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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

U Ta`

(Tiếp theo)

Mauritania
Tôi không nhớ rỏ lúc đó là năm nào nhưng
cũng phải vào cuối thập niên 70, vài năm sau
ngày “tan hàng cố gắng” 30/4 /75. Trong đầu
của tôi vẫn còn cái cảnh kinh hoàng khi bye
bye the People’s Republic và tôi còn phải
dùng Refugee Travel Document (RTD).

Mặc dầu Sếp ‘nhờ’ nhưng thân phận bèo bọt
mới vô làm việc với hảng có mấy năm thì
dầu mình không muốn đi cũng không được.
Rứa là tôi ‘Dạ, tôi sẻ mã đáo công thành, Sếp
cứ yên tâm’.

Sếp lớn kêu tôi vào văn phòng rồi hỏi:
“Chú vẫn còn nói được tiếng Pháp không?”
“Sếp khỏi lo, tiếng Pháp là tiếng ‘mẹ đẻ’
của tôi mà!”

1

“Rứa chú mi làm ơn đi qua bên Côte
D’Ivoire, gặp ông ???? Giám Đốc Ban Dự
Án miền Bắc Afrique thuộc African
Development Bank (ADB-Af) và hỏi xem thể
thức chấm điễm các Engineering Proposals
Dự Án Khai Thác Nước Ngầm ở Mauritania
do ADB-Af. Tài trợ”.
Vì Côte D’Ivoire nguyên là thuộc địa của
Pháp nên tôi cũng biết sơ qua là nó nằm ở
Vịnh Guinéa và phía Tây của Afrique2 và
Abidjan là Hòn Ngọc của vùng Afrique phía
Tây (Paris of West Africa) cũng như Sàigòn
là Hòn Ngọc của Viễn Đông vậy.
1

Lúc còn trung học tôi học trường Pháp nên tiếng
Pháp ‘được’ kêu là tiếng ‘mẹ đẻ’ còn tiếng Việt ‘bị’
coi là sinh ngữ 2 đứng sau Anh ngữ!
2
Xem Bản đồ. Côte D’Ivoire dành lại độc lập vào năm
1960 và vị Tổng thống ‘hy sinh’ trọn đời là Félix
Houphouet-Boigny cho đến ngày mãn phần vào năm
1993 thọ 88 tuỗi. Kể từ 1999 Côte D’Ivoire bị đão
chánh và chỉnh lý liên miên như VN sau năm 1963,
nhưng đó là chuyện sau này. Côte D’Ivoire giàu có
nhờ nông nhiệp và sản phẫm nổi tiếng lúc đó là Cacao.
Abidjan là thủ đô kinh tế, văn hóa và tài chánh mặc
dầu thủ đô chính là Yamoussoukro. một thủ đô không
văn phòng chính phủ, không trụ sở ngoại giao đoàn
hoặc cơ sở kinh tế quan trọng. Ở đây chỉ có nhà thờ
loại Basilique đồ sộ đáng nể. Lẻ tất nhiên trụ sở của
ADB-Af nằm tại Abidjan.

