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Bùi ��c H�p 
 

Theo l�i m�i c�a m�t ng��i b�n, tôi 	
n 
th�m Úc và c�ng 	�ng ng��i Vit t�i 	ây vào 
d�p T
t tây và T
t ta n�m 2004, mùa 	ông 
b�ng giá � M� là mùa hè oi b�c � nam bán 
c�u. Bài t�p ghi d��i 	ây không nh�m m�c 
	ích mô t� các danh lam th�ng c�nh t�i Úc, vì 
	� tài này 	ã 	��c sách báo và các AHCC vi
t 
nhi�u r�i mà ch� nêu lên m�t vài khác bit 
gi�a Úc và M� qua cái nhìn c�a tôi. 

Trong h�n 2 tháng tr�i rong ru�i, tôi 	ã 	i 
h�u nh� g�n h
t bang New South Wales 
(NSW), lãnh 	�a th� 	ô Canberra (ACT), và 
bang Victoria v�i t�ng s� dân 11,926,900.  So 
v�i dân s� Úc 20,033780, k� nh� tôi 	ã s� m�t 
n�a con voi.  Tuy v�y n
u có gì sai sót, xin các 
thân h�u s�ng lâu n�m � Úc ph� chính. 

*    
*
    * 

Khi d�o quanh Sydney, thành ph� l�n 
nh t v�i dân s� 4 triu, th� 	ô Canberra v�i 
323 nghìn dân và Meo B�n (Melbourne), 
thành ph� l�n th� nhì v�i s� dân 3.5 triu,                                                                                                                                                    
tôi có c�m giác nh� 	ang tham quan m�t thành 
ph� nào 	ó trên 	 t M� vì ch! nào c"ng b�t 
g#p các tim bán 	� �n nhanh  (fast food) quen 
thu�c Mc Donald, KFC, Hungry Jack's, nh�ng 
khách s�n Hyatt, Marriott, Crown ..., nh�ng 
siêu th� Woolworth, Kmart ..., nh�ng tr�m 
x�ng Caltex, Shell, Mobil ... 

Cái x u bao gi� c"ng d$ lây lan.  T% 	ô 
th� s�m u t 	
n hang cùng ngõ h&m, hin 
t��ng v' b�y b� trên t��ng, trong và ngoài toa 
xe 	in, trên công trình s( ...không ph�i là 
hi
m.  Thêm vào 	ó, t n�n c�n sa, ma túy khá 
ph� bi
n.  C"ng nh� M�, các cô gái choai 
choai thích m#c áo h� r�n, ho#c xâm r�n, 	ôi 
khi tôi b�t g#p các cô có b�u c"ng khoe r�n. 

Úc là m�t qu�c gia 	a v�n hóa, 	a ch�ng 
t�c, s� Úc 	en r t ít.  Dân Úc hi�n hòa và hi
u 

khách, không ph�t t�nh nh� dân )ng Lê.  � t 
r�ng: 7,692,030 km2 b�ng 25 l�n Vit Nam,  
ng��i th�a: 20,033,780 ch� b�ng 1/4 dân s� 
Vit Nam, dân c� h�u h
t t�p trung ven bi�n, 
còn gi�a là sa m�c.   

Nh� 	 t r�ng, nhi�u kho�ng xanh, nhi�u 
	 t 	� dành (land reserve), l� gi�i 	��c d( trù 
r�ng rãi.  Trên m�t s� xa l� c"ng có l�i dành 
riêng cho ng��i c�*i ng(a, 	i xe 	�p và 	i b�.  
Dù lái xe gì, k� c� xe chân, ng��i lái xe luôn 
gi� tay trái.  S� t� vong v� tai n�n xe c� r t ít, 
trong n�m 2003 là 81 ( riêng t�i ACT là 0), 
trong khi s� t� vong t�i Vit Nam trong cùng 
th�i k+ là 11,820. 

Xen l,n gi�a khu gia c�, d-c theo b� su�i, 
r�ch là nh�ng l�i 	i dành cho ng��i 	i b�. �i 
b� trong khung c�nh thiên nhiên trong lành, 
không ti
ng 	�ng c� 	�i v�i tôi là môn th� 
thao thú v�, nh�ng ch� ph�i t�i là ru�i nhi�u v� 
mùa hè.  Ru�i � 	ây r t h!n, c� nh�m m#t mà 
bám.  Th� t��ng Howard v%a 	-c di$n v�n , 
v%a xua tay 	u�i ru�i, còn bàn dân thiên h� 
	u�i ru�i b�ng tay, b�ng nhánh cây, 	�i nón 
g�n l�c l#c ho#c xoa thu�c trên m#t, trên tay 
chân.  Lúc 	�u th y m-i ng��i v,y tay, tôi 
t��ng dân Úc là dân t�c l�ch s( nh t trên th
 
gi�i, sau 	ó, m�i bi
t h- 	u�i ru�i. 

