
 

 

Sức Mạnh MỀM của MỸ 
 

Tâm Nguyên

Mấy năm trước, lang thang trên mạng iNet 
ñọc ñược tin nhà tỷ phú số 1 thế giới thời ñó là 
Bill Gates, ñã cùng vợ là Melinda Gates tuyên 
bố bỏ ra 40, 50 tỷ mỹ kim, thành lập Quỹ Từ 
Thiện Bill và Melinda Gates, nhằm tài trợ cho  
những công cuộc nghiên cứu khoa học, ngăn 
ngừa bệnh Aids, chống lỗ hổng ozone, và hiểm  

 
hoạ trái ñất  nóng dần..., cũng như những việc 
làm khác giúp dân khốn cùng ở các nước trên 
thế giới...  Hai ông bà tỷ phú này chỉ ñể lại cho  
các con của mình, mỗi người mấy triệu (hình 
như 3 triệu, sau ñó tăng lên 30 triệu MK). 
Chẳng những cá nhân tôi, mà ñại ña số những 
con người còn có chút nhân tính, chút lương 
tâm..., ñều tỏ lòng tán thán việc làm cao cả và 
hy hữu này của ông bà Gates. 

Sau ñó một thời gian, lại ñược ñọc cũng 
trên iNet, tin ông Warren Buffet - không nghe 
tên bà vợ - cũng noi theo ông bà Gates, bỏ ra 
90 hay 99% số tiền ông có ñược sau mấy mươi 

năm làm ăn thắng lợi trên thị trường chứng  
khoán, xỉu xỉu chừng 50 tỷ mỹ kim, góp thêm 
vào Quỹ Từ Thiện của ông bà Bill Gates. ðồng 
thời hai “ñại gia siêu giàu” này tìm ñến các siêu 
ñại gia khác 
trên khắp 
nước Mỹ, 
cũng như ở 
các nước khác 
trên thế giới 
ñể thuyết 
phục họ góp 
thêm cho Quỹ 
này ñể làm 
việc thiện. 

Tôi chỉ 
nghe ñược tin một siêu ñại gia ở Tàu cũng 
thuộc loại “chịu chơi”, ñồng ý gia nhập câu lạc 
bộ này, hứa bỏ ra một số tiền lên tới bạc tỷ mỹ 
kim. Riêng tỷ phú số một thế giới hiện nay 
ñang ở Mê-xi-cô thì tôi chưa nghe nói ñã có 
hành ñộng thế nào ñối với việc vận ñộng gây 
quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates. 

Sự việc này ñã gây trong tôi lòng khâm 
phục sâu sắc. Bản thân mình, chỉ có vài ngàn 
ñô trong sổ Tiết kiệm, mà cũng ngại ngùng khi 
nghĩ ñến việc bỏ ra 1,000 thậm chí 100 mỹ 
kim, giúp quỹ từ thiện, chống nạn ñói ở châu 
Phi, cứu trợ nạn Tsunami ở Nam Á, giúp nạn 
nhân bão lụt ở quê nhà, góp tiền giúp mổ mắt 
cườm hay các bệnh nhân cùi ở VN.... 

Tôi nghĩ những gương “quên mình” giúp 
người của các siêu ñại gia Mỹ ñã tạo nên “sức 
mạnh mềm” của tên sen ñầm quốc tế, ñể nước 
Mỹ ñược thế giới vinh danh, ngoài những biểu 
hiện khác của xã hội Mỹ, của nền chính trị tôn 
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trọng nhân quyền, ñề cao tự do, nhân ái, qua 
các cơ chế chính trị tam quyền phân lập, bảo 
ñảm cho người dân Mỹ ñược sống trong một xã 
hội ổn ñịnh, an bình từ hàng trăm năm nay. 

Chưa hết sự thán phục người dân Mỹ, với 
tinh thần “vì người quên mình” của họ, mới 
cách ñây hai hôm, vào ngày 03 tháng 11, 2012, 
gia ñình cháu trai ñầu của tôi ñược vinh hạnh 
ñón tiếp ông Bob, vợ là Kathleen và người con 
trai út của ông bà tên Alex, mang tên Việt là 
Minh – Ông bà Bob ñã qua ðà-Nẵng từ 15 năm 
nay, mở tiệm ăn lấy tên là Bread Life ở vùng 
lân cận bãi biển Thanh Bình. 