Muốn đi Afrique equatoriale là phải chích
ngừa Sốt Vàng Da (fièvre jaune). Loại thuốc
chũng này rất hiếm, chỉ có Los Angeles
County mới có và phải chờ vì chai thuốc
chũng khi khui ra thì nếu dùng không hết thì
cũng phải bỏ đi. Xong lại phải xin Visa vào
Côte D’Ivoire và Mauritanie. Nhờ làm việc
với “đế quốc” Mỹ nên việc xin Visa không
mấy gì là khó mặc dầu tôi là kẻ di-cư ‘vô tỗ
quốc’ và đi công tác với RTD. Vì mình cũng
chỉ là nhân viên loại nhẹ ký nên chỉ được
quyền mua vé máy bay loại full fare
Economy tức là mình có quyền đỗi ngày đi
mà không bị phạt. Chuyến đi chia làm hai
chặng với Air France từ Los Angeles đến
Paris và Air Afrique từ Paris đến Abidjan via
Nice hoặc Marseille (tôi không nhớ rỏ!).
Mặc dầu là Air Afrique (AAf) nhưng các cô
chiêu đải viên không đen chút nào, cô nào
cũng thuộc hàng Á Hậu và nếu có đen thì
cũng nâu nâu như diển viên đoạt giãi Oscar
Hale. Âu đây cũng là cái thú vui của du hành
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quốc tế. Thức ăn và café thì tuyệt vời không
chê vào đâu được.
Máy bay đến phi trường vào buỗi tối. Phi
cãng quốc tế Abidjan thua xa phi cãng Tân
Sơn Nhứt vào thời buỗi đó, coi ra cũng chỉ
bằng phi cãng Nha Trang. Đèn đuốc thì
không được sáng sủa so với một phi cãng loại
quốc tế. Hòn ngọc Afrique này coi bộ không
xứng đáng với danh xưng rồi. Không gặp trở
ngại nào khi đi qua trạm Nhập Cảnh và khi đi
ra ngoài phi cãng để đón Taxi thì tôi bị cú
shock thứ nhứt trong chuyến đi này. Các tài
xế taxi đều như hình anh Bảy Chà Hynos!
Anh nào anh đó đều đen thui và với đền đuốc
thiếu ánh sáng thì cảnh các anh tài xế đen lại
gợi cho tôi cảnh lính đốt
làng phá xóm Sénégalais
thời kỳ Pháp đô hộ VN
dạo nào. Nhìn kỷ lại thì
anh nào cũng gạch mặt,
người gạch ngang kẻ gạch
dọc thật là ghê rợn. Tôi
không hề có ý phân chia
chũng tộc, màu da nhưng
hình ảnh đốt nhà phá làng
phá xóm thời thuộc địa
của các anh lính đen tự
nhiên xuất hiện trong đầu.
Nói cho ngay các tài xế
taxi rất trật tự không có
cảnh tranh dành chen lấn
như cảnh bát nháo3 ở phi
trường TSN. Anh tài xế
taxi của tôi có mấy gạch
ngang trên trán và bên má.
Anh ta ăn nói rất lịch sự
tuy nhiên tôi cũng không
dám hỏi xem anh ta thuộc
bộ lạc nào và anh ta lái xe đưa tôi về khách
sạn Hilton với tốc độ vừa phải và không có
cảnh thò đầu ra chưởi các tài xế đi không
đúng cách như ở thủ đô Ánh sáng Paris.
Sáng hôm sau tôi xin được gặp Giám đốc Dự
án không mấy gì khó khăn vì đả có thơ giới
thiệu của công ty từ trước. Đúng là ‘Càng cao
danh vọng càng nhiều “cầu thang”’. Pacha,
3

Cảnh bát nháo này hiện đả bớt nhiều.
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tên gọi kính trọng này do các nhân viên trong
nhà Bank gọi Sếp lớn, có văn phòng trên lầu
9 và từ văn phòng tôi có thể thấy phần của
Abidjan nhìn ra biển. Từ trên cao và nhìn xa
thì Abidjan nổi tiếng đẹp cũng xứng đáng.
Pacha cho tôi tất cả chi tiết cần thiết để làm
Proposal và sau ½ giờ nói chuyện thì tôi đả
có những gì cần biết và kể như chuyến đi
thành công gần 75%. Tôi đánh Telex4 về văn
phòng báo cáo tiến triễn. Sau đó tôi liên lạc
với AH BĐ và tối đó hai anh em ăn cơm tại
một nhà hàng VN. Nhà hàng do một người
VN lấy chồng trong quân đội Pháp làm chủ
và thức ăn kể ra cũng tạm được.
Tôi quyết định đổi ngày đi Mauritania sớm
hơn vì công việc
chính đả làm xong
còn Abidjan thì
cũng chẳng có gì
đáng xem ngoại trừ
nhà thờ ở “thủ đô”
Yamoussoukro
cách Abidjan 7g.
xe bus! Thôi xin
chào thua, không
bỏ công. Tôi ghé
văn phòng Air
Afrique và xin đổi
vé đi Mauritania
sớm hơn.
Nhân
viên ở văn phòng
được dịp nói mát
“ở đây chớ không
phãi Mỹ, máy bay
chỉ hoạt động ba
ngày một lần và
chuyến sáng nay đả
đi rồi. Xin ông nhớ
cho là chúng tôi bán vé nhiều hơn số ghế! vì
có nhiều người bỏ reservation mà không
thông báo. Vậy ông không muốn bị bỏ lại
xin vui lòng đến cho sớm vào ngày mốt ”.
Khi ở văn phòng trụ sở ADB-Af tôi có nghe
phong phanh là thủ đô của Mauritania có giới
nghiêm. Tôi bèn gọi điện thoại cho toà Lãnh
sự Mauritania ở Abidjan và lại bị nghe giọng
hờn mát của toà Lãnh sự: ‘làm gì mà có giới
4

