tình trạng như hiện nay,nhiềungười Việt đã tìm 
cách đi ra nước ngoài sinh sống.  Hiện tượng người Việt di dân đã bắt đầu từ 
mấy chục năm nay.  Người có thân nhân bảo lãnh, người có khả năng tiền 
bạc di dân qua Mỹ, Canada, Úc, Đức, Anh, Pháp …  Người nghèo di dân 
quaCambodge, Lào, Thái Lan.  Cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ là những 
nơi nương tựa trong thời gian đầu của họ.  Do đó việc xây dựng một cộng 
đồng vững mạnh không những là điều tối cần thiết cho người Việt hải ngoại 
mà còn giúp đỡ rất nhiều cho người di dân Việt Nam trong hiện tại và tương 
lai.   

3. Đất nước Việt Nam hẹp và dân đông.  Người Việt Nam thông minh, chăm 
chỉ.  Nhân tài Việt Nam không thiếu.  Nước Việt Nam cần :  Thứ nhất, những 
người xuất sắc về kiến thức và tài năng.  Thứ hai, cần những nhà đầu tư đem 
tiền của về lập nhà máy, cơ cở sản xuất, mở trường học, bệnh viện …  Thứ 
ba, cần gửi tiền về Việt Nam qua dịch vụ kiều hối như hiện nay.  Người xuất 
sắc là những giáo sư của những trường đại học danh tiếng ở Mỹ, Pháp, Anh, 
Nhật … , những chuyên viên kỹ thuật về khoa học, văn hóa, mỹ thuật  nước 
Việt Nam còn thiếu.  Những người tài giỏi này hiện nay Việt Nam chưa đào 
tạo được.  Các đại học ở các nước phương tây Anh, Mỹ, Pháp, Đức ..mới có 



khả năng đào tạo những người xuất sắc.  Ngày nay, hàng năm người Việt hải 
ngoại đã gửi về Việt Nam khoảng bảy,  tám tỷ Mỹ Kim, đã đầu tư nhiều tiền 
bạc vào nhiều lãnh vực, đã cung cấp nhiều giáo sư và chuyên viên cho các 
trường đại học trong nước. 

4. Các quốc gia ngày nay theo chính sách hội nhập, sự phát triển của kỹ thuật 
thông tin và giao thông vận tải khiến thế giới như nhỏ hẹp lại.   Việt Nam và 
Mỹ không còn quá xa xôi.  Hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần có thể nói chuyện 
với nhau qua điện thoại.  Hàng năm có thể về Việt Nam thăm bà con.   Người 
Việt có thể tìm truyền thống dân tộc ngay trên đất Mỹ.  Những truyền thống 
của những cộng đồng người Việt ở Pháp, Mỹ, Úc … có khi còn chính thống 
hơn ở nước gốc.  Cộng đồng người Việt hải ngoại đã chọn lọc truyền thống 
tốt đẹp và nhân bản của dân tộc Việt Nam để dậy con cháu.  Đồng thời người 
Việt hải ngoại cũng đem những tinh hoa của quê hương thứ hai như tinh thần 
thượng tôn pháp luật, tinh thần tôn trọng tự do ngôn luận, những kiến thức về 
khoa học kỹ thuật, mỹ thuật ..vv và vv.. về Việt Nam để đóng góp vào công 
cuộc tái sinh đất nước. 

Tốt đẹp cho ông ngoại và con cháu  

Ông ngoại kê ra những lý do riêng về quyết định của ông ngoại : 

1. Con cháu ông ngoại sống ở Mỹ.  Ông ngoại muốn sống gần con cháu.  Lan 
Chi đến tuổi đi học.  Ông ngoại sẽ đưa đón Lan Chi.  Buổi chiều đi đón Lan 
Chi, ông ngoại sẽ mua quà bánh để Lan Chi ăn trên đường về. 

