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Lê Thành Trinh. 
 
Hai trận bão Katrina và Rita liên tiếp trong 
tháng 9 năm 2005 đã tàn phá hai vùng cực 
đông và cực tây của tiểu bang Louisiana, làm 
thiệt mạng gần một ngàn người và gây ra 
những tổn hại ghê gớm về của cải vật chất mà 
đến nay vẫn chưa lường được. 
 
Tôi không thể viết đầy đủ về hai trận bão trong 
bài viết ngắn ngủi này, mà chỉ trình bày vài 
khía cạnh mà tôi ghi nhận được. Ngoài ra, tuy 
thành phố New Orleans bị thiệt hại nặng nề 
nhất trong thiên tai này, nhưng tôi không đề 
cập đến New Orleans và ông Thị trưởng Nagin 
của nó trong bài này. Tôi thấy nên để các Aí 
hữu ở New Orleans làm việc này vì các AH là 
người địa phương, am hiểu tình hình hơn tôi. 
 
Tôi xin trình bày về ba khía cạnh sau đây: 

1) Những người có trách nhiệm trong 
biến cố này. 

2) Ảnh hưởng của bão với thành phố 
Baton Rouge. 

3) Kế hoạch sửa chữa cầu. 
 

 
 
Những người có trách nhiệm trong biển 
cố này. 
 
Dĩ nhiên những người có trách nhiệm là các vị 
đứng đầu ngành hành pháp địa phương và trung 
ương, gồm ông Thị trưởng New Orleans Nagin, 

bà Thống đốc Louisiana Blanco, và ông Tổng 
thống Bush. Tuy vậy tôi không viết về ông Thị 
trưởng Nagin vì lý do đã nêu ở trên. Tôi cũng 
không viết về ông Tổng thống Bush vì không 
đủ tài liệu. Như vậy, tôi chỉ còn viết về bà 
Thống đốc của chúng tôi thôi. 
 
Bà Kathleen B. Blanco là vị nữ Thống đốc đầu 
tiên của Louisiana. Trứơc đó, bà là Phó Thống 
đốc liên tiếp qua mấy đời Thống đốc, cả Dân 
chủ và Cộng hoà, và bà luôn luôn được giao 
nhiệm vụ đặc trách ngành du lịch. Qúy AH 
cũng biết rằng ở nứơc Mỹ này, các vi. Phó 
thường có rất ít quyền hạn, (có lẽ trừ trường 
hợp đương kim Phó Tổng thống Cheney), nên 
người ta nói rằng tuy làm Phó Thống đốc nhiều 
năm nhưng kinh nghiệm trị quốc của bà không 
nhiều lắm. 

 
 
Dù không nói ra nhưng ai cũng thấy là tình 
trạng kỳ thị chủng tộc cũng như kỳ thị  nam nữ 
còn lâu mới xóa bỏ được ở Louisiana. Vậy tại 
sao một vị nữ lưu, không nhiều khả năng và 
kinh nghiệm, lại được bầu làm Thống đốc trong 
khi không thiếu gì những đấng mày râu có 
nhiều khả năng và kinh nghiệm hơn bà ? 
 
Tôi qua Louisiana làm việc ở Baton Rouge năm 
1993. Khi ấy Thống đốc là ông Edwards, một 
luật sư thuộc đảng Dân chủ. Lúc ấy ông này 
đang bị FBI điều tra về những liên hệ không 
hợp pháp với các sòng bài. Ông đã bị toà án 
liên bang kết án và hiện nay ông còn đang ở 
trong tù.  Sau vụ này, cử tri Louisiana đã bầu 
một nhà thầu công chánh thuộc đảng Cộng hoà 
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 là ông Foster vào chức vu. Thống đốc. Trong 

nhiệm kỳ đầu, ông Foster đã chỉnh đốn được rất 
nhiều bê bối trong chính quyền tiểu bang. Ông 
rất được lòng dân nên đã thắng cử nhiệm kỳ hai 
rất dễ dàng.  

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, 
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. 
 
Cơn gió bụi đã được ông Côn và bà Điểm dùng 
theo nghĩa bỏng để chỉ cuộc chiến tranh tàn ác 
đã chia lìa hai vợ chồng người chinh phụ, còn 
khách má hồng Blanco đã gặp đúng cơn gío 
200 dậm/giờ của hai trận bão Katrina và Rita. 
Trong hoàn cảnh này, ngay cả những đấng 
trượng phu dầy kinh nghiệm cũng bị chới với 
nữa là một vị nữ  lưu như bà. 

