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U Tà 

 Selamat datang (Aloha, Welcome) đó 
là lời chúc tụng đầu tiên khi khách đến Jakarta.  
Người Nam Dương không biết có phải là bị 
ảnh hưởng của Hòa Lan (xem dưới đây) hay 
không mà họ có lời chào thay đổi theo thời 
gian trong ngày.  Buổi sáng thì chào “Selamat 
pagi” đến trưa thì “Sel. Siang”, đến chiều thì 
“Sel. Soré” và tối sẩm thì “Sel. Malam”. 

Nói đến Indonesia thì chúng ta không thể quên 
được cái cảnh người dân bị màn trời chiếu đất 
khi đảo này bị Sóng thần đánh vào mũi cực 
Bắc của đảo Sumatra vào dịp Giáng Sinh năm 
2005 và mới vừa rồi thành phố Jogyokarta bị 
động đất có cường độ 6.2 làm thiệt mạng trên 
5,000 dân.  Xin chia buồn với Indonesia và 
người dân Indonesian.  

 
Đây là lần thứ nhì tôi đến Nam Dương (1992). 
Trước đó trong lúc làm việc tại văn phòng 
trung ương ở Mỹ tôi cũng đã tham gia vào việc 
thiết lập dự án cho nhà máy nước Tangerang, 
(30,000 m3/d) một thị trấn nằm gần sân bay 
quốc tế của thủ đô Jakarta.  Khi việc xây nhà 
máy hoàn tất thì tôi lại được giao nhiệm vụ 
huấn luyện nhân viên trong ba (3) tháng trong 

việc điều hành nhà máy, và tôi đã đến Jakarta 
vào năm 19851.   

Indonesia cũng như Phi Luật Tân nằm trong 
vùng ‘lửa’ của Thái Bình Dương nên quốc gia 
này nhìn chung cũng như là những mảnh vụn 
của một miếng đất bị nổ tung.   

Thật vậy Indonesia có tất cả 17,508 đảo lớn2 
nhỏ trong đó có chừng 6,000 đảo có người ở.  
Đây là quốc gia với dân số lớn nhất thế giới 
theo đạo Hồi.  Thật vậy dân số quốc gia này 
vào năm 2006 ước chừng 245.5 triệu (lớn hơn 
cả dân số nước Mỹ) trong đó gần hơn 88% 
(216 triệu) theo đạo Hồi. Đây cũng là một 
chuyện lạ đáng ghi nhận vì quốc gia này bị 
Hòa Lan đô hộ (như ghi dưới đây) khá lâu vậy 
mà số dân theo đạo Thiên Chúa (Protestant, 
Roman Catholic) chỉ chiếm một bách phân 
khiêm nhượng là 8% trong lúc đó các quốc gia 
bị Tây Ban Nha đô hộ như Phi Luật Tân, 
Trung Mỹ và Nam Mỹ thì hầu hết người dân 
đều theo đạo Thiên Chúa phái La Mã!. Nhờ tôi 
đã từng phục vụ nhiều năm ở các quốc gia theo 
Hồi giáo như Egypt, Tunisia và Sudan nên tôi 
không còn bỡ ngỡ khi nghe tiếng gọi cầu kinh 
từ máy phóng thanh ở hầu hết các góc đường 
của thành phố. 

Indonesia bị Hoà Lan đô hộ từ đầu thế kỷ 17, 
bị Nhật chiếm trong các năm 1942-1945 và sau 
đó khi Nhật đầu hàng thì Indonesia tự tuyên bố 
độc lập (17-8-1945). Tuy nhiên phải hơn 4 
năm sau Hòa Lan mới chính thức chịu trao trả 
độc lập vào ngày 27-12-1949.  

