
Aejjrsite.free.fr  Magazine Good Morning   2 juin 2013   © D.R.  Nguyễn Dương 1 

CHAPA (SAPA) XỨ XƯƠNG MÙ RUỘNG TỪNG BẬC           

Nguyễn Dương JJR 62  
 

Vốn sinh trưởng ở miền Bắc Vietnam, thời ông cụ N còn sinh thời, ông cụ thường nói là nếu có dịp đi du lịch thì phải 
ghé Tam Đảo, Chapa, Sầm Sơn và  Đại Lãnh. Khi còn Việt Nam Cộng Hòa, Tam Đảo, Chapa, Sầm Sơn thì thuộc về 
Bắc Việt nên lẽ dĩ nhiên không đi du lịch được. Đại Lãnh ở phía Bắc Nha Trang chỉ xa hơn môt tiếng đồng hồ nhưng vì 
chiến tranh nên cũng không đi được. 

Chapa (hiện giời bị đổi ra là Sapa) là một nơi nghỉ mát gần tỉnh biên giới Lào Cai do người Pháp lập ra cũng như Bác 
sĩ Yersin khám phá ra Đà Lạt. Hồi còn Pháp thuộc, dân Vietnam muốn được hưởng không khí mát lạnh lúc mùa hè 
nóng nực chỉ còn có cách đi Đà Lạt hay Chapa mà thôi.  

Vùng Chapa có núi Fansipan, cao 3143 thước là núi cao nhất ở Vietnam. Núi đó thỉnh thoảng có tuyết trên đỉnh núi. 

Muốn đi Chapa cũng không phải là dễ, 
không có phi trường như Đà Lạt mà chỉ có 
thể đáp xe lửa từ Hà Nội tới Lào Cai rồi đi 
Chapa bằng xe hơi (cách độ hai giờ xe) 
hoặc lái xe hơi. Đường xe chạy từ Hà Nội 
thì quanh co gập ghềnh nguy hiểm chưa 
được an toàn xa lộ cho lắm (núi lở, đường 
nhiều ổ gà, vv…). Chỉ có đi xe lửa là thông 
dụng nhất nhưng cái oái ăm là xe lửa chỉ 
chạy ban đêm mà thôi (từ khoảng 8 giờ tối 
cho tới 4-5 giờ sáng).  

Ga xe lửa ở Hà Nội đi Chapa là cả một vấn 
đề: ga xe lửa hỗn độn, ồn ào, không được 
sạch sẽ, ghế ngồi chờ đợi rất bình dân. Đã 
thế nhân viên nhà ga lại không lấy gì làm 
cảm thông cho lắm, N nhận thấy có rất 
nhiều nhân viên nhà ga, nhưng họ chú ý tới 
ống thuốc lào bằng tre và đấu láo hơn là trả 
lời giúp đỡ hành khách thắc mắc, hình như 
họ muốn khách hàng đừng làm phiền họ. 
Họ cho giờ giấc khởi hành mâu thuẫn lẫn 
nhau: người bán vé nói một giờ, người xoát 
vé nói một giờ khác và giờ đó lại khác với 
giờ thực sự của nhân viên trên tàu xe lửa! 
Hơn nữa lại không có an ninh gì cả: khách hàng như N có thể đi ra bến tàu xe lửa qua nhà ga nhưng N sau khi vào 
trong toa xe thì thấy một số đông du khách tới bằng taxi hay bằng xe gắn máy từ ngay một đường phố dân cư bên sau 
nhà ga cách đó độ một trăm thước mà không cần đi qua cửa kiểm soát của nhà ga! 