Lúc đó chưa có Fax.
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nghiêm, ông nghe lời đồn đải tầm bậy rồi!’5.
Nhân dịp rảnh rỗi tôi đi sight seeing phố xá
Abidjan một chút. Không có gì hấp dẫn chỉ
tòan da đen và một số dân, chắc có lẻ di cư từ
vùng Congo, trông gần dả nhân hơn là người
thường. Thật vậy những ông này trán rất
thấp, hai lở mũi nở rộng và thoài ra ngoài,
môi thì mỏng và cũng nhô ra làm tôi chợt
nhớ tới ông Darwin với thuyết evolution của
ông ta.

Đến ngày đi tôi tới phi trường thật sớm và
được cho số ghế ngồi (chuyện quá thường ở
Mỹ nhưng không phải là chuyện dể ở
Afrique). Cái mà tôi không biết khi mua vé
(và dầu có biết cũng chịu thôi vì Air Afrique
(AAf) gần như độc quyền nếu không muốn
thử sức Air Ivoire! là AAF trước khi đến
Nouakchott, thủ đô của Mauritania, sẻ ghé
nhiều chặn ở các xứ nhỏ bé dọc theo bờ biển
miền Tây của West Africa như GuineaBissau và Sénégal. Đây là cách hoạt động
như các xe giao sửa (milk run) trước khi có
siêu thị. Thật vậy các xe giao sửa chạy và
ngừng liên miên. Máy bay của AAf dùng là
loại DC10 vậy mà bay các chặn đường ngắn
kiểu này ngó bộ không được kiến hiệu cho
mấy.
Nhìn trên bản đồ tôi đếm có tất cả 9 quốc gia
nhỏ 6 từ Côte D’Ivoire đến Mauritania, nhỏ