2. Ông ngoại quan niệm nơi dưỡng quan trọng hơn nơi sinh.  Dưỡng ở đây là 
dưỡng về vật chất và tinh thần, nghĩa là có cơm no áo ấm, được hưởng công 
bằng và tự do, không bị kỳ thị và không bị gạt ra khỏi xã hội.  Ông ngoại 
sinh tại Hà Nội.  Miền Nam nuôi ông ngoại về vật chất và giáo dục tinh thần.  
Ông ngoại thuộc về miền Nam, miền Nam thân thuộc hơn miền Bắc.  Ngày 
nay tình cảm của ông ngoại đối với nước Mỹ vẫn chưa ấm áp, thoải mái, ngọt 
ngào bằng đối với Việt Nam.  Nhưng ngày mai, nước Mỹ sẽ trở nên quen 
thuộc thoải mái hơn Việt Nam đối với Lan Chi.  Lý do Chi thông thạo tiếng 
Mỹ hơn tiếng Việt.  Lan Chi được đào tạo và sống trong nền văn hóa Mỹ.  
Chi có anh chị em bà con gần, bạn bè thân thuộc ở Mỹ nhiều hơn ở Việt 
Nam.  Thời thơ ấu và thanh niên, Chi sống ở Mỹ lâu dài hơn Việt Nam.  Chi 
có kỷ niệm ở Mỹ nhiều hơn ở Việt Nam.   

3. Nước Mỹ đã giúp ông bà ngoại, bố mẹ Chi có một đời sống tử tế, ấm no và 
bình đẳng trên luật pháp.  Nước Mỹ đã giúp ông ngoại xóa bỏ được mặc cảm 



thua trận.  Nếu ông bà ngoại ở lại Việt Nam thì đời sống hiện nay sẽ ra sao ?  
Quan sát trong số những người bạn của ông ngoại còn ở lại Việt Nam,  phần 
lớn đời sống của họ và con cháu chật vật thiếu thốn.  

4. Điều quan trọng nhất vẫn là tương lai của con cháu ông ngoại.  Năm 1991, 
trong lớp học ESL, một anh bạn người Ba Lan nói với ông ngoại  :” Chúa đã 
đặt tôi tại nơi tốt đẹp nhất thế giới “.  Ngày nay, mặc dầu nước Mỹ trên đà 
tuột dốc về kinh tế, xã hội phân hóa trầm trọng, nhưng nước Mỹ vẫn có nhiều 
điều tốt đẹp hơn các nước khác.  Nhiều người trên thế giới, kể cả những 
người ở các nước phát triển Tây Âu vẫn mong muốn được định cư ở Mỹ.  Vì 
sao nhiều người muốn đến sống tại nước Mỹ ?  Dĩ nhiên có nhiều lý do.  
Riêng ông ngoại nhận xét về nước Mỹ như sau : 

Nước Mỹ là nước vĩ đại, trước nhất vì nước Mỹ là nước Hợp Chủng Quốc.  
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã đứng vững và hùng mạnh 200 năm nay.  Đó là 
nhờ nước Mỹ có thể chế tốt đẹp :  Một chính quyền liên bang mạnh và năm 
mươi tiểu bang như năm mươi nước.  Một tiểu bang bị nạn thì 49 tiểu bang 
khác xúm lại giúp đỡ.   Hiệp Chủng Quốc Mỹ là một đất nước đa văn hóa.  
Bất cứ người công dân nào của nước Mỹ cũng được sống và tìm được truyền 
thống của đất nước gốc của mình ngay trên đất Mỹ, ngoại trừ người da đen 
con cháu của những người nô lệ không biết nguồn gốc của mình.  Hằng năm, 
sinh viên trẻ Việt Nam  tổ chức Hội chợ Tết in Seattle tại Seattle Center.  Tết 
năm nay Lan Chi và nhiều trẻ em Việt Nam mặc áo dài khăn đóng đi dự hội 
chợ.  Bà con họ hàng tập trung tại nhà ông bà ngoại gói bánh chưng.   

 

Lan Chi đi dự Hội Chợ Tết Seattle 



 

Lan Chi và chiếc bánh chưng 

Vĩ đại thứ hai là nước Mỹ có nhiều đại học danh tiếng nhất thế giới.  Trong The 
– QS World University Rankings 2009 – top universities kê ra 100 trường đại 
học hàng đầu của thế giới trong đó có 28 trường đại học Mỹ và trường Harvard 
University đứng đầu bảng.  Trong 20 hạng đầu bảng có 13 viện đại học Mỹ :  
Harvard University, Yale University, University of Chicago, Princeton 
University, MIT, CIT, Columbia University, University of Pennsylvania, Johns 
Hopkins University, Duke University, Cornell University và University of  
Michigan. 