Giờ giấc khởi hành khác nhau nhưng cuối cùng xe lửa khởi hành đúng như nhân viên trên tàu nói. Đến đây N muốn 
nhắc là trước khi đi Chapa N đã nghiên cứu sách vở và kinh nghiệm bạn bè đã đi Chapa rồi thì được khuyên là nên đi 
xe lửa Victoria Express giống như chuyến xe lửa Orient  Express của các quý tộc trưởng giả trong phim Murder on the 
Orient Express. Trong phim đó xe lửa được trang hoàng với đồ đạc sang trọng, toa ăn uống với bồi bàn ăn mặc đồng 
phục với găng tay trắng bóc. Đã thế phòng ngủ thì sạch sẽ với giường gối nệm tương tất. Có cái là muốn đi xe lửa 
Victoria Express thì phải ở trong khách sạn Victoria Sapa Resort and Spa là một khách sạn 3 sao mắc nhất của Chapa 
(Frommer’s). Trên quảng cáo Victoria Express thì họ nói là sẽ có nhân viên lo cho khách du lịch từ nhà ga ở trạm khởi 
hành cho tới nhà ga ở trạm kết thúc. N còn được nghe nói là không nên đi xe lửa bình dân vì ngoài chuyện không có 
an ninh, trộm cắp như rươi lại chỗ đại tiểu tiện chỉ là một lỗ hổng trong phòng W.C. tùy tiện xả ngay trên đường rầy xe 
lửa! 
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Trái với tờ quảng cáo, N tới ga xe lửa mà chả thấy nhân viên Victoria Express chào đón gì cả, N và bà xã lếch thếch 
kéo hành lý đi kiếm xe lửa Victoria Express mà không thấy đề ở đâu cả: về sau mới biết là Victoria Express chỉ là một 
toa xe lửa chứ không phải cả một đoàn dài toa xe lửa, toa đó có sơn màu trắng cho dễ phân biệt (cũng như toa 
Fansipan Express do một hotel khác, nghe nói thua Victoria Express một bậc). Khi kiếm được toa Victoria Express N 
đứng chờ mãi thì mới thấy nhân viên hãng Victoria Express tới. Lúc đó họ mới trải thảm đỏ ra và họ kiểm soát hành 
khách lên toa xe và sắp xếp chỗ giường ngủ. Một nhân viên (tên là Thịnh) rỉ tai với N là hắn sẽ tháp tùng chuyến đi 
này và mọi quan hệ  hắn sẽ lo cho và không quên nói là muốn được ngủ ở một phòng riêng (vì một phòng có 4 giường 
ngủ mà N đi hai người) thì quà cáp cho hắn (vì giá biểu là 160 US đô la một phòng) nếu toa Victoria Express còn 
giường trống. 

N và bà xã lên nhận phòng thì chả thấy gì đặc biệt sang trọng như trong phim Murder on the Orient  Express, vải ga 
giường thì màu trắng ngà vàng cũ với một chăn bông mỏng cũ kỹ. Để trên giường có một chai nước nhỏ. Khi sờ lên 
ga vải giường thì thấy cồm cộm hạt cát (không hiểu ga giường có được thay hay không sau mỗi chuyến đi?). Mấy 
phòng bên cạnh N toàn là khách du lịch ngoại quốc da trắng ở. 

Một lúc sau Thịnh ghé vào phòng và mỉm cười vui tươi tuyên bố là cháu đã sắp xếp khách xong và phòng N và bà xã 
ỡ sẽ không có khách nào khác ngủ chung với một ánh mắt như là muốn được nhận tiền thưởng. 

Xe lửa khởi hành đúng như với giờ giấc của nhân 
viên xe lửa nhưng hỡi ơi giờ do các nhân viên 
nhà ga thì lại khác (sao họ không thông báo cho 
lẫn nhau nhỉ). Thế là cuộc hành trình ồn ào cà dựt 
cà dựt bắt đầu cộng thêm với các cuộc thắng két 
rít (ít nhất là xe lửa ngừng 7-8 trạm giữa đường 
gì đó) và luồng gió tạt vào mặt của máy lạnh 
không kém ồn ào bắt đầu! 

Với tính khó ngủ nên N hoàn toàn thức trắng 
đêm. Vì không ngủ được, N lại chạnh nhớ đến khi 
N đi xe lửa quân đội Hoa kỳ đi từ Frankfurt (Tây 
Đức) tới Berlin phải đi xuyên qua Đông Đức trong 
thời chiến tranh lạnh. Cũng thế lúc đó phải đi xe 
lửa ban đêm âm u, xe lửa ngưng ở các trạm ga 
Đông Đức với ánh đèn cột điện mù mờ và ga 
vắng tanh. Chỉ có khác là lúc ở bên Đức thì khách 
hàng không được xuống xe khi đi băng ngang 
Đông Đức và ga xe lửa được gác bởi lính Đông 
Đức với chó bẹc giê dữ dằn bên cạnh. Bây giờ thì 
có lẽ có thể xuống ga được vì chả có người gác 
nào cả nhưng không được bảo đảm là xe lửa sẽ 
chạy đi mà không báo hiệu gì hết! 

