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BẢN TIN TRONG LANG̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ LUẬT
Đáng lẽ bản tin này gửỉ ra ngay sau khi tôi trở về Hoa Kỳ vaò cuốí tháng1 năm 2017,
nhưng vì sức khoẻ nên bây giờ tôi mớí hoàn tất bản tin này để gửỉ tới qúy vị về cuộc
viếng thăm trường Lụât xưa và toà án cũ ở Saigon. Phần kế tiếp mờì qúy vị đi du lịch
tại chỗ vài nơi để giiả trí .
Chắc hẳn nhiều quý vị trong giới luật muốn đươc ̣ biết về Trường Luật cũ và Tòa Án xưa
ra sao. Đây là cơ hội để Chúng ta nhớ laị những k̉ỷ niệm đẹp cuả thời dĩ vãng...
(Ghi chú: Tôi có việc về VN thăm gia đình, vé máy bay chỉ coǹ chỗ từ Nov 29, 2016
đê ̣́n Jan-14-2017. Tôi sẽ dùng những têm đường cũ để quí vị có thể hình dung được
những nơi mà tôi sẽ nóí. Ngay cả chính tôi cung̃ chẳng nhớ hết tên những đường mới mà
chính mình đã nhiều lần đi qua trong thơì gian lưu lại đôy.

I/- ĐẾN THĂM TRƯỜNG LUẬT
Hôm 12-7-2016 tôi đi thăm trường Luật cũ ở Saigoǹ. Lúc xe taxi chạy trên đươmg̀ Duy
Tăn, tôi vẫn thấy cây cao bóng mát như ngaỳ nào, có khác chăng chỉ là những hàng quán
baỳ bán trên viả hè, nhiêù chỗ xe honda đỗ chật trên lề đường không coǹ lốí cho ngươì đi
bộ. Khi gần tới góc đưỡng Duy Tân và Phan Đinh Phung̀ –Nay goị là Nguyễn Đình
Chiêủ- tôi xuống xe đi bộ tới trường. Tới nơi tôi hết đỗi ngạc nhiên vì quang cảnh nơi
đây hoàn toàn đổ khác. Hai mặt đường cuả đia điểm trường cũ nay đã xây toà nhà cao
tầng để lam̀ trường Đaị Học Kinh Tế. Cưả chính cuả trường Đaị Học Kinh Tế bây giờ
quay mặt ra đường Phan Đinh̀ Phùng -Xin xem hìnhNhìn thấy điạ điểm trươǹg cũ tự nhiên lòng tôi thây nao nao khó tả, những kỷ niện của
thơì dĩ vãng đã uà về trong trí óc làm cho tim tôi se thắt laị. Hình ảnh cuả trường xưa nay
chỉ còn là hoaì niệm mà thôi :

Cổng 17 đường Duy Tân

Mặt tiền ĐH Kinh Tế trên đương̀ Phan Đ. Phùng

ĐH KINH TẾ THẾ ĐH LUẠT CŨ
Tới nơi trường cũ lòng nao nao;
Nước măt tự dưmg cứ muốn trào
Trường Luật Khoa xưa không thấy nữa;
Trương̀ Kinh Tế mới đã xây cao ;
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Đồng môn ngày trước tim̀ đâu thấy!
Thày dạy thuả naò cõn được bao ?
Thờì thế thế thơì, thời phaỉ thế;
Đau lòng xot ruôt biêt làm sao
028 0\u4
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Thời thế thế thờì, thờì phaỉ thế;
Đau lòng xót ruột, biêt làm sao! .
Vân Đinh

GS Canh cung cấp hinh̀ chụp Lễ Phát Bằng niên khoá năm 1973-1974

Gần đây được dịp gặp GS Nguyễn Văn Canh, Cựu Phụ tá Khoa Trưởng Đaị Học LK
Saigon Ông cho biết Hội dồng LK họp khoảng cuôí năm 1969 quyết định xây thêm
phoǹg ốc để đáp ứng nhu câù sinh viên gia tăng cuả trương̀. Bơỉ thế trrường đã cho xây
lầu chỗ Văn phòng Tổng Thư Ḱý cũ sát đương̀ Duy Tân, toà nhà đôi diện qua sân nhỏ và
dâỳ nhà ngang để vừa làm giảng đươ\̀ng và làm văn phong̀ cho giaó sư và Khoa Trưởng.
Việc xây cất laị này tôi không được biết vì khi ra trường, rồi hai năm Cao học sau đó
trương̀ vâñ là những ngôi nhà trệt cũ kỹ thuả naò. Rôì từ đó tôi bận lo công việc văn
phòng nên không có thì giờ lui tớí, không biết thiết kế cuả trường ra sao. Tuy nhiên dù
thiêt kế cách naò đi nữa thì so vớí hình dáng cuả trường Đaị Học Kinh Té mới naỳ thì
Trường Luât cũ cũng bị đâp phá đê xây laị. Bởi lẽ làm,ăn là chuyên bình thừơng ở Việt
Nam.
Viện Đaị Học Quôć gia ngày xưa toạ lạc ngay sau trường Luật cũ nay đươc ̣́ thay thế bơỉ
trường Kỹ Thuâṭ, nghe nói viện naỳ được di chuyển lên Thủ Đức.

