CHÀO THÁNG TÁM
Đỗ Vẫn Trọn

(em Linda Văn (bên trái) và em Thảo Uyên (bên phải))

Tháng Tám, những cơn mưa còn ngái ngủ.
Những tia nắng hừng hực hắt lên như muốn cháy bỏng.
Tháng Tám, cộng đồng người Việt ở Cali đã mất đi 5 người.
Người thứ nhất là anh Phạm Lê Minh Anh, 35 tuổi - cư dân thành phố Garden
Grove, bị bắn chết gần máy rút tiền ATM, tại góc đường Westminster và
Brookhurst, vào tối Chủ Nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017.
Người thứ hai là anh Lý Hiế u , 57 tuổ i bi ̣kẻ cướp bắ n chế t trong tiê ̣m Liquor của
anh ở góc đường Quimby và White - San Jose, lúc 11 giờ tố i thứ Hai, ngày 7 tháng
8 năm 2017, để lại người vợ và 4 người con. Sau 48 tiế ng đồ ng hồ , cảnh sát đã truy
lùng được hung thủ là một người da mầ u.
Kế đế n là mô ̣t vu ̣ hỏa hoa ̣n gây thương tâm cho ba gia đình người Viê ̣t Nam, xảy ra
giữa trưa thứ Ba ngày 15 tháng 8 năm 2017 tại căn mobile home trong khu Golden
Wheel Park, đường Oakland - Thành phố San Jose . Chỉ trong vòng 5 phút, ngọn
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lửa tử thầ n đã thiêu đố t hai thiên thầ n nhỏ bé là em Trầ n Ngo ̣c Thảo Uyên
sinh
ngày 4 tháng 10 năm 2007 - 9 tuổ i, em Linda Văn sinh ngày 16 tháng 6 năm 2007 10 tuổ i và người đàn ông Bùi Xuân Thêm - 62 tuổ i.
Sự việc như sau:
Lúc 12 giờ 30 trưa thứ Ba , những người hàng xóm nghe có mô ̣t tiế ng nổ lớn và
ngọn lửa phát lên từ căn m obile home, space 219, họ vội gọi khẩ n cấ p 911 và tìm
cách tiếp cứu. Khi xe cứu hỏa đế n , mô ̣t nửa căn nhà đã chim
̀ tr ong biể n lửa. Đế n 1
giờ trưa thì ngọn lửa đã được dập tắt , nhưng căn nhà chỉ còn lại một cái khung trơ
trụi. Thi thể hai em bé và người đàn ông cháy đen đươ ̣c tim
̀ thấ y trong đố ng tro
tàn.
Trước đó 2 tiế ng, khoảng 10 giờ 30 sáng, người cô của cháu Trầ n Ngo ̣c Thảo Uyên
là chị Trần Tiếng, vợ của anh Bùi Xuân Thêm được cô con gái lớn đến đónmẹ cùng
ba người con (trong đó có mô ̣t em bé vài tháng tuổ i ) mà bà ngoại Thêm đang trông
giữ để đi giặt đồ, chỉ mình anh Thêm ở la ̣i nhà để trông cháu Thảo Uyên.
11 giờ 15 sáng, em Linda Văn là ba ̣n thân của em Thảo Uyên ở căn mobile home
gầ n đó đa ̣p xe đa ̣p đế n nhà em Thảo Uyên để cùng nhau ôn bài, chuẩn bị vào lớp 5
cho niên học mới. Hai em rất thân nhau như hai chị em ruột, ngoan hiền, học giỏi,
cùng lớp cùng trường với nhau…, và rồicái ngày đinh
̣ mê ̣nh đã cướp lấ y ma ̣ng
số ng của em . Chị Lan Vũ , mẹ của em Linda Vă n đã khóc ngấ t kể cho chúng tôi
nghe nỗi đau này.
Qua lời của người hàng xóm là anh Nguyễn Ngọc Minh kể : “Chiń h con tôi là
người đã go ̣i điê ̣n thoa ̣i cho sở cứu hỏa , và khi xe cứu hỏa đến , ước chừng 21 phút
chứ không phải 7 phút như báo chí đã loan tin….”
Những ngôi nhà xung quanh đó đươ ̣c xe cứu hỏa phun nước nên không bi ̣cháy lan,
chỉ có chiếc xe của anh Hùng Nguyễn, người hàng xóm sát bên ngôi nhà này thì bị
cháy.