Đi mãi thì cũng phải tới, xe ngưng tại Lào Cai rất đúng giờ. Trời vẫn tối âm u. Lại không thấy tiếp viên Victoria Express 
nào cả (tên Thịnh đã biến mất từ lâu rồi), N và bà xã lại phải lếch thếch kéo va li ra khỏi nhà ga nhưng không biết giải 
quyết ra sao đây, làm sao mà đi tới Chapa bây giờ lúc 5 giờ sáng? N đem vé quay trở lại trong ga thì lúc đó mới thấy 
một cậu tiếp viên có mặc đồng phục gắn tên Victoria Express thêu trên áo lò dò tới. Cậu ta dẫn N ra giới thiệu cho một 
nhân viên khác và nói là nhân viên đó sẽ là hướng dẫn viên (tour guide) cho N với tên là Phương.  

Phương giúp kéo hành lý vào một nhà hàng ăn khách sạn tạm trú ở đối diện với nhà ga Lào Cai. Phương mời ăn sáng 
rồi ra gọi bằng điện thoại di động cho xe hơi với tài xế tên là Hải lái tới. N ngạc nhiên là vì xe chỉ có 4 chỗ ngồi, 
Phương ngồi trên với tài xế. N tưởng sẽ nhập bọn với nhiều khách hàng khác cùng trong toa Victoria Express nhưng 
lúc đó N mới biết là toán N đi chỉ có N và bà xã mà thôi! Xe cũng khá mới tinh và sạch sẽ.  

Lào Cai cách Chapa 40 cây số đường đèo núi ngoằn nghèo nhưng cũng khá tốt chỉ có hai ba chỗ có ổ gà. Vì còn ngái 
ngủ lại vì trời vẫn sẫm tối cộng với sương mù dầy dặc nên N chả trông thấy phong cảnh đẹp gì cho lắm. Thỉnh thoảng 
gập vài dân miền Thượng đeo giỏ mây sau lưng đi bộ bên ven bià đường như bóng ma trong sương mù phim kiếm 
hiệp Nhật mà thôi. 

Dân miền Thượng đó có nhiều bộ lạc khác nhau: người Hmong đại khái ở vùng Cát Cát, người Dzầy ở Tả Vân, người 
Dzao ở Tả Phín và người Thái ở vùng Lai Châu. 
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Mặc dù khi tới Hà Nội đúng mùa lạnh N đã hơi quen quen với cái lạnh rồi nhưng từ từ khí hậu lạnh giá buốt của Chapa 
cũng thấm vào người N. 

Khách sạn Victoria Express toạ lạc trên một đỉnh đồi nhỏ ngay giữa thành phố Chapa. Lúc tới, nhà khách sạn đã có 
khá đông du khách rồi, phần đông là dân Âu châu. N làm thủ tục nhận phòng và phải đưa tập thông hành cho nhân 
viên khách sạn cho họ đem đi nộp cho Công an điạ phương. Thủ tục đó không còn xảy ra tại Hà Nội nhưng vẫn còn 
được thực hiện tại các điạ phương ngoài Hà Nôị và Saigon. 

N nhận phòng, phòng cũng chả có gì sang trọng đặc sắc như tờ quảng cáo, chỉ ngang cỡ Holiday Inn mà thôi mặc dù 
Victoria Express được khen là 3 sao trong quyển tour guide và là mắc nhất ở Chapa. Đã thế trong phòng có một mùi 
nước tiểu thoang thoảng xông ra từ phòng tắm. 

Vì mới qua một đêm không ngủ nên N hẹn hướng dẫn viên là 3 giờ sau mới trở lại đón đi xem thắng cảnh với ý định là 
thử kiếm một giấc ngủ ngắn để lấy lại sức. Nhưng vì khách sạn ồn ào cộng thêm với tiếng chó sủa của hàng xóm bên 
cạnh hotel nên N không tài nào đi vào giấc mộng như ý muốn được 

Mặc dù người ngái ngủ N cũng phải miễn cưỡng đi theo chương trình du ngoạn. Trạm đầu tiên là bản (hay là làng 
theo người Hmong) Cát Cát cách Chapa độ 
10 cây số. Đường xe thì chỗ tốt chỗ hư đá 
ngổn ngang và tuy rằng đã gần buổi trưa rồi 
nhưng sương mù vẫn dầy đặc. Bản Cát Cát 
là của dân Hmong. Có 2 dân tộc Hmong: 
trắng và đen, đại khái khác nhau là họ đội 
mũ trắng hay đen. Nhưng nếu không để ý 
thì không biết phân biệt ra sao cả. Nói 
chung dân tộc thiểu số đều nhỏ con, bộ 
răng vì không được săn sóc kỹ nên sự sún 
răng hở răng là thường. 