 
Ông Foster đã mạnh dạn bổ nhiệm một người 
gốc ấn độ là ông Jindal làm Bộ trưởng Bộ Y tế, 
là cơ quan đang có nhiều thiếu sót về quản lý 
tài chánh. Chưa đầy một năm, ông Jindal đã 
hoàn tất việc chỉnh đốn lại Bô. Y tế. Với thành 
tích này, ông đã được chính quyền trung ương 
mời giữ một chức vụ quan trọng tại 
Washington D.C. 

 
Ngay sau trận bão Katrina, trên TV người ta 
thấy bà Blanco và ông Nagin đổ lỗi cho chính 

quyền liên bang về 
sự cứu trợ chậm trễ, 
còn Tổng thống 
Bush thì lại đổ lỗi 
cho các chính 
quyền địa phương. 
Hai bên cứ nói qua 
nói lại như thế nên 
sau khi nghe Tổng 
thống Bush laỉ nhaỉ 
buộc tội các chính 
quyền địa phương, 
bà Mary Landrieu, 
Thượng nghị sĩ của 
bang Louisiana, đã 
nổi tam bành lên và 

đã phát biểu một câu để đời: “Nếu ông Bush 
còn nói thêm nữa thì tôi sẽ đấm vào mặt ông 
ta”. 

 
Vào cuối nhiệm kỳ 
Thống đốc của ông 
Foster, đảng Cộng hoà 
đã đề cử ông Jindal ra 
tranh cử chức Thống 
đốc Louisiana. Đảng 
Dân chủ cũng có 
nhiều ứng cử viên, 
trong đó có bà Blanco. 
Sau khi đếm phiếu, 
ông Jindal về nhất và 
kế tiếp là bà Blanco. 
Vì ông Jindal không 
đủ 50% số phiếu nên 
đã phải tổ chức bầu 
lần hai, để cử tri chọn 
lựa giữa ông Jindal và bà Blanco. Đảng Dân 
chủ đã vận động mạnh mẽ cho bà Blanco, còn 
đảng Cộng hoà, tuy cũng có vận động cho ông 
Jindal, nhưng hình như không được sốt sắng 
lắm. Kết quả là chúng tôi đã có được vị nữ 
Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Louisiana. 

 
Sau các trận đấu võ mồm này thì cả ba phe đã 
làm hoà với nhau, và cùng nhận lỗi trong việc 
đối phó với thiên tai. Ba phe đã hợp tác chặt 
chẽ với nhau và việc đối phó với bão Rita sau 
đó đã được thực hiện rất tốt đẹp. 

 
Nếu trời đất thuận hoà thì nhiệm kỳ Thống đốc 
của bà Blanco sẽ êm đềm trôi qua theo năm 
tháng, nhưng không may cho bà là trời đất đã 
nổi cơn gío bụi. 

 
Tôi nghĩ là bà Blanco không đáng trách vì bà 
đã làm hết khả năng của bà. Đáng trách nhất là 
những ngưởi có thẩm quyền trứơc đây đã 
không thực hiện những việc cần thiết để  đối 
phó với một tình huống mà họ đã được báo là 
sẽ xẩy ra. 

 
Thi hào Đặng Trần Côn đã mở đầu bản Chinh 
phụ ngâm  bằng tám chữ “ Thiên địa phong 
trần, Hồng nhan đa truân” mà nữ sĩ Đoàn thi. 
Điểm đã diễn nôm bằng câu song thất tuyệt vờI 
sau đây : 
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Ảnh hưởng của bão với thành phố Baton 
Rouge 
 

Kỳ bầu Thị trưởng Baton Rouge năm ngóai, cử 
tri vì không ưa ông Thị trưởng da trắng cũ nên 
đã bầu một ông da đen làm Thị trưởng, mặc dù 
dân da đen không là đa số. Đây là lần đầu tiên 
Baton Rouge có một Thị trưởng da đen. Với 
thành kiến không mấy tốt đẹp về người da đen, 
mọi người chờ đợi kết quả làm việc của ông 
Thị trưởng mới. Tình hình có vẻ khá hơn trứơc 
chút  ít, nhưng vẫn chưa thấy gì đặc biệt. 

Thành phố Baton Rouge, nơi cư trú của tôi, là 
thủ phủ của tiểu bang Louisiana. Theo thông lệ 
thì các thủ phủ thường được đặt ở gần trọng 
tâm địa dư của tiểu bang để cho khỏang cách từ 
các địa phương tới thủ phủ không khác nhau 
nhiều lắm. Bão Katrina thổi vào vùng cực 
Đông, gần ranh giới  Mississippi, còn bão Rita 
thì thổi vào vùng cực Tây, gần ranh giới  Texas 
nên Baton Rouge chỉ bị bão rớt, không có thiệt 
hại về sinh mạng. Thiệt hại về của cải vật chất 
cũng nhẹ : nhiều nơi ngập nứơc, cây cối và trụ 
đèn bị đổ, mất điện và điện thoại, cell phone và 
internet không dùng được. 