Lúc xảy ra vụ cháy , anh Trầ n Minh Cảnh và chi ̣ Phan Thoa là ba me ̣ của em Trầ n
Ngọc Thảo Uyên đang đi làm, anh trai 17 tuổi thì đang đi học. Anh Cảnh làm nghề
sửa xe và chi ̣Thoa làm trong hañ g điê ̣n tử . Gia điǹ h anh đinh
̣ cư ở San Jose đươ ̣c 6
năm.
Vợ chồng anh Bùi Xuân Thêmvà chị Trầ n Tiế ng , người chị ruột của anh Trần
Minh Cảnh cùng sống với gia đình anh Cảnhtrong căn mobile home.
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Cộng đồng người Việt ở San Jose rất bàng hoàng, đau xót trước tin này.
Lúc 7:30 tối thứ Sáu - ngày 18 tháng 8 năm 2017, rất đông đồng hương và giới
chức thành phố San Jose đã đến căn nhà bị cháy để thắp nến nguyện cầu và an ủi,
chia sẻ những đau đớn mà ba gia đình đã mất đi người thân yêu.
Anh Trần Minh Cảnh rất xúc động. Anh nói: “Chưa bao giờ trong đời em có được
cảm nhận như ngày hôm nay. Trong niềm đau mất con, em có được sự an ủi từ tình
đồng hương, nghĩa tình ruột thịt đến để chia sẻ niềm đau với gia đình em”.
Còn chị Vũ Lan thì khóc ngất, không nói được thành lời.
Tất cả ba gia đình bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể đồng hương đến thắp nến
nguyện cầu, đến cộng đồng người Việt đã vận động giúp đỡ ba gia đình trong lúc
hoạn nạn.
Và
Một cuộc Họp Báo diễn ra lúc 1:30 trưa thứ Tư ngày 23 tháng 8 năm 2017 cũng tại
căn mobile home bị cháy này, với sự có mặt đông đủ của giới chức thành phố San
Jose, các cơ quan truyền thông Mỹ - Việt, quý tôn giáo, quý hội đoàn, quý ân nhân,
những tấm lòng nhân ái đã gửi đến ba gia đình gặp nạn một số tiền, ước tính gần
nửa triệu đô.
Thị Trưởng Thành Phố San Jose - Sam Licardo, Nghị viên khu vực 3 - Raul
Peralez, Nghị viên khu vực 7 - Nguyễn Tâm, Phó giám đốc Sở Cứu Hỏa - Curtis
Jacobson, đại diện American Red Cross - Trương Thu Thủy đã nêu ra những biện
pháp ngăn chặn hỏa hoạn và hướng giúp đỡ của Thành Phố.
Anh chị Todd và Cindy Su - chủ nhân của Advantage Homes đã tặng một căn
mobile home mới cho gia đình anh Trần Minh Cảnh, trị giá $200,000, ước định sẽ
hoàn tất trước ngày Lễ Giáng Sinh năm nay.
Chùa Huyền Không và Hội An Giang gây quỹ được hơn $62,000
Hội Nhất Tâm Charity gây quỹ được hơn $38,000
Công đồng người Việt Bắc Cali gây quỹ hơn $17,000
Ngoài ra, còn có Hội ViVo, Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao, nhóm nghệ sĩ
Chí Hùng - Sonny Lê - ca sĩ Ánh Phương - ca sĩ Quỳnh Mai cùng một số ca sĩ San
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Jose, vàmột số cá nhân, đoàn thể đã đóng góp một số tiền cho ba gia đình nạn
nhân.
Khởi động lòng yêu thương, tương thân - tương trợ, phát đi từ Hệ Thống Truyền
Thông Viên Thao và Hệ Thống Truyền Thông Cali Today kêu gọi sự giúp đỡ của
đồng hương. Cô Annie của Lee’s Sandwiches, cô Lily Đặng Hội An Giang, cô
Tina của nhà hàng Rong Biển đã cố gắng vận động mọi người đóng góp, với tấm
chi phiếu đầu tiên của cô Xuân Hồng từ nhà hàng Nha Trang đã khích lệ cho
những người vận động…Và chỉ trong một thời gian ngắn, Ban vận động đã quyên
góp được một số tiền lớn nhờ sự hưởng ứng của những tấm lòng từ tâm.
Trận hỏa hoạn này xảy ra trong khu vực 3 của nghị viên Raul Peralez.Dù nghị viên
Nguyễn Tâm là nghị viên của khu vực 7, nhưng ông rất sốt sắng, tổ chức thắp nến,
họp báo, vận động những người quen đóng góp tài chánh. Hiện ông đang cố gắng
làm việc với Hội Đồng Thành Phố San Jose để có những chương trình cứu giúp
thực thễ, cấp bách, và ông cũng đang vận động chủ đất có thể miễn tiền thuê đất
cho căn mobile home này trong một thời gian.