Năm 2011 đại học Harvard bị tụt xuống hạng hai.QS World University 
Rankings – chọn 2000 đại học trên khắp thế giới, đánh giá và chọn lại 700 đại 
học, và cuối cùng chọn 400 đại học.  Đại học xếp hàng đầu thế giới năm 2011 là 
University of Cambridge của Anh quốc (UK).Trong số 10 đại học hàng đầu thế 
giới gồm 4 đại học của Anh (University of Cambridge hạng 1, University of 
Oxford hạng 5, Imperial College London hạng 6, và University College London 
UCL hạng 7) và 6 đại học của Hoa Kỳ (Harvard University hạng 2, MIT hạng 3, 
Yale University hạng 4, University of Chicago hạng 8, University of 
Pennsylvania hạng 9 và Columbia University hạng 10).  Năm quốc gia có nhiều 
đại học hàng đầu là: Hoa Kỳ với 85 đại học (21,25%), kế tiếp là Anh quốc với 
43 đại học (10,75%), Đức quốc 36 đại học (9%), Australia 21 đại học (5,25%), 
và Pháp 19 đại học (4,75%).   



Vĩ đại thứ ba là nước Mỹ là miền đất có rất nhiều cơ hội thăng tiến cho bất cứ cá 
nhân nào chịu khó và cầu tiến.Trường hợp điển hình quá nhiều và có ngay trong 
gia đình, họ hàng của Lan Chi.Ông ngoại không cần phải chứng minh. 

Vĩ đại thứ tư, nước Mỹ có hệ thống thư viện tân tiến và hiệu quả nhất thế giới.  
Thư viện Mỹ phục vụ cả những trẻ sơ sinh một tuổi cho tới người già trăm tuổi.  
Thứ năm hàng tuần, lúc Lan Chi một tuổi, Chi đã đến thư viện Shoreline để 
nghe đọc sách và nghe hát, mượn sách về nhà mặc dù Chi chưa biết nói, chưa 
biết đi.  Thư viện nào cũng có nơi dành riêng cho trẻ em.  Thư viện cho mọi 
người dùng computer tại chỗ, mượn video, cd, tape, sách về nhà… Nếu video, 
cd, tape và sách không còn vì đã có nhiều người mượn, người mượn có thể ghi 
tên chờ.  Khi có sách, cd, tape, video về, trước đây thư viện sẽ gửi đến tận nhà 
bằng đường bưu điện, ngày nay vì không có ngân sách nên thư viện chỉ nhắn 
qua điện thoại để người mượn biết và tới nhận tại thư viện. 

Vĩ đại thứ năm, nước Mỹ có kỹ nghệ điện ảnh lớn nhất và hấp dẫn nhất thế giới.  
Giải điện ảnh Oscar là giải thưởng điện ảnh lớn nhất thế giới và được nhiều 
người theo dõi.  Giải Oscar có một giải thưởng cho một phim nước ngoài.Năm 
nay 2010 đã có 56 quốc gia gởi phim đến dự tranh.  Nước Mỹ sản xuất được 
nhiều bộ phim vĩ đại, đạo diễn, tài tử nổi danh cả thế giới biết tiếng.   

Vĩ đại thứ sáu là nước Mỹ có hệ thống tiếp thị tốt nhất thế giới.  Trong các cửa 
hàng Mỹ, khách hàng được lựa chọn thoải mái, trả lại món hàng đã mua mười 
lăm ngày hay một tháng mà không hề bị tra hỏi hạch sách.  Cửa hàng Mỹ không 
nêu khẩu hiệu KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ, nhưng cách tiếp thị của họ 
thì đúng là họ coi khách hàng là thượng đế.Nghệ thuật tiếp thị nằm trong nền 
văn hóa Mỹ nên đã ngấm vào trong máu người Mỹ. 