 
Cho đến khi hai trận bão Katrina và Rita làm 
Baton Rouge tràn ngập người tị nạn mang theo 
những khó khăn kể trên, ông Thị trưởng cùng 
ông tân Cảnh sát trưởng, cũng da đen, đã tỏ ra 
đủ khả năng đối phó với thời cuộc. Đã có lúc 
người ta sợ tình trạng an ninh tại Baton Rouge 
sẽ trở nên tồi tệ như New Orleans, nhưng mọi 
việc đã tiến triển tốt đẹp và hôm nay Baton 
Rouge đã gần bình thường như cũ. Hai ông Thị 
trưởng và Cảnh sát trưởng da đen đã tỏ ra có 
khả năng hơn các người tiền nhiệm da trắng rất 
nhiều. 

 
Ảnh hưởng nặng nhất là về dân sinh. Chỉ trong 
một thời gian ngắn mà dân số Baton Rouge 
cũng như số lượng xe cộ tăng lên gấp rưởi do 
số dân tị  nạn đến từ New Orleans. Vì không 
mang theo được những vật dụng cần thiết nên 
những người này đổ xô vào các tiệm mua đồ. 
Các quầy trong các siêu thị chẳng mấy chốc mà 
trống trơn. Các tiệm xăng đóng cửa vì hết xăng. 
 
Baton Rouge là nơi đóng đô tạm thời của các 
cơ quan cứu trợ như FEMA, Quân đội, Red 
Cross, Salvation Army, v.v. và mỗi cơ quan có 
hàng trăm xe tải cỡ lớn. Chưa bao giờ đường xá 
bị kẹt xe như những ngày này. Từ nhà tôi đến 
sở làm đường dài chừng 10 dậm và thường tôi 
đi chỉ mất từ 20 phút tới nửa giờ. Nay xe chạy 
như rùa bò, mất cả giờ mà chưa tới. 

 

 
  

Vấn đề an ninh rất đáng ngại. Vì nứơc lên quá 
mau, các nhà tù ở New Orleans không kịp di 
tản các tù nhân nên đã phải thả họ ra. Một số tù 
nhân này cùng nhiều thành phần bất hảo khác 
đã di tản đến Baton Rouge. Theo tin đồn thì đã 
có những vụ ăn cứơp có súng. Sở Cảnh sát đã 
trấn an là những tin đồn này vô căn cứ, nhưng 
họ vẫn khuyên là nên hạn chế việc ra khỏi nhà, 
và phải rất thận trọng khi ra đường. Các siêu thị 
trứơc đây vẫn mở cửa cả ngày đêm nhưng nay 
họ chỉ mở tới 10 giờ đêm thôi. Việc này chứng 
tỏ là những vụ cứơp không phải là không có. 

Kế hoạch sửa chữa cầu. 
 
Bô. Vận tải và Phát triển Louisiana (Louisiana 
Dept of Transportation and Development) 
thường bị chê trách là làm việc ít hiệu quả do 
quản lý dở,dù năm nào chúng tôi cũng được 
Liên bang cho thêm tiền vì đã thực hiện được 
nhiều công tác hơn dự trù. Bà Thống đốc 
Blanco chắc cũng nghĩ như thế nên sau khi 
trúng cử, bà đã bổ nhiệm một ông Giám đốc 
Công ty dầu hỏa làm Bộ trưởng chúng tôi. Kỹ 
nghệ dầu hỏa vẫn được tiếng là được quản lý  
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rất tốt nên bà hy vọng là ông tân Bộ trưởng sẽ 
đem lại một nguồn sinh khí mới cho việc quản 
lý Bộ. 
Sau gần một năm, ông tân Bộ trưởng đã làm 
được nhiều việc. Về dài hạn, ông đã mứơn 
những hãng cố vấn nổi tiếng về quản lý  để 
nghiên cứu và đề nghị những giải pháp thích 
hợp để tăng cường hiệu năng của mọi ngành 
trong Bộ. Về ngắn hạn thì chỉ ít  ngày sau khi 
nhậm chức, ông đã gởi các nhân viên một bức 
thư luân lưu nhắc họ phải ăn mặc tề chỉnh, 
không được la cà tại hành lang hay đứng trứơc 
cổng hút thuốc. Ông đã bất chợt đến xem xét 
Sở Đồ án Cầu của chúng tôi và tỏ ra bực tức 
khi thấy trên bàn làm việc có nhiều sách vở và 
hồ sơ. Ông ra lệnh phải dọn bàn làm việc cho 
trống trơn. Vì thiếu chỗ nên chúng tôi đã phải 
vất đi một số tài liệu. Do các huấn lệnh này mà 
hiện nay các xếp của chúng tôi phải đeo cà-vạt, 
và bàn làm việc của chúng tôi đã quang đãng 
hơn trước. 
 