5

Ông này nói dối như tôi thấy khi chạm mặt với sự
thật khi đến phi trường Nouakchott ở thủ đô của
Mauritania.
6
Benin, Togo, Ghana, Côte D’Ivoire, Liberia, Sierra
Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Banjul & Sénégal.
Xem bản đố trong bài này.
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cũng như các tiểu bang thuộc vùng New
England ở Mỹ.
Khi máy bay đến phi trường Bissau của
Guinea-Bissau thì cái cảnh đáng sợ mà tôi
thấy khi máy bay từ từ hạ cánh là có môt cái
đuôi máy bay chỉa thẳng lên trời! chắc là đầu
máy chun sâu dưới bùn rồi. Khi máy bay
ngừng trước phi cảng thì tim tôi gần như
ngừng đập! Trên phi cảng có treo mấy chử:
“People’s Republic of Guinea-Bissau”. Tôi
bỏ xứ ra đi vì không dám chạm mặt với một
people’s republic chừ lại gặp mặt với một
People’s Republic khác! và tôi chỉ có một
RTD với thân phận của một người di-cư vô
tổ quốc! Ngồi lại trong phi cơ chăng?
Không được vì Public Address (PA) nói là
mọi người phải vào ra máy bay vào phi cảng.
Vào phi cảng mà lở bị giử lại thì bao giờ mới
thấy lại vợ con? Thôi thì không làm gì được
thì liều vậy, tới đâu hay đó. Rứa là tôi theo
chân mọi người đi vô phòng quá cảnh
(Transit lounge) và chuyện lạ xãy ra: điện bị
cúp. Trong phòng chỉ có hai ngọn đèn
emergency . Tôi vừa lo vừa buồn cười nghỉ
bậy: giá mà họ mời chừng 100 ông Hynos và
bắt mấy ông này cười thì cả phi cảng sẻ sáng
ngay! Chừng nửa giờ sau thì có điện lại và
ngay lúc đó máy PA mời hành khách transit
ra sân lên phi cơ. Rứa là tôi vội đi ra và đi
sau một ông hành khách hộ pháp cho chắc ăn.
Phi cơ cất cánh và tôi thở phào: thoát! Cũng
như khi ta bay từ TSN qua phi trường ở
Cambodge, máy bay mới lên chưa hết cao độ
lại từ từ hạ xuống phi trường Dakar của
Sénégal. Xứ này cũng nguyên là thuộc địa
của Pháp, nói tiếng Pháp và không phải là
People’s Rep. nên tôi mạnh dạn đi ra phi cơ.
Mới ra khỏi cửa phi cơ tôi có cãm tưởng là
mới bị một búa tạ đập vào người vì sự khác
biệt giửa nhiệt độ trong phi cơ vào lối 20C
(70F) và nhiệt độ lúc đó ở ngoài phi cơ là
38C (100F) với độ ẫm 100%. OK nóng một
chút nhưng an toàn thì được rồi. Lại lên phi
cơ, lại cất cánh và chừng một giờ sau thì máy
bay hạ cánh xuống phi trường Nouakchott 7.
7

Dân số chừng trên 600,000. Được trao độc lập vào
năm 1960. Xứ này nằm trong vùng ảnh hưởng của sa
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Lúc đó cũng hơn 12 giờ khuya và tôi mệt đứ
đừ vì máy bay lên xuống nhiều lần. Chỉ có
lèo tèo vài khách bản xứ và hai hành khách
ngoại quốc trong đó có tôi! Tôi thấy có hai
ông người da trắng đang đứng hình như chờ
khách đến nên bạo gan đến tự giới thiệu là
nhân viên Cty Mỹ ở California và hỏi thăm
thể thức về thành phố vì trong phòng ĐẾN
không hề có một bản chỉ dẫn gì hết. May thay
một trong hai ông đó lại là Phó Lãnh Sự
(PLS) phòng Lãnh Sự Mỹ. Ông ta nói:
Chúng tôi đến đón hai nhân viên Tòa LS
nhưng chắc là họ
không đến rồi!! 8 Ông
theo chúng tôi về
khách sạn và lấy chổ
của hai người không
đến, giờ này giới
nghiêm làm gì có xe
taxi về phố (Rứa mà tòa
LS Mauritania nói với tôi
là làm gì có giới
Ghê thật,
nghiêm)!”

nhờ làm việc cho Cty.
Mỹ mà tôi được may
mắn. Khoảng đuờng
từ phi trường đến trung
tâm thành phố chỉ có
3km rứa mà có đến gần
3 trạm kiễm soát với
ngựa gai cản đường.
May mà xe mang bảng
số Ngoại Giao Đoàn
nên không hề bị cản
trở. Về đến khách sạn tôi cám ơn các ông
PLS và tùy viên, check-in lấy phòng rồi mở
tủ lạnh kiếm cái gì uống vì quá khát nước.
Tủ lạnh nhưng không lạnh, bière âm ấm
nhưng có còn hơn không. Thôi uống tạm rồi
mạc Sahara nên đất rộng người thưa. Người dân da
nâu sậm mặc áo dài Galabaya và vấn khăn như ta
thường thấy trong các phim của Hollywood. Phi
trường chỉ cách trung tâm thủ đô có 3km cũng như
TSN.
8