                                                 
1 không nhớ rõ lắm! 
2 Các đảo lớn là: Kalimantan (Bornéo), Sumatra, Java 
(với thủ đô Jakarta mà người Hòa Lan gọi là Batavia), 
Célebes và Irian Jaya (New Guinea)) 
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Nếu kể cả biển bao vòng hơn 15 ngàn hải đảo 
như nói trên thì Indonesia có một diện tích gần 
bằng 3 lần xứ cao bồi Texas.  Phương tiện giao 
thông cho dân có tiền là máy bay Garuda (hàng 
không quốc gia), Merpati và Trade Wind. Còn 
phần lớn là dùng thuyền bè để đi lại giữa các 
đảo và xe bus hoặc xe lửa giữa các thành phố 
lớn. Năm 1993 người Nhật bắt đầu viện trợ 
một đường xe lửa nằm cao trên mặt đất để thay 
thế 1 phần đường xe lửa Jakarta – Bandung khi 
đường này đi vào trung tâm thủ đô Jakarta giúp 
giải quyết nạn kẹt xe vì ga xe lửa nằm ngay 
trung tâm thành phố3.  

Ngôn ngữ chính thức của Indonesia là Bahasa 
Indonesia (một ngôn ngữ gần như tiếng Mã 
Lai).  Bahasa Indonesia viết bằng chữ La Tinh 
nên ta có thể đọc được mặc dầu không hiểu gì 
hết.  Trong thời gian phục vụ tại đây tôi mới 
thấy là Bahasa Indonesia cũng như tiếng Việt 
Nam nghĩa là văn phạm rất giản dị chỉ cần ráp 
chữ để chỉ các thì quá khứ, tương lai ví như: 
makhana sudah? (Ăn cơm chưa?) Sudah 
makhan (ăn rồi).  Nói đến thời giờ thì người 
Indonesian cũng nổi tiếng về giờ cao su mà họ 
gọi là Jam Caret.  Thư mời họp ghi đúng 9g. 
giờ Jakarta (vì Indonesia rộng lớn có nhiều múi 
giờ.  Tôi không nhớ bao nhiêu, có thể là 2 hoặc 
3 múi giờ).  Đến 9g thì chỉ có chúng tôi đến, 
9.30g có một vài cái đầu thò vào phòng họp 
xem đã có ai chưa!? 10g hoặc 10.30g mới có 
đủ túc số để họp và đến 11.30g  thì phòng họp 
đầy người vì sắp đến giờ ăn free lunch box!! 

Dân số Indonesia phần lớn có đến 45% người 
gốc Java (đảo đông dân nhất), kế đến là người 
Sundanese 14%.  Người Trung Hoa phần lớn là 
dân di cư từ Phúc Kiến, Triều Châu, tuy không 
có bao nhiêu nhưng họ gần như nắm gọn kinh 
tế tiểu thương và trung thương.  Dân bản xứ rất 
ghét tình trạng này cho nên trong thời kỳ 
Sukarno, sau cuộc đão chính Cọng Sản (có bàn 
tay lông lá CIA dính vào) người bản xứ nhân 
dịp giết một số khá lớn dân Indo gốc Hoa.  Sau 
đó người gốc Hoa phải lấy tên Indonesia và tất 
cả các báo chí sách vở bằng chữ Hoa đều bị 

 
3 cũng như ga xe lửa ở gần chợ Bến Thành và đường xe 
lửa từ chợ này ra đến đường đi Lái Thiêu. 

cấm tiệt và tịch thu tại phi trường hoặc bến 
cảng. 