Ng��i Úc t( hào v� x� s� thanh bình và 
sáng su�t.  Thanh bình vì k� t% ngày l�p qu�c 
vào th
 k. 17, h- không tr�i qua m�t cu�c 
chi
n tranh l�n nào.  ��i s�ng d$ dãi 	��c 
t��ng tr�ng b�ng hình �nh m�t ng��i 	àn ông, 
	�u 	�i nón r�ng vành, m#c T s�c, qu�n s-c, 
tay c�m chai bia VB (Victoria beer, mà chúng 
tôi g-i 	ùa là bia v� b/).  Tr% tim �n, ch�i, 
các c�a hàng 	�u 	óng c�a sau 6 gi� chi�u.  
Công ch�c làm vic thong th�, (tôi không dám 
dùng ch� lè phè, s� r�ng có m�t s� ng��i ph�n 
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	�i), h�u nh� các công s� 	�u 	óng c�a t% 
Giáng Sinh 	
n T
t tây.  C"ng c�n nói thêm, 
ngày 26/12 hàng n�m là boxing day, ngày ngh� 
l$ chính th�c (boxing không ph�i là 	 u b�c 
mà là 	óng h�p nh�ng quà d� dùng sau Noel 
	em t#ng cho c� quan t% thin hay ng��i 
nghèo) . 

Không k� gì 	
n nh�ng phúc l�i xã h�i 
dành cho ng��i dân, ngay ch
 	� nhà tù c"ng 
“tho�i mái” h�n � M�.  Truyn k� r�ng t�i 
nhân v%a m�i 	��c gi�i giao t�i nhà tù m�i, vì 
quá gi� �n, ban Giám ��c h/i tù nhân thích �n 
hamburger lo�i Mc Donald hay Burger King 
	� còn 	i mua.  Trong m�t 	� án xây c t khám 
	��ng, ki
n trúc s� d( trù xây thêm hòn non 
b� 	� tù nhân kh/i m�c bnh tr�m c�m!  

Còn sáng su�t vì chính ph� cho r�ng h- 
có chính sách 	�i ngo�i khôn khéo, k
t thân 
v�i c� 2 c��ng qu�c t�i Thái Bình D��ng: Tàu 
và M�.  Hôm tr��c ti
p 	ón T�ng Th�ng G. 
W. Bush c�a Hoa K+, hôm sau t�ng b%ng 	ón 
ti
p Ch� T�ch H� C0m �ào c�a Trung Qu�c.  
Úc là qu�c gia theo ch
 	� 	�i ngh�.  Ho�t 
	�ng song song v�i n�i các 	��ng quy�n t�i 
c p ti�u bang c"ng nh� liên bang, c"ng có n�i 
các 	�i l�p g�m Th� Lãnh 	�i l�p (t��ng 
	��ng v�i Th� T��ng) và các B� Tr��ng 	�i 
l�p.  T�i ngày b�u c�, ai không 	i b�u s' b� 
ph�t ti�n, nên bà con ta s�t s�ng 	i b�u 	ông.   

V� giao thông và du l�ch, có ph�n tin l�i 
h�n M�.  Làng xóm (suburbs) dù xa xôi h&o 
lánh 	
n 	âu 	�u có ph��ng tin chuyên ch� 
công c�ng.  Trên xe buýt có ch! dành riêng 
cho các bà n�i tr� hay du khách 	� 	� n#ng.  
Tôi �ng ý nh t là tài x
 ch�u th�i ti�n.  Ch� bù 
bên New Orleans, m!i l�n 	i xe mà quên ti�n 
c�c, tôi ph�i gi� t� gi y b�c lên cao, nhìn 
quanh hành khách xem ai có ti�n l& 	�i không. 

