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Chuyện 40 Năm Trước 
Phần 1 / 6: Sau 1975 Và Chuẩn Bị Đóng Ghe  

AH Trịnh Hảo Tâm

Lời Mở Đầu: BPT xin đăng 6 bài viết của AH 
Trịnh Hảo Tâm, một nhà văn mà tôi ngưỡng 
mộ, viết rất nhiều quyển truyện và viết cho 
nhiều báo Việt. Tuy bài có chút riêng tư về gia 
đình, nhưng nó nói lên hoàn cảnh của thế hệ 
chúng ta: học, ra trường, đi tu nghiệp, rồi 
mất nước, đi vượt biển tìm Tự Do trong cái 
chết. Sau đó, nếu được đến bến bờ Tự Do 
phải làm lại cuộc đời. 
 

uối tháng này, 40 năm về trước một người 
nhát gan như tôi đã làm một chuyện vô 

cùng nguy hiểm là đưa tất cả 44 người kể luôn 
tôi vào một chuyến mạo hiểm mà phần chết rất 
nhiều, phần sống rất ít. Nhiều người biết có thể 
chết nhưng vẫn mong mỏi được tháp tùng, 
đưa tiền và vàng bạc để theo tôi, họ bỏ lại nhà 
cửa, mồ mả ông bà, xóm giềng thân thương 
với bao nhiêu kỷ niệm để mà ra đi, họ chỉ cần 
đi thoát ra khỏi đất nước thân yêu của mình 
với hai bàn tay trắng cũng được. Miễn là được 
đến bất cứ một vùng đất nào mà không có 
những chính sách, những luật lệ quái đản của 
những người cầm quyền không biết họ bị thần 
kinh hay quá độc ác, ngu đần? Tôi không hiểu 
được, nhưng chỉ biết một điều là phải ra đi. 
Việc làm rất nguy hiểm nhưng tôi cố hết sức 
mình nên cho dù có thất bại, chết chóc hay ở 
tù mình cũng không than trách vì mình đã làm 
hết khả năng sức lực. 

 
 Thực tập đo đạc địa hình ở trường Cao Đẳng Công 

Chánh 

Tôi xuất thân từ trường Cao Đẳng Công 
Chánh Phú Thọ Sài Gòn năm 1969. Ra trường 
tôi được Nha Thủy Vận thuộc Bộ Giao Thông 
Công Chánh tuyển dụng và học việc ở Sở 
Hàng Hải Thương Thuyền nằm trong khuôn 
viên Bộ Công Chánh ở góc Lê Lợi và Pasteur. 
Mới làm vài tháng đến tháng 10, thì tôi bị bịnh 
sốt rét phải về nằm bịnh viện Trà Vinh để có 
gia đình săn sóc. Noel 1969 trình diện để nhập 
ngũ khóa 1/1970, sau 9 tuần huấn luyện ở 
Quang Trung tôi được biệt phái trở về nhiệm 
sở cũ, trong khi những người cùng khóa phải 
lên đường tiếp tục khóa sĩ quan ở Thủ Đức. 

 
Bộ Giao Thông Công Chánh ở góc Lê Lợi-Pasteur 

Thông thường những người ra từ 
trường Công Chánh làm ở Nha Thủy Vận phải 
ra công trường, xa thành phố vài năm như đi 
làm trưởng xáng đào kinh, khai thông các thủy 
lộ, đi đo đạc thủy đạo để kiểm soát độ sâu các 
đường thủy quan trọng như tuyến sông từ 
Vũng Tàu về Cảng Sài Gòn, hay coi các hải 
đăng, thả các phao hiệu trên biển để đánh dấu 
các xác tàu chìm. Sau nhiều năm xa nhà, họ 
có thể được bổ nhiệm làm trưởng ty các Ty 
Hàng Hải ở miền Trung hay các ty sở chuyên 
môn ở Sài Gòn. Riêng tôi, có lẽ thấy tôi bệnh 
sốt rét xanh xao vàng vọt nên ông giám đốc 
Nha Thủy Vận cho tôi làm ở Phòng Giám Thị 
Giang Thuyền kiểm soát, đăng bộ ghe tàu, 
huấn luyện và tổ chức thi cấp bằng Tài Công, 
Thợ Máy điều khiển tàu thuyền. Năm 1974 tôi 
tu nghiệp ở Nhật Bản về ngành Đo Đạc Thủy 
Đạo trong 6 tháng là một ngành mà tôi rất thích 

C 
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vì có dịp khám phá những vùng sông biển và 
là một ngành quan trọng để phát triển kinh tế vì 
nước ta chằng chịch sông ngòi chưa khai thác 
trong việc lưu thông chuyên chở hàng hóa, 
nông hải sản. 