Vì Indonesia theo đạo Hồi nên thịt heo khá 
hiếm tuy nhiên có lẽ là nhờ sự hiện diện của 
người Hoà Lan trong thời kỳ họ đô hộ 
Indonesia nên bất cứ chợ nào trong vùng đảo 
Java cũng có một gian hàng bán thịt heo nằm 
trong một góc tối tăm nhất của chợ và do người 
Hoa làm chủ.  Muốn ăn Heo sữa (loại 1kg hoặc 
tối đa 1.5kg) quay cũng có nhưng phải biết chỗ 
để đặt hàng và việc mua chác cũng gần như 
mua hàng cấm!  Người Nhật sau khi phục hồi 
kinh tế sau năm 1945 đã trở lại thực hiện mộng 
‘Đại Đông Nam Á’ bằng cách làm ăn lớn tại 
Indonesia.  Họ chiếm thị trường kỹ nghệ xuất 
nhập cảng gổ, kỹ nghệ nặng và các sản phẩm 
hầm mỏ. Họ cũng đã từng hợp tác với một 
người con của TT Suharto để sản xuất xe hơi 
nhưng việc làm ăn không thành công. Như tôi 
đã nói trên những dự án Nhật Bản tài trợ mà tôi 
biết gồm có đường xe lửa cao trên mặt đất ở 
Jakarta và việc mở mang hệ thống phân phối 
nước ở Jakarta.  Người Việt ở Jakarta thì chỉ có 
vài chục que phần lớn là làm việc cho Sứ Quán 
USA, USAID và Dầu Khí, Sứ Quán Pháp và 
công ty Alcatel, cùng chúng tôi.  Vì ít người 
nên việc liên lạc rất thân thiết và hầu như tuần 
nào cũng có tụ họp để nhậu nhẹt.  Tôi thì 
chuyên về món ‘Gà giò bóp rau răm’ trong khi 
đó người bạn Pháp gốc Việt chuyên ‘Potato 
Salad’ và ông bạn Mỹ gốc Việt thì chuyên 
Barbecue với thịt bò đem từ USA qua vì anh ta 
phục vụ cho Cty Dầu Khí nên có nhiều đặc ân 
nhập cảng trực tiếp.  Trong những cặp Việt Mỹ 
đến dự nhậu nhẹt có anh Mỹ trắng 100% nhờ 
được vợ Việt miền Nam huấn luyện kỹ nên 
ngồi húp canh Ổ Qua xùm xụp hết sức ngon 
lành. 

Trong thời gian phục vụ tại Jakarta có hai món 
ăn bình dân mà tôi ưa thích nhất là món 
Tempei và Bò kho rim. Tempei làm bằng đậu 
nành ủ cho lên men rồi ép lại thành bánh và 
chiên dòn.  Rất bổ dưỡng, ngon và rẻ tiền.  
Món Bò kho rim thì dân Huế chắc sẽ thấy thích 
vì đúng khẩu vị.  Bò xắt thành từng khối cỡ 
như Bò kho, nêm xì dầu đường và ớt, ớt, ớt!! 
rồi kho rim cho chín rục. Ăn cay xé họng 
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c vì mùi tỏi 

ỹ sư Giám đốc Thủy Cục Tangerang 

tôi ở 

ái ngắt điện tự động hoạt động 

nhưng rất bắt cơm chỉ tội một cái là bao tử bị 
nóng cả buổi sau khi ăn món này.  Cái món mà 
tôi ghét nhất là món Mì nước.  Mì ăn nhão nhẹt 
không thích hạp với khẩu vị mì 2 vắt ở VN.  
Tôi cứ hai tháng một lần bay qua Singapore 
mua Mì đem về cất tủ 
lạnh để ăn dần.  Nghe bay 
qua Singapore thì thấy oai 
phong lẫm liệt tuy nhiên 
nếu bạn nào chịu khó nhìn 
lại bản đồ thì sẽ thấy 
Jakarta quá gần với 
Singapore, cỡ như Sàigòn 
Nha Trang, sáng đi chiều 
về cũng được với lại mình 
là Cố Vấn Mỹ (vàng) nên 
cũng nên chi tiêu cho nó 
oai một chút.  Cũng trong 
thời gian này tôi được cho 
ăn nếm mùi Tôm Say và 
Tôm Thái. Tôm Say là 
tôm còn sống nhảy đành 
đạch.  Chúng được đưa ra 
cho thực khách thấy và bị 
cho uống Cognac cho say 
rồi người hầu bàn quẹt lửa 
đốt rượu và lửa nướng luôn tôm! Ngon thì thật 
là ngon nhưng quá dã man nên những lần sau 
khi các bạn kêu món Tôm Say tôi đều yêu cầu 
bồi bàn đem vào trong bếp đốt không cho thấy 
cảnh tôm bị đốt nóng nhảy tưng tưng!  Tôm 
Thái là Tôm đang sống trong Aquarium, bốc ra 
rồi bóc vỏ, cắt chia làm đôi và ăn sống chấm 
với nước mắm ớt tỏi. Cay, ngon, ngọt nhưng 
ăn xong không nói chuyện đượ
sống! 