Thoạt ñầu, ý nguyện của ông bà là mở một 
trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, vô thừa 
nhận, gồm các trẻ sinh ra ngoài ý muốn của cha 
mẹ, hoặc do một phút yếu lòng của ñôi  trai gái 
tuổi ñời còn quá trẻ, hoặc do nghèo ñói quá 
mức, cha mẹ không ñủ sức nuôi thêm một 
miệng ăn, lại còn phải bươn chải kiếm ăn nên 
không có thời giờ chăm sóc con cái.., là một 
trong muôn ngàn lý do trong cuộc sống cùng 
khổ, vượt quá sức chịu ñựng của con người. 
Tuy nhiên ông bà ñã gặp “bức tường” nghi kỵ 
quá vững chắc của cơ chế chính trị ñộc tôn, ñộc 
ñảng nên ñã bị từ chối cấp phép xây dựng một 
cơ sở xã hội như thế, ñúng theo ý ñịnh ban ñầu. 
Có lẽ, trong thâm tâm các cán bộ ñảng uỷ, lo 
ngại các trẻ em này sẽ dần dà bị nhồi sọ, lớn 
lên tiêm nhiễm tư tưởng “phản ñộng”, biến 
thành những “ñiệp viên” chống lại chính quyền 
vô sản chăng? 

Thế rồi, chính quyền ñịa phương ñề nghị 
ông bà phương án khác: tập trung các thanh 
thiếu niên nam, nữ bị cả câm lẫn ñiếc, mà gia 
ñình cha mẹ ñã “chạy làng” không muốn nuôi 
dưỡng thêm, giúp cho học nghề, tạo công ăn 
việc làm ñể có thu nhập ñỡ ñần cho cha mẹ các 
em, và xã hội khỏi phải nuôi các em!! Thật là 
một ñề nghị quá ñỗi khó khăn, ai nghe qua 
cũng dễ nản lòng, bỏ chạy không dám ngoái 
ñầu nhìn lại !! 

Tuy nhiên, với tinh thần “bác ái” cao cả 
hiếm có, ông bà cũng chấp nhận phương án 
này, có nghĩa là thành lập một cơ sở “làm ăn tự 
túc”, tổ chức một nhà hàng bán thức ăn của Mỹ 
ñể vừa có tiền trang trải chi phí ñiều hành, vừa 
giúp các em có công ăn việc làm, có ñồng 
lương tối thiểu. Nỗi khó khăn lớn nhất là các 
em vừa câm lại vừa ñiếc, không nghe, không 
nói ñược. Mọi ñiều truyền ñạt, dạy dỗ cho các 
em ñều phải ra dấu, với ngôn ngữ thường dùng 
cho người câm ñiếc thường thấy trong các 
chương trình truyền hình ở Mỹ, ở Canada. Tất 
cả lời nói ñều chỉ dùng dấu hiệu bằng tay. “Khó 
khăn nào rồi cũng vượt qua”, với ý chí và tình 
yêu thương tha nhân của hai ông bà từ nhỏ ñã 
ñược nuôi dưỡng trong xã hội ñề cao ñức bác 
ái. 

Thời gian sống tại ðà Nẵng, hai ông bà có 
mang theo hai cháu trai của mình. Cháu lớn dạy 
tiếng Anh cho một trường trong thành phố; về 
nhà thì giúp việc nhà hàng cho ông bà mà 
không lấy thù lao. Ở Việt Nam vài năm, cháu 
này gặp cô gái ðại Hàn dạy ñàn dương cầm ở 
Hà nội, và sau ñó kết quyên cùng nhau. Hiện 
nay, hai vợ chồng trẻ này có việc làm tốt ở 
Thượng Hải, và ngỏ ý rất muốn trở lại Việt 
Nam sinh sống vì rất thích khí hậu nắng ấm 
quanh năm ở Việt Nam. 

Cháu trai nhỏ lúc qua Việt Nam chỉ mới 5 
tuổi, ñược ghi tên theo học trường mẫu giáo 
cùng các trẻ em Việt Nam trong khu phố, cho 
ñến lớp 10. Nhờ ñó, cháu nói và viết tiếng Việt 
rất giỏi, nhưng giọng nói tiếng Mỹ cũng chẳng 
khác người Mỹ ở chính quốc. Hơn hai năm 
qua, Alex Minh trở lại Mỹ ñể chuẩn bị theo học 
ñại học ở Springfields, Missouri là nơi ông bà 
Bob có nhà cửa và một cháu gái có chồng ñang 
sinh sống ở ñó. Riêng ông Bob, một vài năm 
phải trở lại Mỹ, ñể ñược các bác sĩ ở bệnh viện 
cựu chiến binh (VA) – Fayetteville – Arkansas 
khám sức khỏe, cho thuốc ngừa bệnh. Khi ông 
bà trở lại Mỹ, thì có người phụ tá cũng là người 
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Mỹ thay thế ñiều hành tiệm ăn. 
Bà Liên (K' leen) kể lại, những năm ñầu, 

nhà hàng thường vắng khách; người Việt ngại 
giá bán quá cao, nhưng sau này, khách của nhà 
hàng có ñến 60 % là người Việt, vì giá cả cũng 
khá “mềm”, nhiều món ăn Mỹ lạ miệng, và ñặc 
biệt du khách từ các nước ASEAN ñến Việt 
Nam ngày càng ñông, vì ñược miễn VISA trong 
thời hạn 3 tháng!! 