Từ Nhật về nước tháng 11 năm 1974, 
đến tháng 4/1975 thì VNCH bị CS Miền Bắc 
xâm chiếm, thi hành chủ nghĩa bành trướng 
của các quan thầy Nga Xô và Trung Cộng. Khi 
còn ở Nhật các bạn bè VN khuyên tôi ở lại học 
thêm khóa Đại Dương Địa Lý (Ocean 
Geography) nhưng vì muốn thấy mặt thằng 
con thứ hai vợ tôi mới sanh trong lúc tôi không 
có ở nhà nên tôi trở về để sau đó nếm mùi vị 
thiên đường CS. 

 
Các đồng nghiệp ở Sở Hàng Hà Thị Nghè 

Những ngày di tản cuối tháng 4/1975 tôi 
cũng không đi mặc dù Passport VNCH tôi vẫn 
còn hiệu lực, máy bay trực thăng di tản lính Mỹ 
đậu trên nóc buyn đinh đường Đinh Công 
Tráng bên cạnh buyn đinh tôi ở là 60 Võ Tánh 
Sài Gòn. Tôi nghĩ CS cũng là người VN, tôi 
còn rất trẻ mới 28 tuổi chỉ làm công tác chuyên 
môn kỹ thuật, ở lại để gắn bó với quê hương, 
xây dựng đất nước. 

Họ lưu dụng tôi lại, mỗi tháng lãnh 
lương 50 đồng là số lương thấp nhất bằng với 
các cô thư ký và những bác lao công. Họ nói 
đất nước sau chiến tranh còn khó khăn, từ từ 
ổn định sẽ sắp xếp lại theo đúng khả năng mỗi 
ngành nghề. Tôi vẫn bị kỳ thị là “ngụy”, là nhân 
viên chế độ cũ, không được tin dùng, cán bộ 
họp cả buổi không biết bàn chuyện gì, ra là 
thẩy cho chúng tôi một lô những công tác như 
khảo sát lòng sông Lòng Tào để đưa tàu 
Thống Nhất vào Sài Gòn, tu bổ các hải đăng, 

đánh dấu những xác tàu chìm. Tôi vẫn tích cực 
công tác và làm hết khả năng của mình nhưng 
vô ích không khác gì nói chuyện với những lũ 
khỉ vừa ngu đần vừa phá phách. Họ bắt các cô 
thư ký của tôi ngày trước xuống trộn hồ, đưa 
con cháu của họ vào thay thế. Những người 
chuyên môn cuối tuần không được nghỉ bắt 
vào Đầm Sen móc bùn hay lên Tân Uyên cuốc 
đất trồng khoai mì! 

 
Tu nghiệp khoá Đo Đạc Thuỷ Đạo ở Nhật Bản 1974 

Lâu lâu họ kêu lên phòng nhân sự hỏi 
tôi tại sao đi lính rồi được biệt phái trở về, đi 
Nhật học cái gì? Tại sao tôi không di tản đi Mỹ 
mà ở lại? Gia đình ba tôi buôn bán đồ phụ tùng 
xe hơi ở Trà Vinh bị đánh tư sản, họ tịch thu 
sạch sẽ. Gia đình chị tôi vượt biên từ Trà Vinh 
sau hai ngày đêm đi vào Hòn Khoai tưởng là 
Thái Lan bị bắt, nhà cửa phố xá cạnh chợ Trà 
Vinh bị tịch thu. Ngôi nhà lớn của ông nội tôi, 
nơi thời thơ ấu tôi chơi ở đây, đám cưới tôi 
cũng được đãi đằng ở đây bị xung công làm 
xưỡng dệt! Mà có sản xuất gì đâu vì ăn chia 
mua máy dệt phế thải, vài tháng sau cũng 
đóng cửa, nhưng nhà ông nội tôi cũng không 
trả! Ba tôi xin lại để trồng trọt hoa mầu, họ nói 
xuống trại cải tạo mà trồng! 

