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Người Quang Minh,
Chính đại,
Công bằng,
Nhất thế giới

Bức ảnh chụp của phóng-viên AFP chi-nhánh
Phnom Penh Post đăng báo ngày 12 Oct 2008
với hàng chữ chú-thích:
”Căn nhà biệt-lập trong một cái làng thuộc
tỉnh Prey Veng miền Nam Campuchia”.
Phần dẫn-giải của nhà báo cho biết:
” ÔNG CHỒNG CHO RẰNG VỢ MÌNH
CHUNG SỐNG SUỐT 40 NĂM QUA ĐÃ
KHÔNG CHỊU SĂN SÓC ÔNG KHI ÔNG
NGÃ BỆNH GẦN ĐÂY.
TUẦN TRƯỚC ÔNG ĐÃ NHỜ MỘT SỐ
BẠN BÈ GIÚP ÔNG DỌN NHỮNG CỦA
CẢI QUA MỘT PHÍA CĂN NHÀ, CƯA ĐÔI
CĂN NHÀ RA VÀ ÔNG ĐÃ CHUYỂN HẾT
PHẦN CỦA ÔNG VỀ NHÀ CHA MẸ CỦA
ÔNG.”

TRANG 61
Chuyện ly-dị chia hai của cải và bán nhà chia
đôi tiền (sau khi trừ đi nợ chung) rất là thôngthường như cơm bửa ở các nước Âu Mỹ.
Nhân-vật này đã làm một chuyện rất sòngphẳng:
Tuy không biết có ly-dị không (không thấy
nhà báo nói tới), nhưng ông chỉ trách bà vợ đã
không làm đủ bổn-phận khi không chịu sănsóc ông khi ông bịnh, ông đã
quyết-định bỏ vợ (một hình-thức
ly-dị thông-thường ở Á châu) và
dọn ra riêng (về ở chung với cha
mẹ ông).
Trước khi ra đi ông đã làm theo
”thủ-tục” Âu Mỹ: chia đôi tàisản gồm đồ-đạc trong nhà, phần
nào của vợ ông, ông đưa sang
một phía căn nhà, phần nào của
ông ông đem về nhà cha mẹ
ông.
Còn cái nhà (nhà sàn kiểu
thông-dụng ở Kampuchia) ông
chia đôi luôn. Nhưng chia ở đây
là theo đúng nghĩa đen (cưa đứt
rời ra làm hai phần) và phần nhà
của ông (bên trái) ông tháo gỡ ra
sạch bách đem về khu nhà của cha mẹ ông
luôn.
Đúng là một hành-động quang-minh, chính đại
(thôi thì đi chỗ khác ở, của cải chia đôi, lại dọn
qua phần nhà của vợ, không để cho vợ mất
công dọn-dẹp) và công bằng khi chia đôi cả
cái nhà. Để khỏi lôi-thôi ”phần anh, phần em”,
ông đưa đi hết những gì của ông kể cả ”xác”
căn nhà của ông. Thôi thì từ nay ”đường ai nấy
đi, nhà ai nấy ở vậy”!
Trên thế-giới này chưa có ai làm được ”tới nơi
tới chốn” như ông.
Quả đáng... tuyên-dương: ”người độc nhứt, vô
nhị” cả hoàn-cầu!
Mao Tôn Cương tân-thời