Ở Jakarta hoài cũng chán nên lâu lâu tôi lại đi 
Bandung nghỉ mát cuối tuần. Bandung với 
Jakarta cũng như Sàigòn với Đàlạt. Bandung 
cũng có cao độ cở 1500 m nên khí hậu mát mẻ.  
Lần đầu tiên tôi ‘bị’ đi Bandung là lúc đi cùng 
với ông k
(1985)   

Trong lúc làm việc tại văn phòng trung ương 
tôi cũng đã tham gia vào việc thiết lập dự án 
cho nhà máy nước Tangerang, (30 000 m3/d) 
một thị trấn nằm gần sân bay quốc tế của thủ 

đô Jakarta. Sếp nhà máy có dịp về quê vợ 
Bandung, một trung tâm nghỉ mát trên vùng 
cao nguyên (như Đà Lạt của chúng ta) tôi nhân 
dịp đi theo cho biết vì Bandung cũng đã có thời 
kỳ nổi danh tại VN qua hội nghị Bandung một 

trong những hội nghị tìm 
cách giải quyết chiến tranh 
VN.  Tháp tùng theo sếp 
nhà máy là một nhà thầu và 
sau khi để ý mới thấy ông 
này đi theo với nhiệm vụ 
chi tiền khi sếp chi tiêu! Và 
khi đến khách sạn Bandung 
thì Sếp mượn khéo chiếc xe 
đi ‘công việc’mà không nói 
cho tôi biết bao giờ sẽ trả 
xe.  Báo hại cả ngày 
khách sạn cứ sợ Sếp bị tai 
nạn!   

Khi việc xây nhà máy hòan 
tất thì tôi lại được giao 
nhiệm vụ huấn luyện nhân 
viên trong ba tháng trong 
việc điều hành nhà máy.  
Trong thời gian này có mấy 

sự kiện làm tôi nhớ hoài.  Trong lúc chạy nhà 
máy mặc dầu tôi đã ‘nhắc sớm nhắc khuya’ 
phải cẩn thận khi đụng tới các máy móc và tủ 
điện và khi nào đi đến các nơi vắng vẻ thì ít 
nhất phải có hai người để hổ trợ cho nhau đề 
phòng khi tai biến vậy mà có một hôm đang 
ngồi làm việc thì tôi thấy điện bị lu mờ trong 
tích tắc rồi sáng lại! Tôi chạy đi tìm nguyên do 
thì thấy anh kỹ sư người Anh của nhà thầu 
cung cấp máy móc  mò mẫm bước ra tóc râu 
cháy sém, hai bàn tay lột da và mắt gần như 
mù lòa vì anh ta mới bị điện giựt!!  May mà 
không chết vì điện thế khá cao 220/380 volts. 
Hỏi ra mới biết ông ta sơ ý đụng vào dây điện 
trần may mà c
tốt nếu không thì toi mạng rồi.   

Sự kiện thứ hai là nhà máy nước khi hoạt động 
cần xả bùn.  Nằm gần nhà máy có một cái hầm 
đá bỏ hoang, tôi đề nghị với ông kỹ sư trưởng 
nhà máy dùng cái hầm đá này để lóng và chứa 
bùn thay vì xả nó thẳng ra sông vì sông tương 
đối khá hẹp.  Ông ta ừ è nhưng gần mấy tuần 
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ợ ma không dám bén mảng đến 

án thay vì trở lại 
akarta làm thủ tục giấy tờ. 

Anh khá lưu loát.  Chuyện này sẽ kể về sau.  

                                                

sau cũng không thấy làm gì hết. Nhắc đi nhắc 
lại mấy lần cũng chỉ toàn là lời hứa kiểu 
‘tomorrow/manhana’. Sau này tôi hỏi người 
thông dịch viên lý do thì mới biết là trong thời 
kỳ dân chúng nổi dậy chống phong trào cộng 
sản như nói trên đây rất nhiều người Hoa đã bị 
giết chết và xác vất vào hầm đá nên bây giờ 
dân nhà máy s
gần nơi này.   