Ở Sài Gòn tôi vẫn đi làm công nhân viên 
nhà nước, kéo dài thời gian để tìm đường vượt 
biên nhưng không biết mình ra đi bằng cách 
nào, ghe ở đâu và ra đi ở đâu, thật là một bài 
toán khó khăn nan giải. Sau 2 lần đổi tiền 
nhiều người trắng tay trở nên chuyên chính vô 
sản, nhưng tôi vẫn sống qua ngày được. Vì 
sao? Tôi làm ở Ty Thủy Đạo nên có một kho 
bản đồ hàng hải mà bọn khỉ đâu có biết là cái 
gì, lâu lâu hết tiền xài kêu ve chai vô bán. Tôi 
đem về nhà một mớ bản đồ liên hệ đến những 
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cửa sông và những vùng biển tới các nước lân 
cận. Bắt đầu tặng không cho bà con bạn bè 
cần đến để vượt biên, nhưng sau đó nhiều 
người cần, họ được giới thiệu tìm tới tôi để hỏi 
han cố vấn. Từ đó tôi phải bán lấy tiền, sau 
bản đồ là buôn bán la bàn đi biển, nói ngay là 
tiền bạc lúc đó dư giả, có thể mua ghe để ra đi 
nhưng vẫn còn ngần ngại khó khăn nhiều thứ. 

 
Ông Trịnh Ngọc Sanh cựu giám đốc Nha Thuỷ Vận, 

thân phụ phi hành gia Eugene Trinh 

Tháng 4 năm 1978 thằng em trai tôi sinh 
năm 1957 đã ra đi từ Cà Mau với các bạn bè 
của nó, trong đó có một người bạn cùng lớp 
Công Chánh với tôi là Hồ Văn Bảy tôi giới thiệu 
đi với nó để làm hoa tiêu. Trong chuyến đó có 
gia đình ông Lê Xâu người cùng quê Trà Vinh 
với tôi nhưng ông có một xưởng sản xuất đồ 
nhựa trong Chợ Lớn. Qua đợt đánh tư sản, 
xưởng nhựa của ông bị nhà nước tịch thu, ông 
phải bỏ xứ ra đi và nhờ thằng em tôi mua ghe 
và nó có thằng bạn ở làng Sông Ông Đốc Cà 
Mau. Có nghĩa là ông ra tài chánh và em tôi lo 
về kỹ thuật. 

Em tôi đi được một tuần, không tin tức 
gì hết, nhưng người ta thường nói “No news is 
good news” nếu nó bị bắt thì chắc là nhà hay 
tin rồi. Tôi nghĩ là ghe nó đi thoát nhưng không 
biết tới bờ bến an toàn hay chìm giữa biển hay 

bị hải tặc giết chết? Mình không biết, chỉ biết 
cầu nguyện và phó thác cho Thượng Đế. 

Rồi một hôm, buổi chiều ông Lê Xâu 
xuất hiện đạp xe đến nhà tôi ở đường Phạm 
Ngũ Lão, tôi rất ngạc nhiên tưởng ông đã đi 
rồi, sao giờ này lại còn ở đây? Ông cho biết vì 
khó khăn trở ngại sao đó, ghe em tôi không 
đón ông được nơi bãi hẹn, nên bỏ ông lại cùng 
với vợ và hai con nhỏ, các con lớn và họ hàng 
của ông đã đi được và hình như đã tới đựơc 
Mã Lai an toàn. Hôm nay, ông đến nhà tôi 
muốn kêu tôi ra đi với ông. Ông sẽ lo tài 
chánh, bến bãi vì chuyến đi hụt vừa rồi ông có 
quen với ông Hai, một ngư dân trong vùng 
Sông Ông Đốc. Ông này sẽ tổ chức giống như 
chuyến rồi, người từ Sài Gòn xuống sẽ giấu 
trong rừng U Minh và ghe lớn nửa đêm giả đi 
đánh cá sẽ ra đón tại bờ biển lầy cạnh rừng 
ngập mặn. Ông Lê Xâu thiếu người hoa tiêu, 
tài công nên nhờ tôi phụ trách. 