Trường Kỹ Thật Saigòn –Viên Đaị học cũ
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THÂM DINH GIA LONG và DINH ĐỘC LẬP:
Sau khi thăm rrường Luật, trên đường tới Toà án tôi ghé thăm dinh Gia Long và dinh
Độc lập. Hai dinh naỳ đêù ở góc đường Công Lý và Hồng Thập Tự..
Dinh Gia Long được nhà cần quyền hiện taị dùng làm Viện baỏ tàng trưng baỳ dụng cụ
chiến tranh. Ngoaì sân để mấy loaị phi cơ quân sự, các loaị thiêt giáp, nhiêù loaị Đaị bác
và đạn pháo đủ lọai, trong đó có nhiêù hoả tiễn và có mấy loại bom lớn. Có loaị to và
daì như những bình hàn gió đá, đậc biệt nhất vẫn là quả bom CBU nó to bằng hai thùng
phuy nối laị, một đâù nhọn như hình caí nón úp vào. Nghe nói nó có sức côntg phá kh̉ủng
khiếp. Bên trong dinh naỳ trưng baỳ những hình ảnh chiến tranh và các thứ vũ khi và đạn
dược nhẹ như súng lục, súng carbine, súng truong̀ v.v..\

Bước sang thăm dinh Độc Lập , đôí dịên dinh Gia Long bởỉ đường Hồng Thập Tự, tôi
thâý Phòng Kha ̣́nh Tiết vẫn trưng bày bộ bàn ghế sang trọng nằm trơ trọi trong bâù không
khí ảm đạm, hoang vắng, tiêu điêù. Nó khác hẳn vớí bầu không khí trang trọng, linh hoạt,
uy nghi cũng cuả căn phòng này mà tôi có ḍip vaò thăm vaò năm 1972. Ngòaì ra chẳ̉ ng
còn gì đáng nóí ngoại trừ sự ngạc nhiên là Phủ Tổn̉g Thống cuả VNCH đâu có chậm tiến
đến nỗi phòng truyền tin coǹ để laị những dụng cụ cồng kềnh cũ kỹ mà tôi không thể ngờ
được.....
SANG THĂM TOÀ ÁN:
Xuống xe trươć cổng toà án trên đường Công Lý, taì xế taxi cho biết là Công An không
cho vaò thăm và chụp hinh̀ . Bạn tôi cùng đi xe cũng can ngăn nên tôi đứng ở cổng toà án
nhìn vaò thấy phía tay traí khu Công Tố -Chương̉ Lý trên lâù, biện lý phiá dưới- đang
trùm bạt phiá bên ngoaì tư nóc xuống, sát tường có bắc giáo để cho thợ đứng làm việc.
Thực ra tôi chẳng biết bây giơ bên trong họ sắp xếp ra sao.
Hai chúng tôi đi bộ vòng quanh toà án, nhận thấy toả ̀ nhà quá cũ, từơng sau lưng cuả toà
án vẫn maù vàng nhưng hoen ố. Vẫn hàng raò bao bọc xung quanh như xưa bởi những
bức tường lửng cũ kỹ, nhiêù chỗ hoen ố với maù rêu xanh, đen, có chỗ nứt nẻ. Bên trên
tường lửng naỳ là những chấn song sắt, rỉ xét nặng nề có nhiều chỗ như gần gẫy chứng tỏ
rằng từ lâu chúng không được tu sửa và sơn phết lại. Chúng tôi vaò tiệm ăn “Xưa và
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Nay” trên đường Nguyễn Trung Trực ngay sau lưng toà, không ngồi bên trong mà tôi đặt
baǹ ngoàì hiên, nhìn ngay sang toà an để̀ nhớ laị những thơì vàng son cuả dĩ vãng.
Tiệm ăn Xưa và Nay chiếm khoảng gần nửa đương̀ Nguyễn Trung Trực nơi từng là Văn
phòng cuả anh chị LS Nguyễn Hữu Thống, Buì Trần Phú, Trâǹ Nguyên Bổng & Trần
Thanh Hiệp ̣́ (ở trên lầu). –Ghi chú LS Hiệp ở Pháp từ lâu trước năm 1975 sang Mỹ thăm cho tôi biết
LS Bổng đinh cư ở Canada-- Ăn xong chúng tôi đi bộ một vòng quanh đương̀ Gia Long, Lê
Thanh Tôn, Thủ Khoa Huân v.v...Tất cả các văn phòrng luât sư như của Cựu Thủ Lãnh
Hồ Tri Châu, Lữ Văn Vy và của văn phòng Lê Văn Mão, Đoàn Ý & Buì Chánh Thời, Lê
Trọng Nghiã & Ngô Văn Tiệp... ngaỳ xưa thì nay đã trở thành những cơ sở thương mãi
và khách sạn. Trươc cửa, ngay trên viả hè cua ̉ những cơ sở naỳ nhiêù sạp hàng sinh hoạt
naó nhiệt . Bạn tôi cho biêt có hai luạt sư thờì trước còn được hành nghề dưới chế độ mớí
ở Saìgon là LS Nguyễn vân Hoà trước khi mât nước anh đã cùng tôi và LS Buì Lệ
Khanh, LS Nguyễ thị Tuyêt Mai làm việc cho Văn phòng LS Phan Tấn Chức và Ngô