thời kỳ đó, telephone ở Phi Châu cũng như ở VN,
gọi trong nước còn không được thì gọi viễn liên kể
như bù trất. Xin xem :Bèo Dạt Mây Trôi, Tôi đưa các
Kỹ sư Ai Cập… trong LT AHCC trứoc đây.
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đi tắm còn đi nghỉ lấy lại sức cho ngày mai.
Ngày hôm sau nhìn ra cửa kính khách sạn tôi
mới thấy cảnh Bão Cát (dust storm). Người
đi ngoài đường như bóng ma, thân mình gập
làm đôi để tránh gió cãn. Trời tối mù mù.
Khách sạn cho biết không thể ra đường được
và không có taxi hơn nửa các công sở cũng
chẳng có ai đi làm vậy cứ ở khách sạn enjoy!
Không hiểu enjoy cái gì đây. Tôi chợt nhìn
lại cái vỏ lon bia mà khi hồi hôm tôi uống.
Trời đất ơi, trên nắp lon bụi đóng ít nhất là 2
mm rứa mà khi hôm vì đèn đuốc không sáng
nên tôi đả uống không
còn một gịọt. Đúng là
Bia Bụi!
Ngày hôm sau trời
quang mây tạnh và tôi
có thể đi ra ngoài để
gặp “Ngài” Giám Đốc
Cấp Thũy. Thành phố
Nouakchott được dự
trù cho 200 000 dân
nhưng cũng như các
thành phố có thể kiếm
công ăn việc làm khác
trên thế giới, dân số
chính
thức
trên
600,000. Hai đại lộ
chính là Ave. Abdel
Nasser
và
Ave.
Kennedy chạy Đông
Tây và Nam Bắc.
Đường sá vẫn còn bụi
bặm của trận bão cát
vừa qua. Tôi được ông GĐ Cấp Thũy đích
thân tiếp kiến cũng nhờ có thơ giới thiệu.
Ông ta ăn nói nhỏ nhẹ và cung cấp tất cả
những tài liệu gì có thể cung cấp được cho
Dự Án Khai Thác Nước Ngầm9. Công việc
kể như xong và thành công, Tôi mới đến văn
phòng tòa Lãnh Sự Mỹ để thăm xả giao và
cám ơn ông PLS đả giúp đở tôi hôm tôi mới
9

Sau này tôi được biết là Cty nơi tôi làm việc được
giao phó công tác lập dự án và giám sát công trường
xây dựng. Cty mua sắm xe 4WD Land Rover, Lều trại
và thuê mướn nhân viên dẫn đường làm việc ngoài samạc. Tiếc thay Cty không hề nhận được Sự Vụ Lệnh
khỏi công vì một cty Pháp đả chặc chân đá dò lái dành
công tác cho Cty của họ.
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đến phi trường Nouakchott. Tôi báo cho ông
ta biết là Cty chúng tôi có thể đến làm việc
tại Nouakchott và ông ta tỏ ra rất mừng khi
thấy sẻ có vài đồng hương đến làm việc tại
chổ đất cày lên cát bụi này. Nhân dịp này tôi
cũng hỏi luôn về tình hình máy bay đi Paris
vì tôi muốn về sớm. Ông ta cười nói: ‘Air
Mauritanie thì chiếc nào nếu không bất khiễn
dụng thì cũng đả rớt ở ngoái sa mạc rồi!!!’.
Chừ muốn đi sớm thì chỉ có cách đi bus hoặc
taxi xuôi Nam về Dakar (Sénégal) rồi từ đó
lấy máy bay đi Paris. Hành trình này cần
phải hơn 8g. và có một chặn phải đi phà hoặc
đò vượt sông Sénégal. Ngòai ra cũng có thể
đi từ Nouakchott đến Nouadhibou.
Nouadhibou là một thành phố với dân số trên
80,000 nằm trên một bán đão thuộc
Mauritania. Kỷ nghệ chính là đánh cá và du
lịch nhỏ và nằm về phía Tây Bắc của
Nouakchott.
Air Afrique có ghé qua
Nouadhibou trước khi đi Paris. Chặng đường
Nouakchott Nouadhibou cũng khá dài trên 8g
và đường đi thì không mấy gì bảo đãm. Đi
bus thì chật chội và bụi bặm còn đi một mình
thì cần phải thuê người dẫn đường! Tôi nghe
xong thì thấy chán nãn và đành về khách sạn
‘nằm dài trông ngày tháng trôi qua’10. Ngày
hôm sau đang nằm ở khách sạn thì ông PLS
gọi điện thoại. Good news! “Air Maưritanie
mới thuê bao một máy bay do pilots Anh lái.
Phi cơ sẻ đến phi trường vào xế chiều và sẻ
đi Nouadhibou. Phòng Lãnh Sự đả ghi tên
cho anh rồi, sửa soạn đi là vừa”11. Rứa là tôi
cám ơn ông PLS và ra phi trường sớm. Phi
cơ hình như là một ATR chong chóng và đưa
tôi đến Nouadhibou để từ đó đáp máy bay
Air Afrique đi Paris và sau 3 ngày nghỉ mệt
đi chơi với AH NHN về Mỹ. Khi về đến văn
phòng làm phúc trình cho Sếp. Sếp an ũi
mấy câu về những phút kinh hoàng mà tôi
phải chịu đựng tại phi trường Guinea-Bissau.
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Thế Lữ. Hổ nhớ rừng.
Đây là bonus khi đi làm việc ở các ‘xứ khỉ ho cò
gáy’. Tòa LS ít việc nên có thì giờ lo lắng cho thần
dân mặc dầu tôi cũng chưa phải là dân Mỹ nhưng vì
làm việc cho Cty Mỹ nên cũng đươc hưởng xái.
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Sudan