Một chuyện khá gọi là.vui: Alex kể lại lúc 
ñi học tiểu học ở bên ñó, Alex ñã bị cô giáo lấy 
thước khẻ vào tay vì không thuộc bài! Khi nó 
kể lại cho ông bà Bob nghe, ông bà cũng nực 
cười cho lối dạy trẻ của nước Việt ta, tuy vậy 
cũng ráng “nhập gia tuỳ tục” thôi !! 

Tôi hỏi Alex Minh, thế cháu có mang “khăn 
quàng ñỏ” và ñược làm “cháu ngoan bác Hồ” 
không? Cháu cười vui và nói: “thì cũng như các 
trẻ em khác thôi, ñâu khác ñược !!”. 

Bà K' leen lấy tên Việt là Liên, nói ñược 
chút ít tiếng Việt thông dụng, còn Bob thì chỉ 
nói tiếng Mỹ. Bà Liên cho biết bà ñã ñược mẹ 
dạy nấu ăn từ lúc 5 tuổi, nên rất khéo nấu các 
món ăn Mỹ. Khách hàng ñến ăn ñều khen ngợi, 
ngon tuyệt !! 

Gia ñình ông bà thỉnh thoảng ñi “tham 
quan” vùng cao nguyên Trung phần, các tỉnh 
Kontum, Pleiku, Ban mê thuột, Dalat..., và 
chụp rất nhiều hình các thắng cảnh, các sinh 
hoạt của dân miền Thượng ở các vùng trên. 
Alex Minh là thông ngôn xuất sắc của ông bà 
trong những chuyến du ngoạn như thế. Ông bà 
còn có dịp ra tận các tỉnh cao nguyên miền Bắc, 
như Lai-Châu, ðiện Biên, thành phố Sa-pa..., 
cũng như nhiều tỉnh miền tây Nam phần VN. 
Tôi nói với ông: “Ông là người Mỹ mà biết 
nước Việt Nam nhiều hơn tôi và các con tôi!!” 

Bob và Liên cũng như toàn gia ñình theo tôi 
biết có lẽ thuộc Giáo hội Tin Lành Mỹ (hệ phái 
nào tôi không tiện hỏi), có nhiệm vụ rao giảng 
Tình Thương yêu rộng lớn (ñức Bác Ái) ñến 
với loài người, bất kể những khó khăn, ranh 

giới do con người vì cố chấp nòi giống, chủng 
tộc, ñịa danh quốc gia..., mà dựng nên. ðức 
TIN mãnh liệt của họ ñã phá vỡ mọi ngăn cách 
ñịa lý, chính trị, chủng tộc, tật bệnh... Theo 
thiển ý, chính những người như Bob, như 
K'leen..., thuộc thành phần trung lưu, có cuộc 
sống rất bình dị, ñã cùng với những “siêu ñại 
gia” Bill Gates, Warren Buffet và rất nhiều 
công dân khác của nước Mỹ, những nhà bác 
học lừng danh, những doanh nhân tài ba, những 
nông dân cần cù với ñầu óc sáng tạo..., từ ngày 
lập quốc ñến nay và có lẽ còn mãi mãi, ñược 
nuôi dưỡng bằng “Sức Mạnh Mềm” trong tinh 
thần dấn thân, với nền giáo dục khai phóng, 
nhân bản và Dân Chủ, Tự Do..., ñã làm nên 
nước Mỹ hùng cường bậc nhất trên thế giới. 
 

* * * * * 
 

Ghi Chú: quý AH có thể vào youtube ở ñề 

mục:“vietnamtrongtimtoi.com” ñể xem phỏng 

vấn ông bà Bob & K'leen tại nhà hàng của ông 

bà ở ðà Nẵng. 

 

 

 

Câu hỏi khó trả lời 

 

Nếu bạn giàu có bất thần, bạn 

muốn làm việc gì mà bây giờ bạn 

chưa làm ñưọc? 

 Nếu bạn ñưọc ban tặng một thứ 

trên ñời, ngoài tiền bạc ra, thì bạn 

chọn cái gì? 

Nếu cha mẹ bạn là một danh nhân 

trong lịch sử thì bạn chọn ai? 
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