Đã thế nhà cửa của họ khi đi vào là bước 
ngay vào bếp lửa, họ dùng chỗ đó vừa là 
chỗ sưởi nóng vừa làm bếp ngay cho tiện. 
Thịt heo được treo trên bếp để hun khói cho 
giữ được lâu (họ không có tủ lạnh). Con nít 
nhỏ được giữ buộc ngay sau lưng người 
mẹ, thấy mà tội nghiệp vì đương nhiên đứa 
bé sơ sinh đã phải hít khói bếp ngay từ bé 
(cứ thể tưởng tượng miếng thịt heo treo trên 
bếp đen khói lại chạnh nghĩ tới các tế bào 
non nớt của đứa bé phải bị hấp thụ khói bếp ngày này qua ngày nọ!). Ôi! Y khoa công cộng của chế độ! Hay là họ 
muốn dân miền Thượng thiểu số như người Chàm? 

Trên đường mòn vào bản dân tộc thiểu số thì thỉnh thoảng N thấy vài con chó gầy xác sơ, đàn ngan đen có, trắng có 
khá mập tốt cùng với vài con heo dân bản nhỏ con đang lục lạo kiếm ăn cùng với các con trâu to lớn. 

Con nít được thả chạy rông trong xóm, vài em bé mới độ ba bốn tuổi gì đó đang chập chững biết chạy đi cũng được 
thả rông theo các chị em nhỏ chỉ độ bảy tám tuổi. Vài em nhỏ hơi lớn hơn một tí đã tập tễnh đi theo các chị lớn hơn đi 
xin tiền khách du lịch. Vì là chưa tới mùa trồng gặt lúa (lúc đó là tháng hai) nên đàn bà (không thấy đàn ông) dân bản 
xứ chạy theo khách du lịch. Rất nhiều khi chỉ có một hai người khách du lịch (phần nhiều là Tây phương) mà có độ 
mười người dân thiểu số lẽo đẽo đi theo hoặc lãi nhãi xin tiền hoặc bán các đồ junk làm kỷ niệm. Nghe nói là ngoài 
mùa trồng hay gặt lúa thì đàn ông biến mất ở trong nhà, các bà thì đi ra ngoài bán đồ kỷ niệm hay đi ăn xin. Trẻ con 
cũng vậy vì đường xá tới trường học xa xôi lại nghèo đói phải đi bộ lạnh co ro nên trẻ con ít chịu khó đi học mà ở nhà 
đi chơi hay đi xin tiền cùng các người lớn. 

Dân bản chịu khó đi theo khách du lịch khá xa, có khi đi theo nguyên cả lộ trình thăm viếng bản của khách. Nhóm 
người bản đi bu vào N và vợ với chú Phương hướng dẫn viên có độ 3-4 người lớn và 3 con nít cộng với một bà cụ tự 
khai là 70 tuổi. Bà cụ này chống gậy đi theo xin tiền. Trông thấy bà lão này lẽo đẽo theo sau cả mấy cây số để xin tiền 
N vừa cảm phục bà cụ vì bà cụ đi lên xuống dốc phong phong rất nhanh nhẹn mà vừa thương vì với tuổi tác lão đó 
đáng lẽ là ở nhà có con cháu lo lắng tươm tất nay phải chống gậy đi theo xin tiền trong lúc lạnh giá buốt của miền 
thượng du này. 
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Phong cảnh thiên nhiên chung quanh làng bản với suối róc rách nước trong vắt và rặng rừng tre to lớn rất nặng mùi 
hoang vu hùng vĩ (các cây tre rừng này rất to, đường kính có thể trên dưới 20 phân/cm). N có thấy cả hoa tre mà nghe 
nói lâu lắm cây tre mới nở hoa một lần. Chỉ tiếc là vào tháng hai trái mùa nên không được xem lúa xanh ở các ruộng 
lúa bậc cấp rất đặc biệt ở vùng Chapa này. Lúc này các bậc ruộng lúa đó chỉ còn ngổn ngang vài cụm gốc lúa đã 
được gặt nhô trên đất bùn lầy nên không lấy gì làm hấp dẫn hay gây cảm hứng đẹp gì cả. 

