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Chuyện Phiếm:

Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn,
nhưng số máy, số khung sẽ không bao giờ thay ñổi.
Lê Ngọc Phượng
Mấy hồi này, tình hình chính trị giữa VN và
TQ rất căng thẳng. Hai bên ñều phát ngôn
những "lời khó nghe". Và ñều nhân danh "nhân
dân" Hậu quả sẽ như thế nào: TQ sẽ lại "cho
VN một bài học" hay sẽ có một cuộc cách
mạng "kiểu Indonesia năm 1965"? Kiểu gì thì
cũng là thảm họa! Và "nhân dân" sẽ là người
lãnh ñủ.

Mà "nhân dân” là ai? Là tôi, là bạn, là
những người dân nghèo khổ của quê nhà tôi
Nam ðịnh, là ñồng bào ở ðồng Tháp Mười,
chạy lụt mỗi mùa nước nổi, là người dân Trà
Vinh Bến Tre mà phương tiện giao thông là bờ
ruộng, là cầu khỉ, cũng là những người Hoa
lương thiện, bạn tôi, bạn anh, ñã từng chung
một lớp học, chung một sở làm, chung một nhà
tù! Các nhà lãnh ñạo bảo rằng ñây là ý chí nhân
dân. ðiều này nhiều khi sai sự thật. Người dân
chỉ muốn an phận ñủ ăn, ñủ sức nuôi con, chứ
nào muốn ñưa con ra chỗ ñầu sóng, ngọn gió!
Phải nói thật ñi, có bà mẹ nào muốn trở thành
bà mẹ Anh Hùng có con liệt sĩ? Mẹ Việt Nam
hay mẹ Trung Hoa ñều không ham hư danh ñó!
Vậy thì nói ñến xứ sở nào, nên sáng suốt
phân biệt "nhân dân" với "nhà cầm quyền". Tập
ñoàn Tập Cận Bình của Trung Cộng không thể
nào là mong ước của người dân Trung Hoa.
Mong ước ấy không phải là ñược tự do sinh
con ñẻ cái, là phục hồi những danh xưng, anh,
chị, em, cô, dì, chú bác, cậu mợ, anh em con
chú con bác con cô con cậu, con dì con già sao?

Mặc kệ nền kinh tế Trung Quốc có ñứng thứ
bét hay thứ nhất thế giới, hơn 30 triệu người
Hoa hiện vẫn sống trong hang như thời tiền sử,
không lẽ không mong ước có một cái nhà. Biển
ðông ñối với họ xa xôi quá, chỉ có bí thư và
Chủ tịch là ở sát liền kề!
Báo chí của người Việt ở trong nước hay
hải ngoại luôn luôn khoa trương: tỉ, chục tỉ Mỹ
Kim kiều hối do khúc ruột ngàn dặm gửi về
quê nhà. Những người dân quê Sóc Trang, Bến
Tre có thấy tỉ lớn tỉ bé nào ñâu? Họ chỉ mong
có ñược khúc ñường xi măng rộng 0,8M ñể
khỏi lội bùn khi mùa mưa ñến. Họ chỉ mong 4
nhà có một cái giếng có giá chỉ 150 Mỹ Kim,
và nếu có phước, ñược một cây cầu bê tông
rộng 1,4 - 1,6M, vừa ñể giắt xe ñạp, giá 4 - 5
ngàn Mỹ Kim ñể thay cho cái cầu khỉ mà nhiều
con em họ ñã bỏ mạng khi trượt chân! Họ ñang
mong ñoàn AHCC xuống khánh thành cây cầu
mới do anh em AHCC quyên góp, khảo sát,
thiết kế.
Bạn có thể bảo rằng Việt Nam thừa tiền ñể
bỏ ra 4300 tỉ ñồng (200 Triệu USD) làm
"ñường tâm linh" từ Hà Nội ñến Ninh Bình ñể
"nhân dân Thủ ðô" ñi lễ chùa Bái ðính, thì cần
chi ñến những món tiền "lẻ tẻ" này của ñám
AHCC già nua? Nhân dân Thủ ðô khác với
nhân dân nơi khỉ ho cò gáy. Người dân nghèo
ñâu giám có tiếng nói, mà nếu có nói, thì cũng
chỉ xin ñược nhiêu ñó. Họ ñâu dám suy bì với
nhân dân thủ ñô!