Khắc Ṭịnh, Tổng Thư Ký cuả Luât Sư Đoàn.
Năm 2006 tôi vê thăm bà Dì đau trước khi qua đơì. Tôi vaò Sagòn và có dip thăm anh
Hoà, ngươi rất nhã nhặn và vui vẻ. Anh mở văn phong̀ taị tư gia, ngôi nhà rông rãi cao
tầng thuộc Quân 3 Saigoǹ. Trong lúc anh đang tiếp tôi thì, có một ngườì Khách đễn xin
gặp, anh cho hẹn đến ngaỳ khác. Nhìn vaò nơi anh cư ngụ, tôi đoán là anh thành̀ công
trong nghề nghiệp. Tôi có dịp găp ̣́ laị LS Nguyễn Văn Nhi. Anh naỳ trong khi hành nghề
đã bị động viên. Sau 1975 anh làm Tổng Giám Thị cho Trường Đaị Học Dân Lập ở
Saigoǹ. Ngươì thứ hai hành nghề dưới chê độ mới là LS Trương Thị Hoà. Trước năm
1975 chị làm ở Văn phòng LS Nguyên Hữu Hiệu. Năm 2006 tôi ghé lại tổ hơp Luệt sư
của chị ở số 90 đường Nguyễn Du Saigon để hỏỉ thăm điạ chỉ cuả LS Đoaǹ thị Thaỏ coǹ
kẹt laị Saigon. Lúc đó chị đi Toà, khi về chị goị laị cho tôi ngay. Sau đó tôi mới được biết
chị là Luât sư nổi tiếng và thành công vaò bậc nhất ở Saigon và nghe nóí chị lập gia đinh̀
với một viên chức cao câp ở “bưng” về,. Thơì gian đâù ông naỳ giữ chức lớn trong giới
luật ở Saigon.
Tôi và anh bạn có dịp đi bộ qua nhà GS/LS Vũ Văn Mẫu, Căn biệt thự này không biêt ai
chiếm ngụ, cây cối um tùm, máí và tường hoen ố. Tuy nhiên cũng giống như bao căn nhà
khác, bên ngoàì cổ̉ ng, ở viả hè vẫn là hàng quán triền miên trên mọị neỏ đường đát nước
cuả dân ngheò muôn thuả ở VN. .
Chúng tôi cũng đi bộ trên đường Nguyễn Du qua nhà cũ cuả LS Nguyêñ Phứơc Đaị, căn
nhà này trước kia cũng là Văn Phòng của chị mà năm 1972 LS Hồ Tri Châu, Cựu Thủ
Lãnh LSĐS cung̀ tôi đến thăm chị vàì lần. Trảỉ qua nhiêù năm tháng, căn nhà naỳ không
được tu sưả nên đã bạc maù vớí thơì gian. Bên ngoaì bức tường có cổng sắt là quán bán
đồ ăn baỳ biện trên viả hè trông không được đẹp mắt.,
Bạn tôi cho biết sau 1975 chị dung̀ căn nhà naỳ mở quán Cafe và cơm Tây sang trọng chỉ
có những doanh gia nước ngoaì đến thưởng thức và bàn bạc công việc làm ăn hoặc các
viên chức lớn có tiền mới đến thưởng thức. Bạn tôi còn cho biết thêm rằng sau đó, căn
nhà naỳ bị tịch thu và câṕ cho viên chức cuả nhà nước. Chị LS Đaị đi khiếu kiện rất tốn
kén va mất nhiêù thơì gian mơi thắng kiện. Tuy nhiên bản án đã không thi hanh̀ được vì
căn nhà này đã được chuyển nhượng nhiều lần. Cuói cung̀ chị đã qua đời ở viện dưỡng
laõ Thị Nghè. Câù xin linh hồn chị an vui mãi mãi nơi cõi Vĩnh Hàng.

II/- DU LỊCH TẠI CHỖ
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Mơì quý vị đi du lịch tại chỗ để xem vaì thắng cảnh cho vui. Nêú không thićh xin vui
long̀ cảm phiền xoá giúp.
\

CHUÀ TRẤN QUỐC: Di tí́́́ch lịch sử
Về đền Hanội, chú em đưă ngay tôi về khách sạn bên bờ hồ Trúc Bạch ở gần nhà để tiện
việc đi lại. Bởi vậy tôi có dịp đi bách bộ trên đường Cổ Ngư, một con đường nôỉ tiếng
cuả thủ đô ngàn năm văn vật. Con đường này rất sầm uất với nhưng sinh họat hàng ngaỳ
thật là naó nhiệt. Nó ngăn đôi Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Nhờ vậy mà tôi có dịp đi qua
Chuà Trấn Quốc nằm trên Hồ Tây, một di tích lịh sử từ ngàn xưa để lai ̣́với baì thơ nổi
tiếng về Chuà Trấn Quốc cuả Bà Huyện Thanh Quan .
CHÙA hay ĐỀN TRẤN QUỐC XÂY TRÊN HỒ TÂY
Khi đi ngang chùa này tôi đã cảm hứng dựa theo thơ của Bà Huyện Thanh Quan mà nóí
về tâm trang cuả lòng minh̀ .
Trấn Quốc nằm đăy đã daĩ dâù;
Xa quê tôi maĩ trạnh niềm đau.
Nhớ nươc đau lòng người viễn xứ
Không biết sau naỳ nước về đâu
Vân Đình 7-5-17