Vĩ đại thứ bảy là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.  Bầu cử tổng thống gay cấn, hấp 
dẫn, sôi nổi và được nhiều dân tộc trên thế giới quan tâm theo dõi.  Điều này 
chứng tỏ nước Mỹ là nước tự do.  Tự do là lý tưởng của Hiệp Chủng Quốc Hoa 
Kỳ từ ngày lập quốc. 

Vĩ đại thứ tám là nước Mỹ đã cống hiến cho nhân loại nhiều nhân vật đoạt giải 
Nobel về Khoa Học và Kinh Tế hơn các nước khác. 

Vĩ đại thứ chín là nước Mỹ đóng góp cho Liên Hiệp Quốc về tiền bạc và con 
người nhiều nhất.  Tất cả điểm nóng trên thế giới đều có sự tham dự của nước 
Mỹ, nếu không có nước Mỹ nhúng tay thì vấn đề khó được giải quyết. 



Nước Mỹ không được xếp hạng đầu của những nước nên đến sinh sống.  Trong 
bảng danh sách The 2010 Quality of Life Index của Internationale Living  công 
bố ngày 16 tháng 10 năm 2010 đã đánh giá và xếp hạng 194 quốc gia dựa trên 
chất lượng đời sống gồm 9 tiêu chuẩn : giá sinh hoạt, văn hóa và giải trí, kinh tế, 
môi trường, tự do, sức khỏe , cơ sở hạ tầng, an toàn và hiểm nguy, thời tiết.  
Nước Mỹ đứng hạng thứ bảy với câu nhận xét :  Convenience of getting what 
you want, when you want it.  Hạng bảy là thứ hạng tốt không phải hạng tồi. 

Nước Mỹ có nhiều cái nhất, nhưng cũng có không ít cái tệ, cái kém. Nước Mỹ 
còn nhiều vấn đề yếu kém hơn các nước khác như chưa có chương trình y tế sức 
khỏe cho toàn dân, sự cách biệt giàu nghèo còn lớn, buôn bán súng tự do, học 
sinh tiểu học và trung học Mỹ kém về môn toán và khoa học hơn các nước khác,  
nhưng ở cấp đại học và trên đại học thì sinh viên Mỹ không thua kém các học 
sinh nước khác về toán và khoa học.  

Nhiều người thường nói, ngày nay nước Mỹ đang phải trả nợ người da đỏ về tội 
tiêu diệt họ, trả nợ người da đen về tội bắt họ làm nô lệ, trả nợ người Mễ về tội 
cướp đất của họ, trả nợ người Việt, Cambodge, Lào về tội phản bội đồng minh.  
Nói như thế có nghĩa là đất nước này thuộc về người da trắng.Đó là một điều 
không đúng vì đất nước này có tên là Hiệp Chủng Quốc, một đất nước của nhiều 
chủng tộc.   Nhớ lại quá khứ không phải là để căm thù, đòi hỏi mà để xây dựng 
cho tương lai một nước Hiệp Chủng Quốc tự do, no ấm, không còn kỳ thị màu 
da, chủng tộc, tôn giáo  … Dân tộc Mỹ nhớ nợ và trả nợ cho người da đỏ, da 
đen, da vàng.  Nước Mỹ mở rộng tay đưa người mình mắc nợ lên bình đẳng và 
ngang hang với mình, cho thấy sự bao dung và rộng lượng của dân tộc Mỹ.  Trả 
nợ để giải trừ tội lỗi ngày xưa thì làm sao trảcho đủ, cho hết nợ được.Trả nợnhư 
thế vẫn còn tốt hơn mắc nợ và không trả.Ông ngoại biết ơn sự rộng luợng của 
nước Mỹ đã giúp ông ngoại có đuợc một đời sống hiện nay. 

Nhiều người Việt chỉ trích nước Mỹ là nước kỳ thị chủng tộc.Điều này rất 
đúng.Xem những phim về KKK thì thật khủng khiếp.Ngày nay vấn đề chủng tộc 
đã được cải thiện rất nhiều.Trên mặt pháp luật mọi người đều được bình 
đẳng.Trên thực tế vẫn còn.Năm 2008 nước Mỹ đã bầu một người Mỹ da đen, 
ông Barrak Obama, làm tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.Nếu xét công 
bằng, tinh thần kỳ thị chủng tộc của người Nhật, người Hoa, người Đại Hàn và 
người Việt so với người Mỹ có lẽ hơn hoặc bằng chứ không thua người Mỹ. 