Ông Bộ trưởng đang 
tiếp tục công việc cải 
tổ Bộ thì hai trận bão 
Katrina và Rita đã tàn 
phá hệ thống cầu 
đường Louisiana, và 
lúc ấy ông Bộ trưởng 
cũng như những 
người hay phê bình 
đã có dịp thấy khả 
năng làm việc của 
chúng tôi trong những  hoàn cảnh khẩn trương.  
Ngay khi bão vừa chấm dứt, chúng tôi đã thay 
nhau đến các vùng bị thiên tai để nhận định 
tình hình rồi trở về lập kế hoạch sửa chữa và tái 
thiết.  Tùy theo ngân khoản được cung cấp, 
chúng tôi đã có kế hoạch ngắn hạn để mở lại 
cầu trong thời gian ngắn nhất và kế hoạch dài 
hạn  tái thiết cầu. Công việc rất nhiều và tôi chỉ 
kể một công tác sau đây thôi. 
Một trong các cầu bị hư hại nặng là cây cầu 
trên xa lô. I-10, qua hồ Pontchartrain, ở phía 
Đông Bắc New Orleans, trên đường từ New 
Orleans đi Slidell. Đây là một cầu đôi, dài 5 
dậm rưởi, bên đi bên về, mỗi bên có hai lằn xe 
chạy. Cầu gồm những nhịp bêtông tiền áp đặt 

trên các trụ bêtông, mỗi nhịp nặng hơn 300 tấn. 
Trong trận bão Katrina vừa qua, chỉ có một số 
nhỏ nhịp còn nằm yên trên trụ ở vị trí cũ, phần 
lớn đã bị đẩy lệch khỏi vị trí nguyên thủy, và 
một số khác đã văng khỏi trụ không còn trông 
thấy nữa. 
 
Kế hoạch ngắn hạn áp dụng cho cầu này là mở 
một bên cầu cho lưu thông. Để thực hiện việc 
này, chúng tôi sẽ giữ lại phía bên cầu ít hư hại 
nhất, rồi mang những nhịp  còn tốt ở bên kia 
sang thay thế những nhịp không còn dùng được 
nữa  ở bên được giữ lại. Những nhịp cầu bị lệch 
sẽ được đặt lại đúng vị trí cũ. Như vậy, chúng 
tôi sẽ có một cầu đơn, với một lằn đi và một lằn 
về. Công tác được dự trù hoàn thành trong 45 
ngày. Kế hoạch này đã được ông Bộ trưởng 
cũng như Cơ quan Kiều Lô. Liên Bang chấp 
thuận và một cuộc gọi thầu khẩn cấp đã được 
thực hiện. Có 3 nhà thầu làm cầu nổi tiếng đã 
dự thầu với các gía 31 triệu, 39 triệu và 90 triệu 

Mỹ kim. Nhà thầu cho gía 
hạ nhất 31 triệu, được xét 
có đủ khả năng, đã được 
chấp nhận và lệnh khởi 
công đã được tống đạt. 
Công tác đã bắt đầu và 
chỉ vài tuần lễ nữa là 
hoàn tất. Mọi công việc, 
từ xem xét cầu sau trận 
bão, soạn hồ sơ gọi thầu, 
mở thầu và xét kết quả 
gọi thầu, chấp nhận và ra 

lệnh khởi công, và cuối cùng thực hiện công 
tác, đã được hoàn tất chỉ trong vòng hai tháng. 
 
Chúng tôi dự tính sẽ làm một cầu mới hoàn 
toàn để thay thế cầu cũ. Cầu mới sẽ chịu được 
bão cấp 5 và sẽ cao hơn cầu cũ trên 10 ft để 
mặt cầu được cao hơn mực nứơc lụt của bão 
Katrina. Kinh phí ước lượng là 600 triệu Mỹ 
kim. Phí tổn thiết kế đồ án sẽ cao hơn 10 triệu 
Mỹ kim nếu trao cho hãng kỹ sư tư vụ thực 
hiện.  Chúng tôi đã tình nguyện tự thiết kế lấy 
đồ án và công tác làm cầu mới sẽ đem đấu thầu 
vào giữa năm 2006. 
 
Baton Rouge, tháng 10 năm 2005. 