Nghe ông đề nghị tôi rất suy nghĩ đắn 
đo, từ trước tới nay tôi chưa dám đi trong đó 
có khó khăn là tìm bến bãi để chuyển người ra 
ghe lớn và phương tiện là các chiếc ghe từ 
những ghe xuồng nhỏ để chuyển người cho 
đến ghe lớn đi biển. Nay đã có người lo thì tốt 
rồi, còn ông Lê Xâu quen biết với gia đình tôi 
từ ngày còn ở Trà Vinh, tin tưởng tôi là người 
thành thật lại biết về hàng hải là nghề chuyên 
môn của tôi. 

Từ khởi đầu đó chuyến vượt biên, câu 
chuyện kể 40 năm trước đã thành hình và bắt 
đầu. Khó khăn nguy hiễm và gian nan vất vả 
như thế nào lần lượt tôi sẽ thuật lại cho các 
bạn nghe. Chắc các bạn cũng đoán được 
chuyến đi đã thành công vì giờ này tôi còn 
sống và ngồi trên nước Mỹ. 

Vậy là chuyến vượt biên bắt đầu được 
lên kế hoạch, an toàn là điều quan trọng nhất, 
làm sao để không bị bắt? Muốn vậy cần phải 
giữ hết sức bí mật, ngoài những người tham 
gia trong chuyến đi và những người cộng tác 
nhưng ở lại, số người biết về chuyến đi càng ít 
càng tốt. Số người đi toàn là gia đình họ hàng 
hay bạn rất thân và cùng chí hướng, con số 
này càng ít càng an toàn khi di chuyển. Lúc 
đầu tính toán chỉ gồm khoảng 30 người nhưng 
sau đó vì cần thêm tài chánh nên cuối cùng 
con số tăng lên tới giờ cuối cùng rời khỏi VN là 
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44 người, trong đó phân nửa là con nít dưới 16 
tuổi.  

Ông Lê Xâu và tôi thỏa thuận tất cả chi 
phí góp đều nhau, mỗi người một nửa, số 
người đi hai bên cũng đều nhau, nếu bên nào 
hơn thì bên đó trả thêm bằng cách tính toán 
chi phí của mỗi người so với tổng chi phí cho 
chuyến đi. Thật ra, lúc đó tôi còn quá trẻ, nên 
không chú trọng mấy vấn đề tiền bạc này chỉ 
mong sao đi thoát là được, nhưng ông Lê Xâu 
là người lớn tuổi hơn, đầu óc tính toán thực tế 
hơn. Thấy cũng đúng, thà là giao kết sòng 
phẳng trước, để khỏi phải tranh chấp mất lòng 
sau này. Nguyên nhân thất bại trong sự cộng 
tác của người Việt chúng ta cũng là vì không 
giao kết rõ ràng trước cũng như không giữ chữ 
tín. Tôi xem chữ tín rất quan trọng khi cộng tác 
công việc với ai. 

Việc đầu tiên là phải đóng ghe trước, 
ghe đóng phải đi biển an toàn, lướt sóng vững 
vàng không dễ lật ngang, gỗ tốt, ráp nối toàn 
dùng bù long chứ không dùng đinh đóng, xảm 
trét ván thuyền làm kỹ lưỡng không vô nước. 
Tôi đã từng là Trưởng Ban Đăng Bộ Giang 
Thuyền, Sở Hàng Hà (sau này VC gọi là Cục 
Đường Sông) nên hiểu biết kỹ thuật đóng ghe 
tàu nhưng đi vào chi tiết thực tế ngư dân Miền 
Nam áp dụng trong việc đóng ghe thật tình còn 
thiếu kinh nghiệm, nhưng việc này có ông Hai 
ở Sông Ông Đốc là người tổ chức lèo lái khi 
còn trên bờ lo. Còn khi ra biển là nhiệm vụ của 
tôi. Nghĩ tới đây, tôi lấy làm cảm kích sự tin 
tưởng của 43 người đã phó thác sinh mạng 
của mình vào tay tôi, một người yếu đuối 31 
tuổi đời! 