TRANG 29
SỐ 103 - MÙA THU 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nói rằng "ñất nước còn khó khăn", họ vui
lòng chờ ñợi. Và khi ñoàn AHCC về quê họ
khảo sát, họ biết rằng ước nguyện muôn ñời
của họ sắp thành hiện thực! Nhiều con ñường,
nhiều cái cầu, nhiều cái giếng ñã ñem niềm vui
khôn tả ñến cho người dân. Hết ñịa phương
này ñến ñịa phương khác ñạo ñạt nguyện vọng.
Với lòng hảo tâm của thân hữu (mà có người
dặn rằng ñừng nói tên họ ra kẻo "bên ấy" người
ta chửi là tiếp tay cho cộng sản), cùng sự tận
tụy của những AHCC ñã hết "thời oanh liệt",
nhiều người dân "vùng sâu vùng xa" ñã ñược
hưởng những phút giây hạnh phúc. Họ ñâu cần
biết cộng sản hay quốc gia! Thời nào họ cũng
chỉ là dân ñen!
Những người dân ñen ấy rất ñáng thương.
Họ là dân Việt, dân Khờ Me, dân Minh Hương,
con cháu người Tầu từ thời Mạc Cửu. ðem
chuyện cáp duồn, hay chuyện chiếm biển ðông
ñể ñặt lên ñôi vai gầy còm từ bao ñời nay của
họ sao?
Những người có lương tri không nghĩ vậy.
Họ sẵn lòng giúp ñỡ người nghèo khổ không
cần quan tâm người ñó quốc tịch gì, dân tộc
nào. Huống chi là ñồng bào mình!
Có người nặc danh sẵn lòng giúp ñỡ. Cũng
có người nói thật là sợ bị chửi! Nhưng cũng có
người nghi ngờ số tiền quyên góp của mình
không tới tay người dân, nhất là dân nghèo.

Dân "cầu cống" ñâu có chịu. Vả lại ñâu có
chuyện "bòn nơi khố rách ñãi nơi quần
hồng". ðã là dân nghèo thì làm gì có ô tô. Vậy
thì cứ "lẻ tẻ" mà làm, vừa thiết thực, vừa ñỡ
mất công nhòm ngó.
Hôm nay uống cà phê với anh Thăng, anh
Phùng (mới cùng bà xã Châu thị Phước từ Mỹ
về), anh Sâm (ở Oklahoma về) và nhóm từ
thiện: anh Liêm, anh Ba, anh Kiểu, anh ðào, cô
Loan và nhiều thân hữu khác (sau ñó ñược vợ
chồng Phùng ñãi cơm), tôi ñược biết là mấy
ngày tới "anh em ta" sẽ xuống khánh thành 4
cây cầu (nhí), 2 ở Bến Tre và 2 ở Trà Vinh.
Người ta bảo: "Ba cây" (mà phải chụm lại
kìa!) thành hòn núi cao. Dăm bẩy cây lẻ tẻ chỉ
ñủ bóng mát cho những người bộ hành dưới cái
nóng "thời cuộc".
Người bộ hành ñang rất khát!
Chưa cần "hòn núi cao", chỉ cần nước!
Lòng từ thiện của anh em Công Chánh
chính là những bi ñông nước trao tận tay họ.
Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn,…
ðến cuối ñời anh em cũng không quên
mình là dân công chánh!
Cám ơn tất cả các anh!
Lê Ngọc Phượng