Tôi đả có quốc tịch Mỹ và đi công tác với
Passport Mỹ! Lần này tôi thử bay hảng hàng
không SAS.
Đi từ Los Angeles qua
Copenhagen rồi Cairo và cuối cùng
Khartoum.

Sudan là một xứ đất rộng người thưa ở về
miền Đông của Africa (Xin xem bản đồ).
Các quốc gia lân cận bao quanh Sudan theo
hướng đi của kim đồng hồ gồm có: Egypt,
Eritrea, Ethiopia, Kenya, Uganda, Congo,
Central African Republic12, Chad và Libya.
Thủ đô là Khartoum (3 triệu dân) nằm trên
nơi gặp nhau của hai con sông nổi tiếng dài
nhất thế giới: Nile Xanh và Nile Trắng (Blue
Nile & White Nile). Đường sá rộng rải và
trồng cây xanh bóng mát. Cảnh trí và quán
hàng dọc theo sông Nile rất thơ mộng. Lúc
tôi đến Khartoum, thành phố này đang còn
hưởng cảnh thanh bình và chưa áp dụng luật

11

12

Xứ của ông vua ‘dê cụ’ nhưng rất chung tình. Các
AHCC chắc cũng còn nhớ chuyện cô bé lọ lem Ba Xí
ở VN dạo nào.
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charia khắc khe của đạo Hồi. Du khách có thể
dạo phố an toàn và dân coi bộ rất hiền lành
cởi mỡ. Mọi người đều vấn khăn vành trắng
và mặc áo dài trắng, loại quốc phục của dân
theo đạo Hồi. Đường phố, quán hàng lúc nào
cũng có người ngồi nhàn hạ hút thuốc Shisha.
Đây là một cách hút thuốc với dọc tẫu và
khói thuốc được lọc qua một bình nước.
Thay vì là một cành trúc uốn cong như ta
thường thấy các cụ đời xưa dùng dọc tẫu ở
đây là một ống flexible với đầu hút có thể
tháo rời như đầu thổi saxophone.
Cách hút này coi bộ vừa vệ sinh vì đầu ống
hút là vật sở hửu của người hút và vì khói
thuốc được lọc qua bình nước. Người
Sudanese ở miền bắc Phi da tái đen và thuộc
dòng máu Arabe. Họ coi bộ khinh biệt anh
em ở miền Nam vì những người này da den
thuộc dân Phi Châu. Có lẻ cũng vì rưá mà
sau này nội chiến Nam Bắc được thế giới coi
là nạn diệt chũng. Phi trường rất gần thành
phố và tôi đến trú ngụ tại Hilton. Khác sạn
này nằm ở vị trí lựa chọn cho du khách thấy
cả hai con sông Nile chảy về hướng Bắc. Hai
nguồn nước mặc dầu chảy chung với nhau
trong lòng sông Nile nhưng cả hai đều chơi
trò hai người tình giận nhau ‘anh đi đường
anh em đường em, em chả!, em chả!’. Nước
màu xanh chảy bên tay mặt (hướng Đông) và
nước màu trắng chảy bên tay trái (hướng
Tây). Sau khi giận nhau một khoảng đường
khá xa, gần như ngoài tầm nhìn của mắt hai
dòng sông mới bắt đầu hòa mình trộn thành
một màu duy nhất màu xanh nhạt thơ mộng
của nước sông Hương (Huế).
Cty tôi phục vụ được USAID giao cho nhiệm
vụ Thay Đỗi Nâng Cấp hệ thống cung cấp
nước cho thành phố Gedaref thuộc tỉnh cùng
tên của Sudan. Gedaref nằm gần Ethiopia và
vì xứ này bị nội chiến triền miên nên dân Thổ
chạy qua lánh nạn tại Gedarel gây nên cảnh
thiếu nước trầm trọng. Đả nghèo lại gặp cái
eo! Nhà máy bơm nước sông nằm cạnh sông
Nile Xanh bị bùn lấp gần trên 3m. Nước
sông gần như không có một giọt nào về mùa
nắng và lại oái ăm thay chảy bên bờ phiá
Đông trong lúc đó nhà máy nằm ở bờ sông
phiá Tây! Hiện tượng xảy ra vì nạn phá rừng