N cũng được dẫn đi xem một chương trình ca vũ nhạc người Thượng miễn phí (vì giá đã được tính trong vé vào cửa 
đi thăm bản rồi) nhưng được khuyến khích cho tiền tip. Với phương tiện tuy nghèo nàn nhưng các vũ công nam nữ 
cũng biểu diễn được một màn ca vũ khá đặc sắc. 

Chiều tối N được chở về khách sạn và tự do đi kiếm ăn lấy. Vì có óc phiêu lưu muốn thử các món ăn lạ, N kiếm được 
một nhà hàng bán đồ thịt rừng: tuy rằng thấy có bán thịt nhím và thịt rắn, N chỉ dám thử thịt gà bản (rất dai) và cá tấm 
(một loại cá như sturgeon tức là loại cá sản xuất ra trứng caviar ở bên Nga hay Đông Âu) khá ngon. 

Hôm sau có thì giờ rảnh buổi sáng la cà trong khách sạn thì thấy có hai bà người Hmong ngồi dệt khăn ngay ở chỗ 
lounge chờ đợi của hotel. Tiếp chuyện thì được biết hai bà ta được mướn bởi khách sạn sáu ngày một tuần. Họ mỗi 
ngày làm 8 tiếng ngồi dệt khăn tay (giá 5 đô la US một cái) tất cả vật dụng như sợi, máy làm vải đều được cung phụng 
bởi khách sạn. Tiền bán các khăn tay chủ khách sạn lấy, ngược lại chủ bao ăn ở và lương độ 100 đô la một tháng. 
Công việc rất nhàm chán ngồi dệt suốt ngày làm việc, lương thì ít tuy vậy việc làm này rất được trọng dụng ở Chapa vì 
khó kiếm được việc ở ngoài. 

Khách sạn khuyên nên không dùng nước để đánh răng nhưng họ chỉ cấp một chai 
nước nhỏ mỗi ngày để dùng mà thôi nên phải mua thêm. (Lại y khoa phòng ngừa/ y 
tế công cộng của chế độ!). Mặc dù là hotel sang nhất trong tỉnh khách sạn nhưng chỉ 
có hai máy computer dể dùng Internet mà một máy lại hư. 

Sau đó N được hướng dẫn đi thăm một bản Tả Phín của người Dzao đỏ (vấn khăn 
màu đỏ), bản Tả Vân người Dzầy và núi Hàm Rồng. Ở làng người Dzao đỏ N được 
chứng kiến một cuộc mổ trâu, một người Dzao đỏ khá cao lớn mạnh khoẻ đang móc 
óc trâu ra chung quanh là một đống thịt trâu trong một vũng máu nhầy nhụa kinh 
tởm. 

Trên đường đi ra núi Hàm Rồng N đi qua một bùng binh giữa tỉnh Chapa thì thấy 
một cảnh trái tai gai mắt. Số là thấy một anh lính cảnh sát cầm gậy đuổi một bà 
người Thượng đang bế con, bà ta hình như đang ngồi chờ ở đó để khi thấy có 
khách ngoại quốc tới thì bà ta ra xin tiền. N thấy oái ăm vì đất này chính ra là của họ 
nay cảnh sát tới chiếm lấy chỗ tốt và xua đuổi họ đi. 

Núi Hàm Rồng được khai thác du lịch khá kỹ càng, dọc theo bên đường đi bộ lên núi có nhiều nhà hàng bày bán đủ 
loại thuốc có cây cỏ lẫn thú vật như nhiều loại nấm như nấm linh chi rất thông dụng. Thú vật khô thì nào là cu hổ, cu 
ngựa rừng, cu dê rừng vv… Tất cả hàng được chú thích kỹ càng như là bổ thận, bổ âm, bổ dương “uống xong các cô 
hàng xóm cũng thèm quý ông”. 

Khu núi Hàm Rồng được tu bổ đẹp đẽ và sạch sẽ với nhiều cây đào đang trổ hoa và nhiều loại cây khác. Nhưng 
không hiểu vì lý do nào mà nhân viên trong công ty du lịch lại cho chêm vào giữa các cây hoa đẹp thiên nhiên với các 
bức tượng của 12 con giáp (như chú chuột Mickey hay rắn đội mũ) quét sơn xanh sơn đỏ giả tạo làm mất vẻ đẹp thiên 
nhiên của các cây hoa lẫn núi rừng. Hay lại do lệnh trên mù quáng! 