Ph�n 	ông 	ô th� l�n 	�u có xe buýt, xe 
l�a, xe 	in (tram). Xe tram r t hin 	�i, mua 
� ��c, hành khách t( 	�ng mua vé, t( 	�ng 
b m máy (validate), không có nhân viên soát 
vé trên xe.  Trong m!i toa , 	�u có b�ng  	in 
t� báo nhà ga s�p t�i. Ch� bù khi 	i du l�ch t�i 
m�t s� n��c khác, tôi c� ph�i ngoái c� nhìn ra 
ngoài, 	-c tên nhà ga 	� k�p th�i b��c ra.  
Riêng t�i Meo B�n, nh�ng 	i�m tham quan 
	�u có c0m nang ch� d,n 	i b�ng xe nào, t�i 

tr�m s� m y thì b��c ra.  R t tin cho du 
khách, kh/i m t thì gi� ki
m tên 	��ng, nhi�u 
khi ki
m m/i m�t mà c"ng không th y b�ng 
tên 	��ng, nh� l�n tôi 	
n th�m 	in Postdam, 
n�m 2002 t�i ��c. 

V� th� thao, h- có nhi�u môn ch�i khác 
M� nh� cricket, phóng tarongbourgh ...Cricket 
g�n gi�ng nh� baseball, 	��c qu�n chúng hâm 
m�, n�m nào c"ng có nh�ng tr�n 	 u sôi n�i 
hào h%ng gi�a các n��c thu�c kh�i Liên Hip 
Anh.  Còn tarongbourgh gi�ng nh� cái lao 
hình th��c th�, khí c� c� truy�n c�a các th� 
dân.  M�t khi phóng 	i, nó s' tr� v� v� trí c".  
Tôi t�p ném hoài, nó c� 	i không h� tr� l�i.  
Khí c� này c"ng nh� didgeredo (lo�i tù và dài) 
v�i nh�ng hình tr�m tr� công phu 	�u 	��c 
bày bán t�i các c�a tim.  

M�t 	i�m khác c�n 	� cao là ch! nào 
c"ng có toilet (nhà v sinh) s�ch s' và mi$n 
phí.  �ôi ch! trang b� ti�u máng gi�ng nh� � 
Trung Qu�c, Vit Nam v�y. 

Tôi và anh b�n th��ng 	i b� quanh Gò 
��m (Gordon), m�t làng nh/ thu�c ACT, v%a 
trò chuyn nh�ng cái khác bit gi�a 2 l�c 	�a.  
Ch� dây thép ph�i qu�n áo sau v��n, anh nói: 

-�ó c"ng là m�t cái khác bit.  Dân quê � 
	ây  ít dùng máy s y, h- dùng sào ph�i qu�n 
áo, v%a tin, v%a ti
t kim n�ng l��ng.  Còn 
nhi�u cái khang khác nh� v� t% ng�: 

• take out là to go bên M� 
• to let =  for rent 
• deposit = down  
• chemist = pharmacy 
• post shop =  post office ( vì ngoài d�ch 
v� b�u 	in, h- bán  thêm v�n phòng 
ph0m, 	� l�u nim ...) 

-Trên c�a kính c�a tim �n, nh t là t�i khu 
th��ng m�i Vit Nam, 	� 3 ch� l�n BYO là 
gì? Tôi h/i. 

-BYO = bring your own, ngh1a là mình có 
quy�n mang r��u 	
n tim u�ng. 

Anh còn cho bi
t dân Úc hay g-i t�t các 
	�a danh nh�: 

Tuggeranong g-i là Tóc Nong 
Queanbeyan g-i là Quin Bi ... 
�ang m�i mê truyn trò, m�t con chim ác 

(magpie) b t th�n sà xu�ng t n công tôi theo 
ki�u “tiên h� th� vi c��ng” (nó s� b�t con) , 
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c"ng may tôi 	�i nón nên không h� h n gì.  
Anh còn cho bi
t chính ph� khuyên cáo du 
khách c"ng nh� dân chúng nên 	�i nón ho#c 
che dù v� mùa này. 

Ch�t có b�u 	oàn Kangaroo (	�i th�) 
b�ng 	��ng xu�ng su�i ki
m n��c, tôi tr� m�t 
nhìn.  T�i M�, tôi ch� th y chúng trong s� thú.  
D-c theo xa l� b�ng r%ng, 	�u c�m b�ng 
“kangaroo crossing, slow down!”, gi�ng nh� 
deer crossing bên M�.  Th y kangaroo ôm con 
nh�y x�m, anh 	� tôi: 

-Qu�c hiu Úc là gì? 
-Ch�c là kangaroo.  