Nói về nhân vật ông Hai thật sự nếu 
không có ổng thì chắc tôi đi cũng không được, 
mặc dù ổng không phải là người hoàn toàn tốt 
lành. Ổng kéo dài công việc đóng ghe ra để 
moi tiền tôi và ông Lê Xâu nhưng được là ổng 
không kéo dài mãi, cuối cùng cũng phải xong 
để chúng tôi ra đi. Năm đó, ông Hai khoảng 60, 
ông Lê Xâu khoảng 50, ông Hai thời chiến 
tranh trước 1975 là ngư dân ở làng Ông Đốc 
nơi có cửa sông đâm ra biển. Làng Ông Đốc 
thuộc tỉnh Cà Mau là vùng xôi đậu, tranh tối 
tranh sang, nhưng đa phần là do VNCH kiểm 
soát, khi VC đến thì người dân phải sống với 
họ. Khi quân đội VNCH hành quân thì VC phải 
rút vào rừng, ông Hai cũng như dân làng cũng 

phải che chở và giúp di tản vô rừng mắm hay 
ra biển lên ghe đi nơi khác. Vì vậy ông Hai rất 
am tường địa thế vùng Sông Ông Đốc, ngày 
nay ông là “cha mẹ chiến sĩ”, hình như con gái 
ông tập kết ra Bắc và hiện nay con gái ông trở 
về ở với ông và chồng là bộ đội giải ngũ người 
Bắc tên Hiên. 

Em trai tôi có một người bạn thân cũng 
là rể của ông Hai và ông đã tổ chức cho tụi nó 
ra đi mấy tháng trước đây và chuyến đó ông 
Lê Xâu cùng vợ và 5 con bị bỏ lại, chỉ 2 người 
con trai lớn là đi được. Vì vậy, ông Lê Xâu tìm 
đến tôi để cùng hợp tác làm ghe đi trở lại, tôi lo 
về hải hành, định vị, phương hướng. Ông Lê 
Xâu lo về tài chánh và ông Hai lo đóng ghe, 
nhiên liệu, thực phẩm, đưa người vào rừng và 
đem ghe lớn ra biển. Chúng tôi nhờ ông Hai 
tìm dùm một tài công có kinh nghiệm lái ghe 
đánh cá và biết về máy Diesel chạy ghe với 
điều kiện người này ra đi một mình. Ông Hai 
giới thiệu một ông gốc Tàu đi lính cho Tưởng 
Giới Thạch rồi sau này theo ông cha Nguyễn 
Lạc Hóa vào ở trong biệt khu Hải Yến ở Cà 
Mau. Khi VC chiếm miền Nam, dân trong biệt 
khu này sợ bị trả thù nên chạy tán loạn. Ông 
Hai nói ông tài công này đòi 10 lượng vàng vì 
phải để lại cho vợ con và chúng tôi đã đưa 
vàng cho ông Hai. Tới giờ chót khi lên ghe lớn 
ra biển ông Hai nói ông tài công Tàu này đã bỏ 
trốn! 

Ông Lê Xâu và ông Hai gặp nhau ở Cần 
Thơ và tìm kiếm mua ghe. Khi đó tình hình 
vượt biên rất rầm rộ vừa đi chui, vừa đi bán 
chính thức như mua bãi chung tiền cho nhà 
nước để không bị bắt bớ. Do đó, ghe và động 
cơ chạy ghe rất khó tìm và lên giá rất cao. Cuối 
cùng cũng mua được một chiếc ghe đi sông 
kiểu Long Xuyên, gỗ đóng ghe rất cũ nhiều chỗ 
đã mục nhưng máy Yanmar 3 block 30 mã lực 
còn khá. Chủ không chịu bán máy không mà 
bán luôn cả ghe vói giá 18 triệu đồng cũ VNCH 
(tức 36 ngàn tiền mới lúc đó 1978 hay là 
3,600$ tiền VN ngày nay 2018). Để so sánh 
giá trị tiền lúc đó thì năm 1970 tôi mua căn 
chung cư trên cao ốc Hoa Lư số 60 Võ Tánh 
Quận 2 với giá 2 triệu đồng cũ VNCH. 