Ở bản Tả Vân có một số nhà người bản có óc văn minh tân tiến họ sửa sang nhà cửa họ cho tươm tất hiện đại, nhà 
họ có giường nệm, có nhà vệ sinh theo kiểu Tây phương và họ biến nhà họ thành nhà trọ. Nghe nói khách nước ngoài 
muốn ăn ở một đêm thì chỉ tốn chừng 10 hay 20 đô la Mỹ. N cũng thấy có vài cặp người Tây phương có tính mạo 
hiểm trú ngụ. 

Trên đường về Hà Nội N phải trở lại nhà ga Lào Cai. Trước khi tới nhà ga hướng dẫn viên dẫn đi xem biên giới Lào 
Cai với tỉnh Hồ ku (nói ngược lại) của Trung Cộng. Hai bên cửa ải quan đều được xây cất rất uy nghiêm. Muốn được 
sang Hồ ku thì phải có giấy chiếu khán (visa). Nghe nói thời Trung Cộng dạy một bài học cho Vietnam, lính Tàu tràn 
ngập qua Vietnam thì gần như toàn thể tỉnh Lào Cai bị tàn phá thành ra tất cả nhà cửa của Lào Cai đều là mới cả 
được xây dựng trở lại cách đây 10 hay 20 năm nay. Gần đó có một ngôi chùa Phật. 
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Khi ngồi chờ ở nhà ga N thấy có nhiều cậu thanh niên cỡ 15-16 tuổi ăn mặc tươm tất sạch sẽ mà lại đem theo một 
hộp gỗ N không hiểu tại sao vậy. Hóa ra là các cậu đó đi đánh giầy. Chắc họ làm ăn rất khá với các khách du lịch Tây 
phưong với giày bị dính bùn sau khi đi bộ thăm các bản nên họ mới tập trung đông đảo ở nhà ga. 

Khi đi về thì nhân viên Victoria Express có vẻ được phối trí sắp đặt khá hơn lúc đi: hướng dẫn viên đưa ra tận nhà ga 
rồi “bàn giao” cho nhân viên Victoria Express của nhà ga thành ra lên toa xe lửa khá trơn tru không phải tự đi kiếm lấy 
tàu nào đi về Hà Nội như lúc khởi hành. Kỳ này cũng không có vụ rỉ tai muốn ở riêng một phòng (chắc vì có đông đủ 
khách) nên N và bà xã phải chung phòng với một bà người Úc mập ú đi cùng cậu con trai sinh viên.  

Bà ta mở đầu câu chuyện bằng cách hỏi N cảm tưởng cuộc du lịch Chapa ra sao. N chưa kịp trả lời với một chuỗi dài 
than phiền thì bà ta cướp lời nói là bà ta trông thấy cảnh dân người Thượng nghèo đói khổ sở lại phải chịu đựng cái 
rét giá lạnh buốt xương mà không đủ áo lạnh lẫn lò xưởi ấm trong nhà làm bà ta thầm cám ơn Thượng đế đã cho bà 
ta được sinh đẻ ở Úc châu chứ không như “được” ra đời ở trong một gia đình người Thượng xứ này. Bà ta còn kết 
luận luôn là tất cả các phàn nàn không bằng cái hên mà bà ta được sinh đẻ trong một gia đình người da trắng ở Úc 
châu làm N thấy quê quá tịt ngòi luôn! Triết lý thay! N học được một bài học mới. 

N cũng chạnh lòng tuy có nhiều điều không vừa ý nhưng khi rời khỏi Chapa vẫn thấy cái giá lạnh buốt đã thấm sâu 
trong lòng, N thấy đau cho dân Thượng với quá ít phương tiện sưởi ấm văn minh, lại giáo dục con cái bị bỏ bê thì làm 
sao mà ngóc đầu lên được. Rồi lại còn bị ngoại bang đã tới chiếm đất tốt của họ rồi lại còn bị họ xua đuổi đi. Với tình 
trạng này thì không chóng thì chầy chẳng mấy lúc dân miền Thượng này sẽ thành một dân tộc quá khứ như dân tộc 
Chàm ở Phan Rang mất! 

Hậu Chú thích: Hai tuần sau khi trở về Hoa kỳ thì được biết tin là một phái đoàn trợ giúp Y khoa Hoa kỳ sang Hà Nội 
khi đi du lịch ở Chapa thì bị kẻ trộm vét sạch tiền bạc và hành lý khi đang ngủ say trên toa xe lửa. 
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