Nhiều người Việt Nam than phiền người Mỹ không đáng tin do kinh nghiệm rút 
ra từ cuộc chiến tranh Việt Nam.  Người Mỹ đã phản bội đồng minh Campuchia, 
Lào và Việt Nam trong cuộc chiến tranh Đông Dương.  Ai đọc bức thư của 



hoàng thân Sirik Matak gửi cho đại sứ Mỹ cũng ngậm ngùi sót xa và phẫn uất 
.Nhưng công bằng nhận xét có nước nào đáng tin cậy.  Nga, Tàu, Anh, Pháp, 
Nhật … có tin được không ? Người Cambodge, Lào, Thái Lan có tin được chính 
quyền Việt Nam không ?  Chính quyền các nước đều hành xử vì quyền lợi của 
giới cầm quyền và  đất nước của họ. 

Nước Mỹ dĩ nhiên còn nhiều điều không tốt, không đẹp nữa.  Những vấn đề nêu 
trên không phải là những căn bệnh trầm kha.  Những vấn đề sau đây mới là 
những bệnh khó trị của nước Mỹ khiến người Mỹ bức xúc, tranh luận  

- Các cuộc bầu cử tại Mỹ quá tốn kém khiến tổng thống, nghị sĩ, dân 
biểu, thống đốc như được chỉ định lựa chọn bởi những thế lực tài phiệt, 
tôn giáo hay chủng tộc  …  

- Xã hội tư bản mệnh danh là xã hội tiêu thụ.  Những nhà đại tư bản nắm 
trọn quyền điều hành nước Mỹ.  Khi tiêu thụ giảm thì sản xuất đình 
trệ.  Kinh tế khủng khoảng.  Tư bản vốn tham lam chỉ nghĩ tới lợi 
nhuận nên giải quyết kinh tế khủng khoảng bằng những biện pháp vô 
đạo đức kể cả việc gây ra những cuộc chiến tranh. 

- Tất cả các nước trên thế giới đã dùng hệ thống thập phân trong việc đo 
lường, trừ nước Mỹ còn dùng hệ thống khó nhớ và bất tiện, pound, 
mile, feet, foot, yard …  Chứng tỏ tinh thần bảo thủ của Hiệp Chủng 
Quốc Hoa Kỳ vẫn còn nặng nề. 

Nhìn về tương lai, hình ảnh nước Mỹ thật ảm đạm :  Nợ nần chồng chất, thất 
nghiệp tràn lan.  Vậy mà nước Mỹ vẫn vung tay quá trán, tiêu xài phung phí 
không thắt lung buộc bụng.  Tưởng chừng nước Mỹđang đứng trên bờ vực 
thẳm.Khủng khoảng kinh tế là tình trạng chung của thế giới.  Nước Mỹ bị cảm 
cúm thì thế giới cũng ho hen, xổ mũi.  Nay nước Mỹ bị bệnh nặng thì thế giới 
cũng ngã bệnh theo. 

Nước Mỹ còn có nhiều cái tốt và xấu làm sao mà kể hết được.Kiến thức của ông 
ngoại lại hạn hẹp.Theo ông ngoại, nước Mỹ vẫn là nơi dung thân tốt nhất.Một 
điều đáng nói nữa, nước Mỹ là đất mới nên tôn giáo vẫn còn có ảnh hưởng lớn 
đối với dân chúng hơn các nước ở cựu châu lục khác.Nước Mỹ còn giữ được 
đạo lý và tinh thần hào hiệp trọng nghĩa.Nước Mỹ vẫn còn tượng trưng cho tự 
do và nhân quyền. Chọn nước Mỹ là quê hương là điều tốt đẹp cho con cháu ông 
ngoại và cho nước Việt Nam.  Ông ngoại không còn cách chọn lựa nào tốt đẹp 
hơn. 



