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rưng rưng nước mắt, chờ một ngày nào 

đó, đoàn tầu sẽ trở lại. Nay đã qua thế kỷ 

sau, đoàn tầu vẫn chưa trở lại.”… 

 

3. Kế hoạch tái thiết: 
 

Hiện nay, trong chương trình hợp 

tác với Campuchia và các nước Châu Á, 

Việt Nam đã có kế hoạch tái thiết đường 

xe lửa Sài Gòn - Lộc Ninh để nối vào 

đường sắt Xuyên Á. Theo báo trong nước, 

dự án nầy có tổng chiều dài của tuyến là 

128,5km, khởi điểm từ ga Dĩ An (thuộc 

tuyến đường sắt Bắc - Nam) đi qua các thị 

trấn Thủ Dầu Một, Chơn Thành, Lộc Ninh 

đến ga Hoa Lư tiếp giáp biên giới 

Campuchia. Toàn tuyến có tổng cộng 13 

ga gồm: ga Dĩ An, Phù Trung, Thủ Dầu 

Một, Chánh Lưu, Bàu Bàng, Chơn Thành, 

Minh Hưng, Tân Khai, An Lư, Tân Phúc, 

Đồng Tâm, Lộc An, Hoa Lư. Khoảng cách 

bình quân giữa các ga là 11,7km; Khoảng 

cách dài nhất là giữa ga Bàu Bàng và 

Chơn Thành 14km và khoảng cách ngắn 

nhất là giữa ga Minh Hưng và Tân Khai 

7,8km.  

 

Ngoài ra còn dự trữ một điểm lập ga 

mới (ga Bình Phước) để tạo điều kiện cho 

Nhà máy xi măng Bình Phước. Theo thiết 

kế, trên toàn tuyến có 23 cầu đường sắt với 

tổng chiều dài 7.957,30m (gồm 1 cầu đặc 

biệt lớn dài 828,2m, 9 cầu lớn, 5 cầu vừa 

và 8 cầu nhỏ); 17 cầu vượt đường bộ có 

tổng chiều dài 18,6km. Kinh phí khoảng 

700 triệu đô la. Thời gian xây dựng 

khoảng hơn 3 năm, nhưng khi nào khởi 

công vẫn còn là dấu hỏi lớn. 

AH Từ Minh Tâm 

 

4. Lời kết: 
Đường xe lửa là một phương tiện 

giao thông hữu hiệu đem lại lợi ích kinh 

tế rất lớn nhờ chuyên chở được nhiều 

hàng hoá và hành khách. Tuy nhiên do 

phải đầu tư vào đường rầy, nhà ga, xe lửa 

và vận hành … nên chi phí đầu tư và khai 

thác cũng lớn. Hơn 50 năm qua từ khi 

người Pháp rút khỏi Việt Nam và dù đã 

hoà bình gần 40 năm, đường xe lửa Sài 

Gòn - Lộc Ninh đi ngang qua Bình 

Dương vẫn chưa khôi phục được.  

 

Không biết đến bao giờ chúng ta 

mới được nghe lại tiếng còi tàu quen 

thuộc hồi thuở ấu thơ? 

 

 

 

NỖI LÒNG PHÙ SA 
Từ Núi theo Sông ta về cuối bãi, 

Rồi lắng mình - không góp mặt trùng 

dương. 

Ta biết rõ nơi đâu ta dừng lại. 

Xin cảm ơn - cho dẫu có thiên đường…. 

 

QUỐC TẶC & ANH HÙNG 
     (Kính dâng hương hồn Cao Bá Quát) 

Tài hoa đến tả tơi đời, 

Hồn kiêu bạc quá cõi Người khó dung. 

Đất trời cũng đất trời chung, 

Nào ai Quốc tặc Anh hùng nào ai? 

                                                                          Lê Phương Nguyên 
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