;

Chuà Trấn Quốc
Trấn Quốc trảỉ qua đã mâý đời;
Daĩ dâù năm tháng thâý chơi vơi;
Thi nhân đến viếng loǹg chua xót.
Mặc khách vaò thâm dạ rối bời.
Nước biến đau lòng người xứ Việt;
Nhà tan dân bỏ chạy ra khơi.
Không màng cuộc sống đâỳ nguy hiểm.
Lập lại cuộc đơì khắp moị nơi.
Vân Đinh̀ 7-7-17
Cổng Chuà Tấn Quốc
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HỒ HOÀN KIẾM:
Thơì gian ở quê ngắn ngủi nên tôi cũng chẳng có dịp
daọ quanh hồ mà chỉ đi xe qua Hồ Hoàn Kiếm, chụp
tấm hình làm kỷ niệm. Nơi đây đã lưu laị trong tôi
nhiêù kỷ niệm cuả thơì thơ ấu. Khi còn là ̃ học sinh ở
Hanội trước năm 1954 vaò những trưa hè nắng gắt
thỉnh thoảng vaò những giờ học không quan trọng tôi
thường “coupe cours” “Bát phố” (Danh từ xưa của người
Hanội) đi daọ bờ hồ, ăn thịt bò khô quán Mụ Béo,
uống nươc đá thach, ăn bánh tôm Cô Ngư, chụp hình
trên câù Thê Húc vào đền Ngọc Sơn ngồi ngắm cảnh.
Ngồi trên ghế đá ngắm cảnh hồ Gươm

BAY VAÒ SAIGON
Ở Hànoi vào mấy ngày trước Giáng Sinh thật là náo nhiệt, đông đúc đi lại chen chúc,
đường phố laị chật hẹp, viả hè hư hỏng đi lại khó khăn nên tôi và anh bạn cảm thâý chán,
chúng tôi bay vaò Saiogon, muốn đổi vé maý bay về Mỹ.
Theo địa ch̉ỉ trên vé cuả hãng EVA chúng tôi đến Trung Tâm Thương Maĩ Saigon ở góc
đương Thống Nhât và Cương Để. An ninh ở đây chỉ chúng tôi đi xuống đương Lê Duẩn–
Tức bến Bạch Đằng cũ- queọ mặt một khuć là tới Trung Tâm Thương mãi. Chúng tôi đi
qua xưởng đóng taù Ba Son cũ, quẹo tay mặt tà tới số 3 Bach Đằng thâý từ cổng đi sâu
vào bên trong toàn những building xây cất cao, kế đó là Toà Án Quân Sự Saigon cũ mà
tôi đã từng lui tới lo cho khách hàng. Bảng maù vàng ngaỳ nào vâñ coǹ đó nhưng chữ đã
tróc gâǹ hết, đọc không được. Chaăng hiể bây giờ họ laf gì? Hỏỉ thăm maĩ mớí tơí được
Trung Tâm Thương Maĩ VN vì nó nằm sau một khách san thật lớn hay nhà bank gì đó
Hai chúng tôi đến hai lâǹ nhưng vẫn không có chỗ trống nên đành rủ nhau đi tours để giết
thời gian..
THÀNH PHỐ SAIGON
Vaò̀ Saigon Chúng tôi ở khách sạn trên đường Trương Định –trước kia là đường Trương
Công Định- cưả vườn Tao Đàn, thương̀ xuyên daọ phố. Phảỉ nóí là thành̀ phố phát triển
mạnh với những nhà cất rất cao, tân tiến trông thật là tráng lệ dọc đương Lê Lợi, Lê
thánh Tôn, Tự Do, Nguyễn Huệ ...thuộc trung tâm Saigòn. Tuy nhiên trên viả hè dưới
maí hiên bên hôngcủa những buildings này có những ngườì bán hàng rong, những sạp
bán thực phẩm tràn lan cuả những dân ngheò. Đây là thực trạng phản ảnh cảnh nghèo
giâù quá chênh lệch: Ngườì ăn không hết, ngươì kiếm tiền không ra.
Bạn tôi ví von: Nhìn cảnh này giống như người ta mặc áo gấm đi chân đất. Tôi cũng tâm
sự là đi bộ dưới maí hiên cuả những toà nhà ngâ ̣́t ngưởng naỳ tôi có cảm tưởng như nò
đang lung lay, nhỡ nó đổ sập xuống l̀à mình ngoẻo, không biết chúng có đổ bêton cốt sắt
hay laị cốt tre ....
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Một trong những buildings cao như thế naỳ.