Người Mỹ thường nói một cách châm biếm là 
‘in Indonesia corruption is an institution’ tôi 
không bao giờ tin chuyện này cho đến khi 
đụng chạm với sự thật. Trước hết là chuyện 
nhà thầu đi theo ‘sếp’ để trả tiền cho sếp tiêu 
pha. Sau đó là chuyện ‘mua đường’ về ở phi 
trường. Hết nhiệm vụ tôi ra phi trường về Mỹ.  
Ông nhân viên kiểm soát passport nói: ‘Ông ở 
lố thời gian cho phép trong Visa’  Tôi lấy làm 
lạ vì Visa cho phép 6 tháng nhưng xem lại thì 
Visa đóng dấu tại phi trường chỉ cho phép 3 
tháng mà thôi và tôi ở lố gần 1 tuần.  Vậy tôi 
phải nạp phạt nhưng thay vì phạt vào công quỹ 
thì chỉ cần phạt ‘một ít’ vào tư quỹ mà thôi.  
Khi rút tiền ra nạp mạng thì ông ta lại nói: “Tụi 
tui có đến 2 người vậy xin làm ơn cho thêm”, 
rứa là tôi phải è cổ đóng ‘phạt’ cho 2 người! 
Kể ra thì cũng còn rẻ ch
J
 
Năm 1992 tôi lại qua Indonesia với tư cách 
Trưởng đoàn phụ giúp Quản Lý công tác xây 
cất mở rộng hệ thống dẫn và phát nứơc uống.  
Tôi, Trưởng đoàn, đặt văn phòng cạnh Quản 
Trị Viên Dự án (QTV DA, Project Manager, 
Project Management Unit PM PMU).  Dự án 
này do World Bank (WB) tài trợ.  Hệ thống 
dẫn và phát nước uống của thủ đô Jakarta được 
chia làm 6 Vùng ảnh hưởng, cứ 2 vùng giao 
cho một Kỹ sư Cố vấn (KSCV).  2 hãng Kỹ sư 
Cố vấn Pháp chia nhau Vùng 1, 2, 3 và 4.  Một 
hãng Kỹ sư Cố vấn Nhật bản phụ trách Vùng 4 
& 5. Hai vùng sau này tuy thuộc Dự án nhưng 
vì được chính phủ Nhật tài trợ tài chánh nên 
vấn đề quản trị công tác không được kèm vào 
phần việc của đoàn chúng tôi. Khi nhận việc 
tôi đã thấy ngay sự lộn xộn của vấn đề quản trị.  
Thật vậy thay vì mua sắm vật liệu (phần lớn là 
ống, phụ tùng, đồng hồ nước và van) để có giá 

