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Tai nạn dầu tràn ở Vịnh Mễ Tây Cơ 
Phan Đình Tăng 

 

 Ở New Orleans, mở TV là thấy: Oil Spill 

Catastrophe five years after Katrina". Trước 

đến nay, tôi ít để ý đến dầu hỏa, chỉ lo 

hurricane và lụt. Ai ngờ tai nạn xẩy ra khi hãng 

British Petroleum (BP) đang khoan một giếng 

dầu sâu thì máy nổ làm 11 người thiệt mạng và 

dầu chảy tràn ra cả vùng Vịnh Mễ Tây Cơ. Từ 

đó đến nay BP dùng bao nhiêu biện pháp chận 

dầu tràn vẫn còn thất bại! Cá, Tôm, Chim chóc 

chết, các người đánh cá thất nghiệp! Nay lại 

nghe dầu đến Florida vào bãi biển Pensacola 

mà tôi hay thích tắm. Mấy đứa cháu ở Dallas 

hỏi: "Năm nay Cậu đi tắm biển ở Florida cho 

chúng cháu đi với?" Tôi cười hỏi: "Cháu có 

thích tắm dầu hỏa không?" Chúng nó sửng sờ 

hỏi: "Dầu chảy đến đó xa vậy sao Cậu?" 

  

 Tôi bắt đầu để ý đến dầu hỏa khi đầu thập 

niên 1970 Mỹ tuyên bố là ngoài biển Việt Nam 

có dầu hỏa. Tôi ngạc nhiên và nghi Mỹ nói vậy 

để câu Trung Cộng chiếm vùng Biển Đông gây 

hấn với Việt Cộng! Một hôm tình cờ tôi gặp 

ông Mỹ của hãng Esson Mobil qua Việt Nam 

nghiên cứu, tôi mới hỏi Ông: " Ngoài biển Việt 

Nam có dầu hỏa thật không?". Ông nói: "Tất cả 

vùng biển gần miệng các con sông lớn đều có 

dầu hỏa, sông Nile, sông Euphrate....sông 

Mekong cũng vậy. Dầu sâu hay cạn, nhiều hay 

ít, lấy dầu lên bán có bõ công không lại là 

chuyện khác!” 

 

Sau đó xẩy ra chuyện dầu hỏa hạ giá 

một cách bầt thường. Xem báo mới thấy vì bên 

Âu Châu tìm ra giếng dầu ở Bắc Hải nhưng ở 

rất sâu. Lấy lên sẽ tốn nhiều, phải bán giá cao 

mới có lợi. Vì vậy mà các công ty dầu khí trong 

OPEC đã kéo nhau hạ giá dầu để giết bớt một 

cạnh tranh ở Bắc Âu. Sau khi Bắc Âu đóng 

giếng dầu thì giá dầu trở lại bình thường! Sau 

đó tôi nghe nói là Mỹ chỉ xài dầu nhập cảng, 

còn dầu Mỹ khai thác thì để dành dưới hầm 

phòng khi có chiến tranh không nhập cảng 

được thì lấy ra xài! Sau khi xẩy ra tai nạn chảy 

dầu ở vùng Vịnh tôi mới nhận ra hai điều: 

 

 1. Ông bạn Mỹ của hãng Esson Mobil nói 

đúng: con sông lớn Mississippy chảy ra vùng 

vịnh Mễ Tây Cơ Louisiana nên mới có dầu. 

 2. Các hảng khai thác dầu đều rất giàu: 

nghe nói hãng BP giàu bạc tỷ. Vì vậy mà Tổng 

Thống Obama mỗi lần đến New Orleans là yêu 

cầu hãng BP phải chi tiền chận đứng dầu tràn 

và chống ô nhiễm, đền bù thiệt hại v.v... 

  

 Các luật sư yêu cầu cho họ biết thiệt hại để 

kiện hãng BP.....riêng tôi thì chỉ mong cho hãng 

BP chận đứng được nạn dầu tràn càng sớm 

càng tốt, mọi chuyện khác sẽ tính sau. 

 

 
Tai nạn chảy dầu ở vùng Vịnh Mễ Tây Cơ 
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 Trong lúc theo dõi vụ trám dầu của hãng 

BP, tôi xem qua cuốn "The World Almanac 

2010" để biết thêm về dầu hỏa ở Mỹ:  

 

a) các công ty dầu khí giàu nhất nhì trong 

các công ty của Mỹ: 

 

LEADING U S BUSINESS 2009 

(Source: Fortune Magazine) 
(Revenue in U S dollars) 

(Rank among all businesses in U S by revenue) 

 

 Company Revenue Rank 

Esson-Mobil $442,851,000.00 1 

Chevron $263,159,000.00 2 

Conoco Philipps $230,764,000.00 3 

Valero Energy $118,298,000.00 10 

 

b) số lượng dầu thô Mỹ nhập cảng tại các 

quốc gia chọn lọc năm 2008 

 

 

 

 

U S CRUDE OIL IMPORTS FROM 

SELECTED COUNTRIES IN 2008 
(barrels per day) 

          

COUNTRY 

         IMPORT 

(barrels per day) 

   2008 

RANK 

Canada 1,956,000.00 1 

Saudi Arabia 1,503,000.00 2 

Mexico 1,187,000.00 3 

   

Norway 30,000.00 22 

Argentina 29,000.00 23 

Viet Nam 29,000.00 23 

 

 Khi gặp tai biến tôi thường tự an ủi bằng 

Tướng Số. Số tử vi của tôi theo thầy Ba-La ở 

Tân Định đoán thì các năm Ất Dậu (1945, 

2005) và Ất Mão (1975) các tai biến thường bắt 

tôi phải đi lưu động trong một thời gian. 

 

 1945: Nhật đảo chánh Pháp, cách mạng 

tháng tám, Pháp trở lại, tôi phải về quê ở làng 

Phú Lương. Khi quân đội Pháp đến bắt gia 

đình tôi phải dọn về Huế (khoảng 2 năm lưu 

động) 

 1975: VC chiếm miền Nam, tôi đi học tập 

cải tạo, lưu động từ trại Cô Nhi Long Thành ra 

trại Phú Sơn 4 (Bắc Kạn, Thái Nguyên, lưu 

động 2 năm 9 tháng. 

 2005: Cơn bão Katrina tràn vào New 

Orleans, chúng tôi phải chạy tránh qua 

Houston tháng 8, trở về tháng 10 (gần 2 tháng 

lưu động) 

 

 Nhà cũ hư hại nhiều, hãng bảo hiểm trả tối 

đa nên tôi bán nhà cũ qua ở với 2 vợ chồng con 

trai và 2 cháu nội. Cung Điền Trạch cho thấy 

về già tôi không có nhà đất! 

 

 Số tử vi chỉ nói là: "Thân cư Thiên-Di ở 

cung Hợi" ra nước ngoài nên ở miền Nam! 

New Orleans là Deep South sao lại xẩy ra lắm 

chuyện. 2010 là năm canh Dần không thấy số 

tử vi nói gì về vụ "dầu tràn", chắc là không có 

gì liên hệ đến tôi chăng? (Mong được như vậy!) 
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