Saigon hay Hanôoi có văn hoá vỉa hè như thế naỳ

Hinh̀ chụp văn hoá vỉa hè khác cuả khu nhà xa trung tâm thành phố

XE LƯU THÔNG Ở SAIG̀ON:.
Xe cô thì quá đông. Tin NET cho biêt theo thống kê cuả bộ Giao Thông Vận Tạỉ thì taị
VN có 40.5 triệu xe gắn máy, phâǹ lớn tập trung ở các thành phố. Đã đông mà người laí
xe lại không tuân theo luật lệ lưu thông nên nạn kẹt xe và tai nạn xẩy ra là chuyện đương
nhiên. Để được an toàn thì nên đi Taxi, mà đi Taxi thì laị ph̉aỉ trả qúa nhiêù tiền, không
đáng cho một quãng đường ngắn bơỉ vi xe kẹt cả giờ không di chuyển mà đồng hồ tính
tiền cứ vô tư mà nhaỷ số...
Đường chia hai lằn họ tràn sang bên trái, đường một chiều cũng phóng lên cả ̉viả hè mà
đi. Mỗi khi ra đường là tôi thấy chán ngán. Đi bộ trên vỉa h̀ è có khi còn bị xe va chạm,...
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CHẠY XE BÁT NHÁO

Sáng dạy thả bộ trên vỉa hè;
Nhìn dân Sai Gòn họ đi xe;
Đường hai chiều, tràn sang bên trái;
Phố một hướng, chạy lênvỉa hè.
Luật láí xe chẳng ai áp dụng
Bảng bên đường không có ai care.
Ngươì dân minh̀ coi trọng dân chủ;
Súng dí vào đit cũng chẳ̉ ng nghe .
MUĨ NÉ
Mũi Né là nơi nghỉ mát ở bờ biển gần Phan Thiết rât đẹp, những căn nhà chúng tôi ở là
những duplex nằm rảỉ rać dưới đồi thông ngay sát bên bãi biển. Chẳ̉ ng may hôm chúng
tôi đi thì bị mưa nên không đi ngoạn cảnh và tắm biển được.. Cuñg vì mưa nên tôi bị ngã,
ph̉̉ải thuê taxi về bệnh viên Phan Thiết khám nghiệm, cách đó khoảng 25 km. Sańg hôm
sau chúng tôi ra ngắm biển rồi lên xe về Saigon.
ĐI THĂM MIỀN TÂY:
Chuyến viếng thăm miền Tây sáng đi chiêù về chẳng có gì đăc biệt, ngoại trừ xa lộ mớí
xây đáng được chú ý. Thật vậy mặt đương trải nhưạ phẳ̉ ng phiu, rộng raĩ, mỗi hứơng có
ba lằn xe chaỵ, Vưà ra khoỉ Saigoǹ, giữa hai hướng xe chạy có một quãng daì họ xây
lạch nước chia đôi trông rất thơ mộng. Hai bên đường cây trồng rất ngay ngắn. Nhà cưả
dân cư đang phát triển ở hai bên vớí những căn nhà lầu cao nằm sát nhau.. Tuy xa lộ
được xây theo lôí mới với những cột đèn điện hai bên đừơng̀ trông rất ư là “hoành tráng”.
tân tiến, nhưng thỉnh thoảng có những đống vật dụng sưả chữa đường coǹ bò dở trên mặt
đường sát lề bên mặt, và cũng còn thấy ban̉g dựng bên lề đừơng cảnh baó taì xế rằng coi
chừng nơi naỳ đường bị lún .
Tôi không ngạc nhiên lắm vì đã đọc trên mạng có kem̀ hinh chứng minh rằng đường phố
bị bể loì cốt bằng tre mà không có sắt Nếu như mà bằng cốt sắt chắc đường sẽ không bị
lở hay bị sụt. Bởỉ vâỵ khi đi bộ trên viả hè dưới mái hiên cuả những buildings quá cao ở
Saigoǹ là tôi có cảm tưởng như nó đang rung rinh như sắp đổ.
DU LỊCH CAMBODGE
Ngay sau khi đi thăm miền Tây, tôi đi thăm Cambodge bốn ngày. Ngaỳ đầu Chúng tôi đi
xe qua cưả khâu Mộc Bàì. Vưà qua bên kia phía Cambodge là khu sòng baì lớn điều
h̀ ành̀ bơỉ tuị Tau Macao. Dân Cao Mên không được vaò đánh. Nghe Tour guide nóí thi
đa phâǹ người Việt sang đánh. Nhiều ngươì Việt Nam tan gia baị san̉. Nhiêù con bạc cay
cú vay tiêǹ với laĩ cao cuả chủ sòng, thua không trả đươc ̣́ chúng giữ người lai ̣́chờ ngườì
nhà ở VN mang tiền sang trả mơí được thả về.. Gần mấy sòng baì coǹ có con sông chaỵ
qua có nhưng kẻ thua quá ra đây nhảy cầu tự tử. Đi thêm một đoạn ngắn nưã la chỗ ‘xét
giâý tờ nhập cảnh và đóng lệ phí $20 USD tham quam cho 4 ngaỳ và làm th̉ẻ baì có chụp
hrǹ h đeo cổ để kiểm soát. Được hỏỉ taị sao phải chụp hình deo cổ, họ giả thích. Trước
đây du khách tham quan quá đông mà tiêǹ thu được ít. Sau họ mới biết du khách Taù
mua vé tham quan xong luồn vé lai cho nhóm đi sau. Miên thất thu nên baỳ trò kiểm soát.
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Từ Mộc Baì chúng tôi lên SEAM REAP, mất gần môṭ ngaỳ cho quang̃ đường daì 483