ƯỚC MƠ 

Lan Chi có thuận lợi :  Thứ nhất,  Chi không bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn như người 
Mỹ gốc Trung Hoa, Nga và các quốc gia Hồi Giáo ..vv..  Nước Mỹ ngày nay và tương 
lai không có những tranh chấp, mâu thuẫn lớn và sinh tử với Việt Nam như đối với 
Trung Hoa, Nga, Iran … Thứ hai, Lan Chi không có những vướng mắc, những tủi hờn 
tức giận với chính quyền Mỹ như thế hệ ông ngoại.  Thứ ba, Lan Chi được đào tạo và 
sống trong nền văn hóa Mỹ .Khó khăn duy nhất, Lan Chi là người thuộc dân tộc thiểu 
số trên đất Mỹ.Người thiểu số dĩ nhiên không có nhiều thuận lợi bằng người đa số.   
Ông ngoại có những ước mơ : 

1. Thể chất của người Việt nhỏ bé so với các dân tộc khác và là dân tộc thiểu số 
trên đất Mỹ cho nên ông ngoại khẳng định với Lan Chi một điều :  Học vấn là 
con đường duy nhất của ngưỡng cửa thành công trên nước Mỹ.  Ông ngoại ước 
mong Chi có văn bằng đại học.  

2. Nước Mỹ là nước có nhiều cơ hội thăng tiến dành cho mọi người.  Để có được 
cơ hội, cần phải có khả năng, kiến thức, tinh thần làm việc hăng say chăm chỉ.  
Ông ngoại muốn nói đến tinh thần phấn đấu.  Ông bà ngoại là thế hệ thứ nhất 
của gia đình đến Mỹ.  Đến Mỹ với hai bàn tay trắng, ông bà ngoại phải làm việc 
tích cực và tiết kiệm.  Bố mẹ Chi là thế hệ thứ hai.  Bố mẹ Chi sống thiếu thốn 
nên cố gắng học hành để đạt được đời sống khả quan hiện nay.  Chi là thế hệ thứ 
ba.  Chi có đời sống đầy đủ.  Ông ngoại lo ngại tinh thần phấn đấu của thế hệ 
Chi giảm và tinh thần ỷ lại lười biếng gia tăng.  Đã có những thanh thiếu niên 
Việt Nam không học hết bậc trung học, nghiện ngập, buôn bán và trồng nha 
phiến, đứng xin tiền tại khu chợ Việt Nam.  Phấn đấu trước hết cho bản thân 
mình và sau là cho cộng đồng Việt Nam.  Nước Mỹ gồm cả trăm cộng đồng sắc 
tộc khác nhau.  Cộng đồng này dòm ngó và đánh giá cộng đồng khác.  Làm tốt, 
cộng đồng được thơm lây.  Làm xấu, cộng đồng vạ lây.  Vì danh dự cộng đồng 
và nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên, Lan Chi phải phấn đấu để trở thành người 
tốt và hữu ích cho xã hội. 

3. Điều ông ngoại lo ngại là sự Mỹ hóa hoàn toàn hay quá đáng.  Ông ngoại lo sợ 
Lan Chi không còn biết gì hay biết quá ít về văn hóa và truyền thống Việt Nam.  
Nghĩa là Chi hoàn toàn tách rời khỏi cộng đồng Việt Nam.  Hiểu biết đời sống 
và văn hóa Mỹ là điều cần thiết nhất.  Nhưng sống hoàn toàn theo lối sống Mỹ là 
điều không nên.     

Ông ngoại mong ước mai sau Chi học tiếng Việt để đọc truyện ông ngoại viết.  
Ước mơ của ông ngoại đơn giản nhưng rất khó thực hiện.  Thế hệ của Lan Chi 