hạ vì mua ‘mão’, các món này lại được mua lẻ 
tẻ kèm với công tác đặt ống của nhà thầu.  Các 
gói thầu thì lại quá nhỏ4cho nên việc đấu khui 
thầu và chấp thuận hợp đồng rất nhiêu khê gây 
nhiều chậm trễ, đó là chưa kể vì nhà thầu ít vốn 
nên công tác chậm như rùa bò và tôi thường 
nói đùa với các bạn đồng nghiệp là hàng tháng 
tôi thay vì viết phúc trình “Tiến Triển Công 
Tác (Progress Report)” tôi phải viết báo cáo 
“Công Tác Chậm Trể (Lack of Progress 
Report)”.  Tôi nhờ nói được tiếng Pháp nên 
việc quản trị dự án và nhất là liên lạc với 2 
KSCV Pháp hầu như được QTV DA giao cho 
toàn quyền.  Mọi văn thư liên lạc với KSCV do 
tôi thảo ra đều được ký không sửa chữa và tôi 
đề nghị gì ông ta cũng OK.  Như nói trên ngoài 
cái nhiêu khê của công việc đấu thầu, KSCV 
thường để ít nhất 2 tháng mới chịu kết luận cho 
mỗi gói thầu!! Để tránh cho PMU khỏi bị WB 
chỉ trích về sự chậm trể và sau khi thấy nói với 
các PM của KSCV không có kết quả cụ thể tôi 
đã đề nghị với PM và Giám Đốc Dự án tức là 
GĐ Thủy Cục Jakarta (TCJ) viết thư cho GĐ 
Cty bên Pháp yêu cầu họ có biện pháp cụ thể 
gia tăng tiến độ giải quyết các hồ sơ đấu thầu 
còn ứ đọng. Các GĐ Cty đã bay qua Jakarta 
gặp GĐ TCJ và kết quả là họ gởi thêm người 
tăng cường khả năng xét duyệt các hồ sơ đấu 
thầu.  Lẽ tất nhiên tôi bị các vị này ghét thậm 
tệ nhưng những cộng sự viên bản xứ thì phục 
ra mặt vì tôi dám đụng độ với những Cty mà 
họ coi là đã ăn cánh với sếp lớn!  Trong cái 
hay cũng có cái dở.  Chỉ vài tháng sau đó thì 
PM bị thuyên chuyển công tác và tôi cũng khá 
khốn đốn vì PM mới là một bà Kỹ sư nói tiếng 

Du-lịch Bali     
Bali là một hòn đảo du lịch nổi tiếng. Tôi đến 
đó hai lần, một lần đi xe và một lần bay với 
hãng Trade Wind.  Nói cho ngay lần đi xe tôi 
cũng đi tới Yojakarta để xem đền thờ 
Borobudur 5, một trong 8 thắng cảnh nhân tạo 
của toàn thế giới.  Đến đó mới thấy người xưa 

 
4 Chính thức được giải thích là để giúp nhà thầu địa 
phương với số vốn khiêm nhuợng  
5 Sẽ có một bài riêng về Borobudur để tránh pha nhạt bài 
viết về Bèo Dạt Mây Trôi – Indonesia. 
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có tài kiến trúc khá ly kỳ.  Cái mà tôi phục nhất 
là các tên trộm đồ cổ ăn cắp đầu các tượng 
Phật to lớn ngồi tham thiền trong chuông.  
Tượng đã khổng lồ mà chuông cũng nặng hàng 
trăm tấn vậy mà không hiểu họ làm cách sao 
mà chặt đầu nhiều tượng Phật đem đi bán trong 
lúc đó chuông che tượng Phật không hề bị sứt 
mẻ! Vì đi xe quá mệt nên gia đình chúng tôi 
bèn quyết định bỏ xe đi máy bay đến Bali.  Tài 
xế thì cho tà tà lái xe đi và hẹn gặp nhau tại 
khách sạn Hilton ở Bali.  Nói cho ngay, bờ 
biễn Bali cũng chả có gì đặc sắc hơn, sợ còn 
thua bờ biển Nha Trang, Đại Lãnh chẳng qua 
vì nó được quảng cáo thổi phồng lê
qua show ca nhạc The South Pacific! 

Người Bali (Balinese) không theo đạo Hồi mà 
lại theo đạo thần linh và ma quỉ.  Họ rất dị 
đoan.  Ngày ngày chúng tôi đều thấy từng đoàn 
thiếu nữ và thiếu phụ xiêm y rực rỡ trên đầu 
đôị một mâm hoa quả sắp làm nhiều tầng đi 
đến đền thờ cúng quảy.  Đền thờ ở Bali thì 
nhiều đếm không hết và cái hình tiêu biểu cho 
Bali là một nóc đền thờ hình tháp lợp tranh có 
nhiều tầng mà chúng ta thường thấy ở các sách 
quảng cáo du lịch. Chúng tôi đến thăm ngôi 
đền nổi tiếng nhất của Bali.  Đến đó thì bị cú 
‘choc’ thứ nhất là phải ‘tự nguyện’ quyên tiền 
gọi là tu bổ ngôi đền nhưng không hiểu là số 
tiền đó đi đâu vì ngôn ngữ bất đồng! Cái ‘choc’ 
thứ hai là với hai đứa con.  Chúng nó quen với 
cách ăn mặc xình xàng ở Cali nên đi du lịch xứ 
nóng chỉ đem theo quần cụt.  Muốn vô đền thì 
phải ăn mặc nghiêm chỉnh, đàn ông đàn bà đều 
quấn xà rông và lẽ tất nhiên ta có thể ‘thuê’ xà 
rông với giá ‘người nước ngoài!’6. Hai con của 
tôi chỉ tắm biển một chút rồi chúng kéo nhau 
vào hồ bơi khách sạn mà tắm vì nước sạch 
hơn!  Than ơi mới m
thành Mỹ con rồi!!. 