km, dừng ăn cơm trưa ở Prey Ven. Sau đó chúng tôi chạỵ qua Kom Pom Thom với
những cảnh vườn cây Thốt Nốt nằm xen vaò những cánh đồng trải daì hút tầm mắt. Nhìn
quang cảnh này chúng tôi thấy một cảnh hết sức thanh bình. Dọc theo hai bên đường trảỉ
nhựa naỳ phâǹ lớn là những nhà saǹ rât nhỏ bé không chia thành phòng. Bên trên là
người ở, dươí làm nhà bê ̣́p, nhà kho hay cho bò ở. Tour guide Sok Hen là ngươi Việt gốc
Miên cho biết. Nhà sàn naò cũng có vàì caí cuốc, nêú câǹ đi vệ sinh là vác cuôc ra đôǹg
là xong. Ngaỳ xưa tât cả là nhà sàn vì để̉ tránh thú dữ, tránh trộm cướp hay bắt cóc nhưng̃
nhà có con gaí. Trên cánh đồng chỉ thấy những con bò thả rông mà không thốy con trâu
naò. Guide giả thích là chính Phủ Úc viện trợ cho Miên 1000 con bo thả rông ngoai đồng
để cho chúng dẫm lên mìn chết thay ngươì. Guide coǹ giải thích thêm, phong tục Miên
thì đàn ông có quyền thách cươí, ở nhà nâú nướng chăm lo gia đinh, trông non con caí.
Vợ ra ngoaì làm việc nuôi gia đình. Laị nữa nhà nào có con gái mới lớn muốn chồng thì
treo màn đỏ mới ở cửa sổ.. Tôi hỏi là nếu có cô naò già xấu treo màn đỏ nhiều năm
không ai lấy, màn đỏ naỳ cũ rách được thay bằng m̀an mới thì sao. Hầ n noí nếu lỡ nhầm
thì bỏ chạy.. .
Ngaỳ thứ hai: Chúng tôi đi từ Seam Reap đêń thăm quần thể ANKOR (–Đế Thiên, Đế
Thích) – Di thích nổi tiếng cuả Miên.
ANKOR THOM (Đế Thich) –Guides (2 tour Guides) nóí Ankor là Chợ, Thom là Nh̉ỏ, có
nghĩa là CHỢ NHỎ. Thăm đền Bayon có ngôi tượng bốn măṭ: Hỉ, Nộ, Áí, Ố. Trên tường
cuả những đền có khăć trên từng viên gacḥ hinh̀ những thiếu nữ quấn Saron để ngực trần.
Trả lơì câu hoỉ taị sao, Tour guides giải thích là ngaỳ xưa khi tiệc tùng lễ hội cuả triêù
đình các cung tần mỹ nữ phaỉ cởi trần, nhưng Hoàng Hâu thấy “ngứa mắt” nên bắt họ
phaí quấn vảỉ che phiá dưới nên bây giờ goị là quấn Saron. Sau đó chúng tôi đi qua
quảng trường đâú voi và thăm đền Taprohn nơi ghi laị sự tàn phá cuả thiên nhiên gần
1000 năm qua.. Tôi không nhớ có phaỉ ngôi đền này mà một anh Khựa giaù có cúng tiền
cho Chính phủ Miên để thầu sưả sang laị làm di tích lịch sử cho du hách thăm viếng thu
lệ phí vô thăm.
ANKOR WAT ̣́(Chợ Lớn) Goị là Đế Thiên, được coi là thiêng liêng nhât xứ Chuà Tháp.
Nơi đây đền đaì cổ kính, sạch sẽ.
Noí chung Đền Chuà của xứ ChùaTháp đều xây theo một kiể̉ u cổ kính: Nóc đền hay chùa
đêù có môt kiểu đặc biệt.là máí cong và có nhiều đỉnh nhọn chỏng lên trơì, sân thì rât
rộng được lát bằng gạch. Sàn chùa thươ\̀ng cao cách mặt đât hai hay ba mét có bực bước
lên bằng những thêm̀ gạch, có chỗ bằng đá rộng raĩ. Việc xây cất này cả trăm năm về
trước phaỉ được coi như kỳ côntg..
Thăm xong quần thể Ankor, chung tôi về laị khách sạn ở SEAM REAP để hôm sau về
thăm Phnom Penh.
Ngaỳ thứ ba: THĂM PNOM PENH:
Seam Reap cách Phnom Penh 314 km. Đây là Thủ Đô cuả Cao Miên. Khu naỳ coǹ được
gọi là Hoàng Cung, nơi làm việc cuả Hoàng Gia, trong đó có “Chuà Vàng Chua Bạc.”
Đây chỉ là một ngôi chùa được trang trí bên trong bằng vàng, nền lát bằng bạc hinh̀ viên
gạch, có trải thảm lên trên và có an ninh canh gác, nếu không mấy anh chị Khựa xẽ cậy
lên bỏ vaò tuí mang về Taù. Nơi chùa này, theo tour guide, Ong Shihanook đã caọ đầu tu
ba năm để baó hiếu cha mẹ. Ở đây còn có Đaì Độc Lập, tour guide noi, để đánh dấu thơì
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kỳ hoà binh̀ cuả đât nước dươí thơì cai tṛi của nước ngoài. Nơi đây cũng có Casino Naga
lớn nhât của thủ đô Nam Vang để giơí thượng lưu ăn thua đen đỏ.
Nóí chung Thanh̀ phố naỳ tuy nhỏ nhưng sạch sẽ. Đặc biệt với caí sân chơi lát bằng gach,
rất daì và rộng -như sân chơi đường Nguyên Huệ –Chợ hoa ngaỳ tết bây giờ ở SaigonTrên sân chơi này có xây môṭ́ bức tượng lớn có maí che tôi không nhớ là tượng của