nói và nghe được tiếng Việt thông thường đã là khó.Biết đọc, biết viết tiếng Việt 
lại khó hơn.Đọc và hiểu văn chương tiếng Việt thì rất khó, vạn người chưa có 
được một người.  Có ba lý do,  Lan Chi nên học tiếng Việt.  Lý do thứ nhất, biết 
nhiều ngoại ngữ là điều tốt cho bản thân.  Lý do thứ hai học tiếng Việt để đọc 
truyện của ông ngoại viết.  Lý do thứ ba là lý do chính.  Một ngày kia chắc chắn 
sẽ có người hỏi Chi là người nước nào.  Chi sẽ không trả lời tôi là người Mỹ gốc 
Việt mà Chi sẽ trả lời ngắn gọn tôi là người Việt Nam.Người Việt mà không nói 
được tiếng Việt sẽ rất ngượng với người hỏi.  Ông ngoại kể cho Chi nghe một 
câu truyện theo lời thuật của ông Cẩn, bạn ông ngoại.  Ông Cẩn kể rằng :  Một 
cô gái người Trung Hoa đến dự một buồi thuyết pháp của thượng tọa Thích Nhất 
Hạnh.  Thượng tọa Nhất Hạnh viết trên bảng đen một bài kệ bằng chữ Hoa rồi 
sau đó mới giải thích bài kệ bằng tiếng Mỹ cho thính giả.Cô gái ngạc nhiên, một 
người Việt lại thông thạo chữ viết của dân tộc cô.Sau đó cô gái Tàu đã quyết 
tâm học nói và viết tiếng Hoa.Sau này cô trở thành một giáo sư đại học về Hoa 
ngữ.Cô gái Trung Hoa kể trên là trường hợp hiếm có, vạn người chưa có được 
một người như cô. 

 
Ông ngoại chắc chắn một ngày kia sẽ có lần Chi về thăm Việt Nam.  Chẳng lẽ 
bố mẹ Chi phải làm thông dịch viên cho Chi trên đất nước cội nguồn của mình.  
Ông ngoại thu nhỏ lại mong ước của ông ngoại.  Ông ngoại mong ước Lan Chi 
nói và hiểu được tiếng Việt trong việc giao dịch hàng ngày. 
 

4. Điều lo ngại trái ngược với lo ngại trên.  Lan Chi không biết hay không quan 
tâm gì đến văn hóa Mỹ.  Sống trên nước Mỹ không thông hiểu văn hóa Mỹ thì 
không thể có hạnh phúc.  Nước Mỹ có nền văn hóa lớn bậc nhất thế giới.  Nhiều 
người Việt Nam thường nói nước Mỹ có văn minh nhưng không có văn hóa, 
nước Mỹ mới lập quốc 200 năm, Việt Nam có 4000 năm văn hiến.  Theo ông 
ngoại nhận định đó đúng và không đúng.  Đúng là nước Mỹ mới lập quốc, 
không đúng là tất cả dân tộc di dân đến Mỹ đều đem theo văn hóa của dân tộc 
gốc đến Mỹ.  Cộng đồng Việt Nam hàng năm có báo tết, hội chợ tết, giỗ tổ 
Hùng Vương, giỗ Đức Thánh Trần vv.  Khắp nước Mỹ có China town, làng 
Đức, làng Hòa Lan, khu vực của người Ý, người Nhật, người Đại Hàn, người Da 
Đỏ.  Nước Mỹ là nước mới lập quốc, nhưng nước Mỹ có nền văn hóa đa dạng 
phong phú lâu đời do các người di dân đem đến và xây dựng nên một nước có 
tên là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nước Mỹ có khoa học tân tiến, kinh tế lớn nhất 
thế giới.  Nước Mỹ có âm nhạc, điện ảnh, thể thao hàng đầu thế giới.  Lan Chi 
không tìm hiểu để tận hưởng một nền văn hóa phong phú và nhân bản thì thật 
uổng phí.   Không hiểu văn hóa Mỹ, Chi cũng sẽ không  đem được những tinh 
túy của nước Mỹ để cống hiến cho nước Việt Nam.  Ông ngoại tưởng tượng 
sống trên đất Mỹ, Chi có giải trí duy nhất là xem phim bộ Tàu, Đại Hàn, hát 
karaoke và Chi chỉđem được về Việt Nam quần áo, dầy dép, nước hoa, những lễ 



hội không phù hợp với xã hội Việt Nam như Halloween mà không đem thêm 
được những tinh hoa của nền văn học, âm nhạc, khoa học kỹ thuật cho nước 
Việt thì thật là uổng, thật đáng tiếc và đáng buồn. 