Ông Hai đem ghe Long Xuyên mới mua 
về ụ ghe của ông Tư Chơn ở Cái Răng tháo 
lấy máy và gắn vào một chiếc ghe biển mới 
đóng bằng gỗ cây sao cũ còn tốt. Ghe biển này 
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có giấy tờ mang số đăng bộ MH 3637 là ghe 
của ông ở Sông Ông Đốc mà ông có giấy phép 
lên Cần Thơ để tu bổ. Ghe biển này có kích 
thước chiều dài 13.40m, chiều ngang rộng 
nhất 4.20m và chiều sâu nhất 1.20m. Cứ mỗi 
cuối tuần vào chiều thứ Bảy, tan sở làm tôi ra 
xa cảng Miền Tây ở Phú Lâm để xuống Cần 
Thơ tiếp tế tiền bạc cho Ông Hai và mang 
những món trang bị ghe mà ông cần dùng. Mỗi 
lần đi phải mua vé xe chợ đen và luôn có sự 
vụ lịnh công tác (tôi tự làm cho mình để hộ 
thân vì lúc đó còn làm công nhân viên). Một lần 
phải mang xuống ụ ghe các thiết bị hệ thống lái 
cồng kềnh như bánh lái, lòi tói, rẽ quạt, ròng 
rọc khi xích lô máy vừa ngừng trong xa cảng 
Miền Tây mấy anh lơ xe nhào tới la lên “Đồ 
vượt biên bà con ơi! Mau mau bỏ trên mui! Đại 
ca chừng nào đi cho em theo nghen!” Tôi chột 
dạ: “Đừng giỡn bậy bạ, ở tù chết, mua cho 
quốc doanh đánh cá có giấy giới thiệu đàng 
hoàng”. Mà tôi có giấy giới thiệu thật, mua từ 
một người ở công ty quốc doanh đánh cá với 
giá 50 đồng, mộc tròn đỏ chói vói ngôi sao 
đàng hoàng. Khi qua trạm kiểm soát ở bắc Mỹ 
Thuận gần ngả ba đi Sa Đéc dù có giấy giới 
thiệu mấy tay du kích cũng thâu 30 đồng thuế! 

Tới Cần Thơ đem hàng vào ụ ghe cho 
ông Hai tôi đóng vai một anh chàng bán chợ 
trời, ai cần món hàng nào tôi sẽ tìm mua giùm 
và cung cấp đến tận nơi. Nhiều người đóng 
ghe trong ụ lại nhờ tôi mua món này món kia 
như chân vịt, bù long, máy bôm nước, bình ắc 
quy. 

Khi hoàn thành đem ghe xuống nước 
thấy nó lớn ra, bề thế, vững vàng làm tôi thấy 
vững tin trong lòng nhưng thật sự buồn lo, 
ngổn ngang trăm mối tơ vò. Mình có can đảm 
ra đi hay không? 

AH Trịnh Hảo Tâm 

 

 
 

GỬI TUY HÒA 

Biết bao lần nhìn trời sao lấp lánh, 

Nhớ Tuy Hòa, biển cát thoảng hương 

đêm, 

Men rượu ấm, những hoàng hôn chớm 

lạnh, 

Bên bạn bè của một thuở thân quen. 

Nơi có dòng sông, cát nhiều hơn nước, 

Có con đường dương liễu rất đơn sơ, 

Mùa điệp vàng khoảng trời xanh mơ 

ước, 

Có năm năm, lấp lánh dòng sông 

thơ…[1] 

Men rượu ấy của một thời đã mất, 

Ta lần vào ký ức để tìm vui…. 

Khói thuốc loãng, ánh đèn dầu lụn bấc, 

Vầng trăng khuya thui thủi đến ngậm 

ngùi.. 

Hai mươi năm qua rồi như chớp mắt, 

Với đời người dài quá đến đau thương! 

Bao dâu bể, mất còn cao chất ngất, 

Ta hoang mang, trắng tóc lạ “thiên 

đường”! 

Ta ra đi chưa một lần trở lại, 

Tự hỏi mình, ai phụ rẫy ai đây? 

Sông núi đó, biển trời đâu ái ngại, 

Mà đành lòng hồn mộng gửi mây bay…. 

Tuy Hoà ơi! Xin vì nhau gắng đợi, 

Buồm căng lên, lộng gió chở ta về… 

Bằng hữu ơi! Bên trời ai có hỏi: 

“Nhất phiến băng tâm tại …ngục hề” 

[2] 

                    Lê Phương Nguyên 

                    Xuân Lộc, 1995 

[1] NĂM NĂM DÒNG SÔNG THƠ: tựa đề một 

tập thơ của Trần Huiền Ân 

[2] Mượn câu thơ của Vương Duy, đời Đường: 

“Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ” và xin đổi lại 
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