Shihanook hay cuả ai. Đôí diện vớí cuối sân chơi naỳ còn có một caí sân nhỏ có bôǹ phun
nứơc, có bức tượng ngừơi linh Miên và linh VC bế môt đưá bé trên tay, được gọi là
tượng hữu nghị Viêt Miên, vơi ý nghiã là giúp đỡ che chở nhưng̃ trẻ thơ xứ Chuà Tháp.
Chúng tôi đi thăm chợ Th’mey ở Phnom Penh, tương đôí lớn bán đồ dung̀ như chợ Bến
Thành cuả VN.. Xung quanh phia bên ngoaì chợ có bań những lọai hoa, quả và những
đặc sản như nhện, dế, cà cuống chiên. Hâù hết họ dung̀ tiền Miên, VN và Dollas nưã.
Ngồi xe chạy đường dàì du khách dễ mệt mỏi, để đỡ buồn, guides thường giảỉ thích về
phong tục tập quáng và cả chính trị của ngườ Miên. Về chính trị Guides cho biêt dươí
thờì Pol Pot là môt kinh hoàrng cho dân Miên. Pol Pot là con nhà gioǹg dõì được đi du
học ở Pháp về. Từ đâù năm 1975 khi bị Mỹ bỏ rơi, ông và nhóm thân tin lãnh̃ đạo phong
trào Kmer Đỏ lên nắm chính quyền giêt gần hai triêụ người. Theo như kế hoạch cuả Taù
thi Pol Pot sẽ giết hết ngươì lớm chi để laị 500,000 trẻ con Miên để khi Tàu di dân sang
thì chúng không biêt nguôn gốc cuả mình̀ mà chống đối.
Nhận thâý chính sach thâm độc này nên một sồ tay chân cuả Pol Pot biết rằng trước sau
chúng cuñg sẽ bị giết nên chạy sang VN câù cứu nhưng bị từ chối vơí lý do chuyện của
ngươì Miên để người Miên giải quyết. Hun Sen sau đó ly khai Pol Pot chaỵ sang VN câù
cứu, nhân luć đó, năm 1979, Quân cuả Pol Pot traǹ qua biên giơí ở Châu Đốc, An Giang
giết khoảng 300,000 người Việt nên VN đưa quân sang đánh đuổi Pol Pot..
Sok Hen, một trong hai tour guides tự nhận là ngươì Việt gôć Miên, trước đây gia điǹh
anh đã ở VN sau về ở Miên.... Khi Pon Pot lên nắm quyền anh coǹ nhỏ, chỉ có ngươì anh
hắn bị bắt lính cho Pol Pot nóí rằng khi đánh nhau vơ ̣́í lính già cuả VN thì sợ lắm vì họ
đánh nhau có kinh nghiệm, còn lính mớí trẻ con VC thì ngờ nghệch khi bắn hết đạn còn
không biếṭ thay băng đạn khác. Lúc bắt được lính trẻ con naỳ thấy tôị nghiêp ̣́ hăń muốn
tha nhưng phaỉ giết vì nếu tha thì hắn cũng bị phe Pon Pot giết. VC chết ở Miên trong
giai đoạn này có tới hàng ṿạn ngữơĩ. Sau khi đánh đuổỉ Pon Pot, VC đưa Hun Sen lên
làm lãnh đaọ Cao Miên cho đến bây giờ. Cõn nhiều điều mà Sok Hen nóí là không thể
nóí ra được. (Tôi đoán là Hun Sen tuyên thệ vơí VC là đời đời nhớ ơn VN và đến đờì con
chaú cung̃ không quên ơn VN Thế mà bây giờ bi TC mua chuộchắn quay180 độ chống
lại VN như lơì Thiếu Tương VC Trương Giang Long tiết lộ trên clip.).
Burchett Wilfred tac giả cuốn sách noí vè TQ-VN-Campuchea. cho biêt đâù năm 1975
Pon Pot sang VN xin câù viện, VN hưá là giải phóng Saigon xong rôì gíup giải phonǵ
Campuchea. Sau đó có chuyển cho hắn đaị bác 130 ly và 122 ly kèm khẩu độị pháo nưã.
Pol Pot được Đai Sứ VN là Phạm Văn Ba thu dụng và huấn luyện về Dân Vận rôĩ đươ\̣́c
đưa đi học Trường Đảng. Theo tác giả naỳ thì CSVN dựng lên Kmer Đỏ. Sau gẫn hai
năm gắn bó, chúng trở nên chống đối nhau. Vẫn theo tác giả là vĩ CSVN muôń taọ ra cớ
để xâm chiếm Cao Miên. VC đã tập chung dân làrng Ba Chúc ̣́(Ngừơi Việt) vaò một chuà
và vàì khu để tàn sát tập thể rồi đổ̉ thưà cho Kmer Đỏ.
Theo Ông Lương Thanh Nỉ, tác giả cuốn sách Thực Trạng Chiến Tranh VN, trang 307
cung̃ nói sơ về vụ làng Ba Chúc và VC đật súng cối cách biên giơí Miên khoảng dăm
cây số bắn vaò dân trong vung̀ Tây Ninh, giết dân đạo Cao Đaì rôì đổ thừa cho Kmer Đỏ
để lấy cớ xua quân sang đánh Cao Miên. Trong khi ấy TC trợ giúp cho Pol Pot rất nhiêu
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để đánh lai VC. Pol Pot bị tham bạị. Để “cứu bồ|” TC xua quân sang đanh phía BắcVN.
Do vậy VC phảỉ rút quân về để phòng thủ..
ĐI THĂM BIỂN HỒ