TRANG 53
vô tội vạ ở nguồn sông Nile Xanh bên cao
nguyên Ethiopia. Mưa kéo bùn xuớng sông
rồi khi đến gần Gedaref nước sông chảy
chậm lại vì sắp đến một hồ nhân tạo13. Nước
chảy chậm tất nhiên bùn có dịp lắng xuống
và chỉ trong có vài năm đả lấp kín của lấy
nước nhà máy bơm nước sông. Muốn có
nước để bơm nhân viên nhà máy hàng năm
phải đào muơng băng qua tòan bộ dòng sông.
Đến mùa nước lũ thì lại lo ngăn chận không
cho nước lụt tràn vào phòng máy bơm! Cũng
nhờ cái sai lầm tai hại hoặc cái overlook của
nhà thiết kế đập chận nước mà Cty của tôi có
dịp công tác tại đây.

Gedaref tuy gọi là trung tâm của tỉnh Gedaref
nhưng rất nghèo nàn đại khái như quận Dĩ
An vào thời cáo chung của Đệ I CH (1963).
Cái cầu duy nhất đi vào Gedaref bị nước lụt
kéo sập nên muốn vào phố thì chỉ có cách
‘xắn quấn mà lội qua’. Tôi không biết khi
mùa mưa đến thì dân qua lại làm sao? chắc
lại dùng đò phà như thời xa xưa của VN. Tôi
được Cty cho xe loại 4WD đến Khartoum
đón về Gedaref. Dọc đường lần đầu tiên tôi
được thấy những đám mây chim! Một loại
chim đen nhỏ như chim se sẻ và khi bay che
kín hết một vùng trời. Đám chim này mà
nhào xuống ruộng luá mì thì kể như dân khỏi
có bánh mì mà ăn!. Tôi nghỉ thầm: Giá mà
dân nhậu VN qua đây thì chỉ vài tuần sau là
đám mây Chim sẻ bị dẹp gọn. Tôi cũng nghe
tài xế kể là đất ở đây gọi là đất ‘nở’
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Các AHCC ơ Đà Lạt cũng biết quá ảnh hưởng của
nạn phá rừng thông để trồng rau cải ở thượng lưu hồ
Hồ Xuân Hương. Hồ bị bùn lấp cạn và phải xả nước
vét bùn rất tốn kém.
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(expansive), ống nước mà chôn trong vùng
ảnh hưởng của đất này thì sẻ nguy to vì khi
đất thấm nước mưa sẻ nở phồng lên và đẩy
làm gãy ống. Đúng là nghèo mà trời không
thương. Đoạn đường đi từ Khartoum đến
Gedaref khá dài đi từ 10 giờ sáng mà gần
xẫm tối mới đến.
Đường sá tuy nhiên tương đối khá tốt không
ổ gà như những nơi khác mà tôi đả đến phục
vụ. Xe lội qua giòng sông khá dễ dàng vì
lòng sông toàn là đá bàn và nước chỉ ngập
chừng nửa bánh xe. Qua bên kia bờ xe lại bị
một cái ao chận đường phải đi vòng. Chung
quanh bờ ao có hàng nghìn cặp mắt nhỏ phản
chiếu đèn. Nhìn kỷ thì đó là những con mắt
của chàng và nàng ểnh ương đang làm việc