Lần thứ hai đi Bali thì thay vì tự đi lấy để bị 
gặp cảnh ngôn ngữ bất đồng như kỳ trước tôi 
mua tour và đi đâu cũng có người đưa kẻ đón, 
khách sạn có người lo sẵn.  Ngày ngày tôi chỉ 
tắm biển và ăn ‘chôm chôm’ tróc thứ trái cây 

 

ới nhân 

 độ gì 

ôi khăn gói ra đi. Mây trôi theo gió rốt 

ữa 
 khi 

nói đến công tác ở xứ mẹ.     

    U Tà 
6 Sau này khi đi du lịch xem viếng các đền đài bên Thái 
Lan cũng phải quấn xà rông! 

mà đến năm 1992 Cali. vẫn còn khan hiếm và 
quá mắc! 

Trở lại công việc và hậu quả của vụ mó ‘d…’ 
ngựa.  Bị ngựa đá là cái chắc! Ông PM được 
‘thăng chức’ và chuyển đi làm công tác kiểu 
‘ngồi chơi xơi nước’.  Còn tôi thì mặc dầu là 
cố vấn nhưng không còn được trọng vọng như 
lúc trước.  Chuyện làm trước tiên khi bà PM 
mới đến nhận chức là khoá cửa phòng liên lạc 
giữa phòng PM và Cố Vấn.  Tôi thấy ngay có 
vấn đề vì cửa này từ trước đến nay chỉ được sử 
dụng một chiều, từ phòng PM qua phòng Cố 
Vấn, còn tôi vì không muốn mang tiếng lợi 
dụng nên khi muốn qua gặp mặt PM luôn luôn 
đi phiá ngoài phải qua phòng đợi có thư ký 
kiểm soát.  Văn thư tôi soạn thảo thường bị 
ngâm dấm và nhiệm vụ của tôi kể từ đó là chỉ 
theo dõi công tác không tiến triển và viết báo 
cáo hàng tháng.  Đi công trường với bà ta thì 
bà ấy mặc dầu là Project Manager nhưng vẫn 
là phụ nữ nên không dám ‘ăn nói’ v
viên nhà thầu khi họ không làm đúng theo 
Điều Kiện Sách của khế ước.   

Tôi quá chán nản thì chuyện khó tin đã  xảy ra. 
Chỉ vài tháng sau thời gian ngồi chơi viết báo 
cáo tôi nhận được email: “We have been 
selected by AusAID to provide technical 
assistance to the Government of Vietnam thank 
in part to your participation to the Project as 
Technical Team Leader”.  Tôi đọc đi đọc lại 
nhiều lần email vì không tin đây là sự thật và 
email hỏi lại cho chắc ăn vì đây là một lối thoát 
khỏi tình trạng khó xử với bà PM mới.  Tôi lên 
gặp ông Giám Đốc Dự Án và xin chấm dứt 
nhiệm vụ.  Ông ta hỏi tại sao, có đụng
với bà PM mới không?  Khi ông ta nghe tôi nói 
về Việt Nam công tác thì ông ta đồng ý. 

Rứa là t
cuộc lại thành mưa và nước mưa lại trở về 
nguồn. 

Rứa là tôi rời Indonesia để về Indochine.  Tới 
đây tôi tạm chấm dứt bài Bèo Dạt Mây Trôi để 
tránh mọi hiểu lầm, tranh luận  không hay gi
các anh em trong đại gia đình Công Chánh