Sự nghi ngờ ñó là có cơ sở. Nếu gom dăm
cái cầu "lẻ tẻ" chúng ta có thể làm một cầu kha
khá có thể cho phép ô tô qua. Nhưng món tiền
"lớn" này bắt buộc phải thông qua nhà cầm
quyền ñịa phương, mà nhiều trường hợp có thể
ñược ñịa phương ñề nghị "góp vốn" nhưng ñể
ñịa phương làm!
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Trang thông tin ñiện tử huyện Trà Cú:
Xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú vừa tổ chức
Lễ khánh thành cầu Vàm Buôn.
Cầu Vàm Buôn bắt qua kênh nội ñồng ấp
Vàm Buôn có chiều dài 19,2 mét, chiều ngang
1,7 mét, tĩnh không 2,5 mét, tĩnh ngang 5 mét,
ñược xây dựng bằng bê tông cốt thép với kinh
phí gần 50 triệu ñồng, do gia ñình ái hữu công
chánh Lê Văn Trương và thân hữu ở Canada tài
trợ.
Cầu Vàm Buôn ñược xây dựng hoàn thành
và ñưa vào sử dụng giúp cho nhân dân ấp Vàm
Buôn ñi lại thuận lợi. ðây là cây cầu giao thông
nông thôn thứ 3 do gia ñình ái hữu công chánh
Lê Văn Trương và thân hữu ở Canada hỗ trợ
cho xã Ngãi Xuyên.
Cùng ngày, xã Ngãi Xuyên tổ chức Lễ khởi
công xây dựng hai cây cầu giao thông nông
thôn trên ñịa bàn ấp Xóm Chòi, gồm cầu Bưng
Sen 4, chiều dài trên 23 mét, chiều ngang 1,7
mét; và cầu Xóm Ô có chiều dài gần 20 mét,
chiều ngang 1,7; tổng kinh phí hai cây cầu trên
hơn 132 triệu ñồng, do nhóm Thiện nguyện
Sơn Nam và Hội từ thiện Hopetoday tại thành
phố Hồ Chí Minh tài trợ./.
Bản tin Việt Báo
Ngắm những cây cầu "ñáng sợ nhất thế
giới" rải khắp ðBSCL

Hình ảnh
Xây cầu từ thiện Vàm Buôm 1 (Youtube) Cầu
dài 19,2M rộng 1,7M, Kinh phí 2400 CAD
Xây cầu Từ thiện Bưng Sen 1 (Youtube)-Cầu
dài 27M, rộng 1,6M, kinh phí 70 triệu VNð
(3500 USD)
Xây cầu từ thiện Bưng Sen 2 (Nguyễn Thanh
Liêm) Cầu dài 18M, rộng 2,2M, Kinh phí
700USD+2800CAD+3 triệu VND (3500 USD)
Xây cầu từ thiện Bưng Sen 3 (Youtbe) Dài
30M, rộng 1,6M, kinh phí 85 triệu VND
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Khánh thành cầu Bưng Sen 3

Trao học bổng cho học sinh nghèo trong lễ
khánh thành
BPT: Theo ñề nghị của AH Ái Văn, BPT ghi
thêm ñoạn viết sau ñây của một anh Sinh
Viên của Trường ðại Học Khoa Học Huế sau
khi ñược ñọc bài này:
Những cây cầu bê tông thay thế cho cầu khỉ
ở Nam bộ giá 5.000 ñến 6.000$ là khá rẻ, kênh
rạch khá rộng nên cầu cũng khá dài, tĩnh không
cũng lớn ñể cho thuyền bè ñi lại, nền ñất lại yếu
phải ñóng cọc.

Thông cầu
Vào dịp thập niên 50, vào dịp hè có ñoàn
sinh viên Sài Gòn nghỉ hè tình nguyện ra Huế
và ñã xây dựng qua hói Phú Thương mang tên
"Cầu Cảm thông" thay thế cầu tre ñến nay vẫn
còn tốt.

Khánh thành cầu Vàm Buôn

Sau này khi qua những vùng quê nghèo vừa
khát khao về nguồn nước vừa bị khó khăn ñi
lại, có nơi chưa hề biết xe cộ là gì nên những
cây cầu máng kết hợp giao thông (pont - canal)
dài 50 ñến 100m có móng bằng cọc BTCT
cũng như rất nhiều cây cầu qua kênh ñã ñược
xây dựng mang lại niềm vui cho mọi người và
qua ñó cũng rất biết ơn công lao dạy dỗ quý
Thầy Cô ñể có ñược những công trình như vậy
vì ñây hoàn toàn mang tính nhân văn.