Đáng kể hơn nữa là tỷ phú Hoàng Kiều, dù trăm công nghìn việc,bận rộn với công
ty của ông là RAAS vừa được Tạp Chí Forbes xếp hạng thứ tư trên thế giới, đã thu
xếp thời gian từ nửa vòng quay của trái đất về San Jose để giúp đỡ và an ủi cho ba
gia đình nạn nhân.
Ông Hoàng Kiều đã ký tặng $100,000 chia đều cho ba gia đình.Và ông còn giúp đỡ
thêm một số tiền để tất cả những gia đình trong khu mobile home này được gắn hệ
thống Smoke Detector - Fire Alarm.
Ông Hoàng Kiều, không phải là cư dân của San Jose, nhưng rất nặng tình với vùng
Thung Lũng Hoa Vàng này. Cách đây mấy tháng, khi một số vùng của San Jose bị
lụt, vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, ông đã ký tặng cho Thành Phố San Jose 5 triệu
để kịp thời cứu giúp hàng ngàn gia đình, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập lụt, mà đa số
là người Việt Nam sống ở đó.
Như Thị Trưởng thành phố San Jose - Sam Licardo từng phát biểu: “Tỷ phú Hoàng
Kiều là đại ân nhân của thành phố chúng ta, là người đem lại niềm vui cho hàng
chục ngàn người…”
Trước khi ông Hoàng Kiều ký tặng 5 triệu, Thành Phố chỉ vận động được hơn 100
ngàn. Nếu không có sự đóng góp lớn lao của ông Hoàng Kiều, thì Thành Phố sẽ
gặp khó khăn vô cùng trong việc cứu lụt. Không thể nào phủ nhận được tấm lòng
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của ông Hoàng Kiều đã đem lại sự hãnh diện cho cộng đồng người Việt ở San
Jose.
Và với lần này, ông Hoàng Kiều, vợ chồng Todd Su và nhiều tổ chức tôn giáo, hội
đoàn, cá nhân, … Một lần nữa,cộng đồng người Việt chúng ta đã khiến Thành Phố
San Jose vị nể.
Với số tiền gần nửa triệu đóng góp, tuy không bù đắp được nỗi mất mát lớn lao của
ba gia đình nạn nhân, nhưng nó là một phần an ủi, thể hiện tấm lòng đùm bọc của
cộng đồng chúng ta như ông Hoàng Kiều đã phát biểu.
Trong ánh lửa bập bùng từ những ngọn nến sáng lên, những giọt nước mắt thương
yêu chảy xuống. Trong tĩnh lặng của màn đêm, trong tĩnh lặng của lời khấn
nguyện, của khói hương nghi ngút, tôi cảm nhận ở giữa vùng thiêng liêng đó, có
bóng dáng hai thiên thần nhỏ bé của chúng ta đang bay bổng, nở nụ cười xinh tươi
trên đôi môi nhỏ bé - thơ ngây.
Trên khuôn mặt của những người đến dự, tôi thấy được nỗi buồn, nỗi xót xa - niềm
thương tiếc. Tôi cũng có những người con ngoan hiền.Nghĩ đến nỗi mất con, mất
người thân, mắt tôi xốn xang, tâm tư tôi quặng đau.
Tuổi thơ như một góc thiên đường, vẻ mặt thánh thiện thơ ngây của em Thảo
Uyên, em Linda Văn vương vấn trong tôi suốt những ngày qua.
Hai giờ chiều thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017, hai thiên thần nhỏ bé của
chúng ta, Trần Ngọc Thảo Uyên - pháp danh Nhật Liên và Linda Văn - Pháp danh
Nhật Thảo được hỏa táng và an linh đặt tại Chùa Từ Lâm - San Jose.
Chào biệt hai thiên thần nhỏ bé, chào biệt tháng Tám buồn vời vợi. Chào kính
những tấm lòng, những nghĩa tình sâu nặng, những vòng hoa nhân ái đan kết thành
một cộng đồng yêu thương đoàn kết.
Hãy ngủ thật ngon nha Thảo Uyên - Linda Văn.
Hãy an giấc nghìn thu nha anh Bùi Xuân Thêm - Phạm Lê Minh Anh - Lý Hiếu.
Chào tạm biệt!
Đỗ Vẫn Trọn
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