Hinh̀ chụp từ taù đang chạy giưã Biển Hồ tới một bên bờ.

Lúc trước tôi cứ nghĩ đó là cái hồ rộng lớn như biển nhưng không phảỉ thế. Đây ch̉i là
một khúc sông lớn mà sông Mekong chaỷ̀ vào có nhiêù thuỷ sản. Do vậy trên sông này có
ước lượng cả trăm ngàn ngươì VN sinh sống trên thuyền từ nhiều đ̀ ời, đa số không có
giâý tờ tuỳ thân và quốc tịch. Họ rất nghèo. Có một trươ\̀ng học trên một nhà sàn nổi do
một vị haỏ tâm daỵ học. Chúng tôi đóng góp đươc 12 triêụ đồng VN để mua mì goí và tui
plastic cho mi goí vô rồi buộc chặt để phát cho học sinh trong lớp và rồi thuyền chạy dọc
theo sông quang xuóng khu nhà nổ̉ i. Trẻ con bơi thuyền vớt lên để ăn..
Bây giờ nhà cầm quyền Cao Miên dẹp bỏ khu nhà nổỉ để cho định cư trên đất liền.
Những ngươì có quốc ̣́tịch Cao Miên thi được ở lại Miên. Những ngừơi Việt không có
giâý tờ thì bị trục xuất về VN. Nh̃ưng ngườì không có giấy tờ hợp lệ thì ̀ VN laị không
nhận. Nếu những người dân bâ ̣́t hơp phát naỳ đóng tiên phạt mỗi đâù ngươì là 200,\000
VNĐ thì được đinh
̣́ cư trên mặt đât.. Tuy nhiên hâù hêt quá ngheò thì lây gi đê đóng.
Việc di dơì lên mặt đất theo tôi nghĩ thì cung̃ tốt vì cuộc sống có thể caỉ thiện về mặt vệ
sinh chẳng hạn như ăn, uống, tắm, giặt bằng nước hồ dơ bẩn mà họ hàng ngày xả sú uế
xuống. Coǹ vấn đề nghiêm trọng khác nưã, theo guide nóí, là vaò muà nước nổi, trên mặt
đất quanh biển hồ ngập nước, quan tàì những ngườì quá cố phảỉ treo trên cây. Để kiể̉ m
nghiệm chứng tôi thâý vết nứơc ngập ở gốc cây xung quanh hồ khoảng trên dưới 1m từ
mặt đ\ất. Chương trìǹ h di dờì này có liên quan gì đến tham nhũng hay không, hay có
liên quan đến âm mưu chỉ đaọ cuả Khựa hay không thì chưa no ̣́i đến, nhưng khó khăn
trước mắt cuả họ là ở trên hồ thì còn sống dễ dàng bằng nghề đánh cá. Khi lên mặt đât
đ ̣́ịnh cư xa hồ thì làm gì để sống? Đây lại vấn đề nan giải đang treo lơ lửng trên đầu họ.
Trên đây là những tin lượm lặt. Chúng ta cũng cần tìm hiêu thêm để phán xét.
Ngaỳ cuối cùng, chúng tôi đi sắm đồ lưu niệm ở chợ Th’mey rồì lên xe về cưả khâủ làm
thủ tục xuât cảnh về laị Saig̀on.
Hy vọng bàn tin naỳ đem đến cho quý vị một vaì điêù mà nhiêù ngơươ\̀ muốn biêt.
Chúc quý vị một năm Dinh Dâụ, thân tâm an lạc.
Xuân Đinh Dậu 2017.
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( LS, MA,MSW,JD,Ph.D)