5.  Điều quan trọng hơn cả là xây dựng cộng đồng Việt Nam tốt đẹp đoàn kết.  Xây 
dựng cộng đồng vững mạnh không có nghĩa là tách ra khỏi nước Mỹ.  Xây dựng 
cộng đồng tốt đẹp theo nguyên tắc lấy nét đẹp của văn hóa Mỹ là mẫu số chung 
cho mọi cộng đồng sống trên đất Mỹ và những nét riêng của nước gốc là tử số.  
Nếu mẫu số chung nhỏ và tử số lớn, nước Mỹ ở trong tình trạng chia rẽ, không 
ổn định.  Nếu mẫu số chung quá lớn và tử số quá nhỏ, nước Mỹ sẽ nghèo nàn về 
văn hóa vì không có sự đóng góp của các dân tộc trên thế giới.  Con số nào là 
con số tốt đẹp nhất cho nước Mỹ.  Theo ông ngoại mẫu số 65 và tử số 35 là tốt 
đẹp nhất cho nước Mỹ.  Hiện nay mẫu số và tử số là bao nhiêu ?  Các cuộc bầu 
cử Tổng Thống, Thượng Viện, Hạ Viện, nhìn những văn bản tiếng Anh có kèm 
theo tiếng Spanish, Trung Hoa, Việt Nam  ..vv..cho phép ông ngoại đoán mẫu số 
hiện nay là khoảng 55 và tử số là xấp xỉ 45.  

 
Con tàu bằng thép trên trail 

Trên trail Cedar River có một biểu tượng.  Biểu tượng là một con tàu bằng thép.  Dưới 
biểu tượng có hàng chữ WE ARE LIVING TOGHETHER  IN THIS BOAT.  Ông 
ngoại hiểu câu này có ý nói rằng người Mỹ da trắng, da đỏ, da đen, da vàng, Mỹ Việt, 
Mỹ Pháp, Mỹ Nga, Mỹ Tàu, Mỹ Lào, Mỹ Campuchia ….. cùng ở trên một con tàu 
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.  Tàu sẽ đi chậm, đi sai hướng, thậm chí chìm nếu có tranh 
chấp, chém giết vì vấn đề màu da , chủng tộc, tôn giáo giữa những người ở trên con tàu 
Hiệp Chủng Quốc.  Một nước Mỹ hùng mạnh sẽ ổn định đời sống của chính bản thân 
và sau đó sẽ giúp được nước gốc.  American First là thực hiện thuyết Chính Danh của 



đạo Khổng Mạnh cho tất cả công dân của nước Hiệp Chủng Quốc thuộc bất cứ quốc 
gia gốc nào và cũng thể hiện tinh thần trung thành của dân tộc Việt qua câu ca dao Ăn 
Cây Nào Rào Cây Nấy.  Ông ngoại giải thích cho Lan Chi về chữ Rào theo sự hiểu biết 
của ông ngoại.  Rào để bảo vệ cây,  ngăn không cho trâu bò và kẻ xấu hủy hoại, tàn 
phá cây.  Đồng thời Rào cũng còn có bổn phận và nghĩa vụ săn sóc tưới bón bắt sâu bọ 
giúp cho cây mạnh khỏe, nở hoa xinh tươi, cho trái ngon ngọt.Phải làm hai nghĩa vụ 
bảo vệ và chăm sóc mới hoàn thành được bổn phận Rào cây Hiệp Chủng Quốc. 

Kết Luận: Ông ngoại sắp bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, còn rất ít thời gian để nói 
chuyện với Lan Chinên ông ngoại cố gắng viết.Kiến thức ông ngoại về nước Mỹ rất 
hạn hẹp.Những điều ông viết trên đây chỉ là những cảm xúc.Cảm xúc thì trào ra vội 
vàng vàđôi khi không chính xác, nhưng cảm xúc thường chân thật vì phát xuất từ tấm 
lòng.Tấm lòng đó là tình thương yêu Lan Chi và nưóc Việt Nam vô bờ bến  củaông 
ngoại. 

      Quang Già Cơ 

 