Hôm 	i th�m siêu ch� 
Queen Elizabeth t�i Meo 
b�n, tôi th y th�t kangaroo 
bày bán , gi�ng nh� m�c 
t�n bên nhà. 

-�úng m�t n�a, ngoài 
kangaroo, còn có 	à 	i�u 
Úc ( emu) 	��c kh�c hình 
trên qu�c hiu. 

�
n ti�u bang nào tôi 
c"ng mu�n ghé th�m c�ng 
	�ng ng��i Vit. 

T�ng s� ng��i Vit 
kho�ng 250,000, t�p trung 
t�i bang NSW: 150,000, Victoria: 90,000.  T�i 
liên bang c"ng nh� ti�u bang 	�u có ban ��i 
Din C�ng ��ng v�i nhim k+ 2 n�m.  Các 
ban ��i Din 	ang � vào giai 	o�n “�n c�m 
nhà vác ngà voi”, mong r�ng tình tr�ng chia r' 
vì l�i danh s' không x0y ra nh� t�i m�t vài 
ti�u bang Hoa K+ mà chúng tôi g-i là cái 
nghip ch��ng c�a dân t�c. 

T�i Sydney, NSW, 	�ng bào t�p trung t�i 
2 th� tr n Bankstown và Cabramatta.  T�i Meo 
B�n, Victoria, h- quây qu�n t�i 3 th� xã: 
Richmond, Springvale và Footscrave.  Khu 
th��ng m�i ng��i Vit �n ào náo nhit, nh�ng 
tim �n, c�a hàng d�ch v�, t�i ác... không thua 
kém gì M�, ngh1a là tr�m hoa 	ua n�, tr�m 
nhà lên ti
ng.  T�i Cabramatta, tôi m t nhi�u 
thì gi� 	i tìm ki
m tr� s� ban �ai Din C�ng 
��ng.  H/i th�m 	�ng h��ng, tôi nh�n 	��c 
câu tr� l�i “Không bi
t” ho#c “nghe nói � 
	��ng John”. 

V� truy�n thông, có t�i 2 	ài phát thanh 
ti
ng Vit, m�t c�a SBS, 	ài nhà n��c, phát 
thanh m!i ngày m�t gi�, m�t c�a ông Nguy$n 
�ình Khánh.  Còn báo chí nhi�u  	
m không 
xu� 	��c bày bán t�i c� ch� ta l,n ch� Úc nh� 
Chiêu D��ng, Vit Lu�n, Saigon Times, VN 
Th�i nay, Chuông Saigon ...Nói làm sao n!i 
vui m%ng c�a tôi khi th y b�ng qu�ng cáo c* 
3m x 4m vi
t b�ng ti
ng Vit “..xin 	%ng hút 
thu�c lá...” trên 	��ng xe tram t% Wiley Park 
	
n Sydney. 2 	ây ti
ng Vit hi
m th y, 

không ph� c�p nh� t�i San 
Jose, Vit ng� có m#t t% 
thùng rác cho 	
n máy b/ 
phi
u 	in t�. 

Cu�i n�m 2003, c�ng 
	�ng ng��i Vit t�i Úc 	ã 
thành công trong vic ph�n 
	�i 	ài SBS ti
p v�n 	ài VT4 
c�a Hà N�i.  Cu�c bi�u tình 
kéo dài 2 tháng v�i s� ng��i 
tham d( lên t�i 13,000.  K
t 
qu� SBS ph�i h�y b/ ch��ng 
trình VT4. 

*    
*

    * 

Trong su�t th�i gian t�i 
Úc, tôi 	ã 	i th�m h�u h
t các 

c�ng 	�ng ng��i Vit mi�n �ông Úc, tham d( 
nhi�u l$ h�i, các sinh ho�t tôn giáo, v�n hóa và 
xã h�i.  Hòa mình trong dòng ng��i cùng 
huy
t th�ng, tôi 	i 	� tìm h�n thiêng sông núi, 
tinh hoa dân t�c.  Tôi th�t s( b� v�, l�c lõng. 

Tuy v�y, chuy
n 	i du l�ch l�n này qu� là 
vô giá 	�i v�i tôi vì gi c m� tôn giáo “m�t 
Th��ng �
, m�t tôn giáo, m�t nhân lo�i” 	ã 
b�t 	�u ló d�ng trên n�n tr�i.      � 

 
Kangaroo 

Emu 
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