truyền giống, và hay thật vì Nàng cỏng
Chàng. Ông bạn đồnh hành của tôi buột
miệng nói: “Giá mà vợ tau.. tác giả tự kiễm
duyệt vì bịt miệng ông bạn không kịp! Đang ở
khách sạn 5 Sao tôi và bạn đồng nghiệp bị
cho tụt hạng ở khách sạn Không Sao nhưng
may thay cũng có máy lạnh loại gắn cửa sổ
chạy rè rè suốt đêm.
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trạm tiếp sức (booster pump station) cách đó
chừng 11 km. Trạm bơm nước sông/giếng
này hàng năm lại phập phòng sợ lụt và năm
sau khi tôi đến viếng công trường thì nhà
máy bơm bị nước lụt đến viếng. Tội nghiệp
các bạn đồng sự của tôi làm việc tại địa
phương phải cùng nhân viên bản xứ đắp bao
cát chận nước không cho tràn vào phá các
máy điện kéo bơm. Từ trạm bơm tiếp sức
nước lại được đẫy về Gedaref cách đó chừng
12 km và nối vào mạng phân phối.

Trong dự án này tôi chỉ lo phần thiết kế, đấu
thầu và kiễm soát các vật liệu, máy móc
trước khi được xuất cảng qua Sudan. May
thay mọi công việc đều làm tại Mỹ nên tôi
không phải đi qua Gedaref lần thứ hai. Dự
án rất tốn kém vì khoảng cách giửa nguồn
nước và nơi dùng nước (tôi không nhớ rỏ là
mấy triệu dollars?). Cái hay của dự án do
USAID tài trợ là đồng tiền Mỹ chỉ lẩn quẩn ở
Mỹ. Tiền dùng trả cho Kỹ Sư Cố Vấn Mỹ,
máy móc và vật liệu Mỹ, phương tiện chuyên
chở cũng Mỹ luôn.

U Ta`
Sáng hôm sau chúng tôi ra bờ sông xem vùng
đất dự trù khoan giếng để lấy nước. Giếng
khoan loại nhỏ và nước lấy từ lòng đất qua
các vết nứt của đá bàn. Mỗi giếng không có
nhiều nước hình như chừng lối 20/25 gpm
(4.5 / 5.7 m3/h) nên phải cần một bải đắt
rộng và máy bơm phải dùng loại bơm chìm vì
tiện lợi và đến mùa lụt bải giếng không còn
thấy gì hết. Giếng bơm nước tập trung tại
một bồn chứa trước khi được bơm lên một

_______________________________
Tôi không nhớ rỏ nhưng có nhiều nghiên cứu cho thấy
cứ mỗi dollar USAID bỏ ra thì hơn $1.25 (và nhiều
hơn nửa) được trở lại nhờ thuế đánh trên vật liệu và
lương bổng không những của những người tham gia
dự án mà luôn của các nhân viên nhà sản xuất vật liệu
và máy móc.
Đúng là bỏ con tép câu con tôm vậy mà lúc ở VN các
ông nghị Mỹ, nhà báo Mỹ la lối om sòm là nước Mỹ
đả dùng hàng tỷ mỹ kim viện trợ cho VN! Thật ra số
tiền này viện trợ cho dân Mỹ và VN chỉ nhận được sãn
phẫm mà thôi. Kể ra thì cũng quí hoá lắm rồi!!

