
                      NƠI HARVEY ĐI QUA  

          

 Bão Harvey được thông báo sẽ ghé thăm Houston hơn hai tuần 

trước trong các mục dự báo thời tiết của các đài truyền hình địa phương  

thành phố Houston như đài số 2, 11, 13, 20, 26… 

 Tuần lễ hạ tuần tháng 8, ngày 21, 22 trở đi, tin bão liên tục được 

truyền đi với những biểu đồ rõ ràng cho biết hướng đi của bão, đồng thời 

cũng có những khuyến cáo của tiểu bang cũng như của thành phố để cư 

dân chuẩn bị các thứ nhằm tránh bão. Người ta đổ vào các cửa tiệm 

Home Depot mua cây, ván, băng keo, đinh búa…và máy phát điện cùng 

những dụng cụ linh tinh khác… Các chợ bán thức ăn mở hầu như 24/24. 

Đặc biệt thiên hạ đi mua nước uống. Hôm 23 tôi ghé vào Costco để mua 

sắm vài thứ theo định kỳ chứ không hề có ý định mua hàng phòng bão. 

Ấy thế mà khi bước chân vào cửa chợ thì tìm không thấy một chiếc xe 

đẩy hàng nào cả. Biết là thiên hạ đã thuổm hết nên phải đứng chờ hơn 

10 phút sau mới có xe do có một số người ra về. Định là ghé lại dãy vẫn 

thường để nước uống để thỉnh vài case nhưng hỡi ôi! Thiên hạ mỗi người 

một xe trống không đứng sắp hàng để mua nước dù nước đã hết tự thở 

nào… Có lẽ họ nghĩ rằng các nhân viên chợ sắp mang nước ra. Tôi nghĩ: 

nêú đứng chờ, đến phiên mình có lẽ chẳng còn chai nước nào nên đẩy 

xe đi vòng vòng mua mấy thứ đã định rồi ra phóng xe về. 



              

 Buổi chiều tối lại quên việc nước nôi cho đến sámg hôm sau, thức 

giấc phóng xe ra chợ HEB, thấy thiên hạ đã tràn vào chợ không biết tự 

lúc nào (chưa được 6 giờ sáng). Hy vọng có nước. Đẩy chiếc xe vào bên 

trong cửa thì bị một nhân viên chận lại hỏi: Cần nước phải không? Phải. 

Đây! Rồi anh ta giao cho chiếc xe khác trong đó có sẵn hai cases nước. 

Thì ra, họ đã sắp sẵn như thế. Mỗi khách hàng hai cases bỏ sẵn vào xe. 

Thế cũng tiện nên vui vẻ trở về. 

   

 Sáng thứ năm, 24 tháng 8 gửi email cho anh chị em Hướng Đạo 

Houston cũng để nhắn nhe chuyện nước nôi và thực phẩm bằng máy câu 

thơ cho vui. Hôm sau, thứ sáu, Harvey đã chính thức đổ bộ vào đất liền. 

Xem trên TV thấy mưa đổ nhiều ở San Antonio, bão đánh vào Rockport, 

Victoria…rồi dần dần tiến về Galveston, kế đến là thành phố Houston. 

Harvey được gọi là Storm đã trở thành Hurricane với sức gió cấp 4. Lại có 

thêm Tornado đi kèm khiến cho nhiều khu vực nhà cửa bị đánh văng nóc, 

sập tường, bay hàng rào, cây ngả…Mưa đổ xối xả khắp nơi. Đường đi của 



Harvey chẳng biết đâu mà mò, hết đông tây rồi tây nam, hết tây nam rồi 

tây bắc, bão đến đâu thì mưa ào ào đổ đến đó… Sau ba ngày thì quanh 

Houston - đông tây nam bắc đều ngập nước. Ban đầu chính quyền thành 

phố dân di tản tình nguyện, tiếp là lệnh cưỡng bách di tản. Các trung tâm 

tạm trú được mở ra  cho người chạy lụt. Xe ngập nước nằm khắp nơi trên 

đường lẫn các bãi đậu xe. Nước tràn vô nhà thương, nursing home. Nhân 

viên cảnh sát, phóng viên các đài truyền hình làm việc ngày đêm để cứu 

người và đưa tin tức. Họ thay nhau dầm mình trong nước để cứu nạn 

nhân và đưa tin tức cập nhật từ khắp nơi. Tất cả các đài truyền hình địa 

phương đều ngưng các chương trình thường lệ, thỉnh thoảng mới có một 

vài quảng cáo rất ngắn. Tôi tò mò vặn sang một loạt các đài truyền hình 

Việt Nam tại địa phương, hơn chục đài và rất ngạc nhiên không thấy bất 

cứ một đài nào đưa tin tức về cơn bão Harvey đang hoành hành thành 

phố. Họ vẫn tiếp tục chương trình quảng cáo các loại thuốc được thảo trị 

bá bệnh, các loại sản phẩm làm tăng cường sắc đẹp, chương trình phong 

thủy và rất nhiều chương trình văn nghệ ba xu được sản xuất từ trong 

nước. Tôi quá ngao ngán và buồn. Houston duy nhất có một đài phát 

thanh, tuy vẫn giữ chương trình phát thanh thường lệ nhưng họ cũng 

dành một ít thời gian để thông báo và tường trình về cơn bão Harvey, 

nhưng đài cũng bị ảnh hưởng bão nên phải ngưng hoạt động hai ngày. 

Có thể nói suốt bao lần thiên tai đánh vào Houston, đài phát thanh này 

đã thực sự đưa đến những tin tức cấp nhật cũng như vận động kêu gọi 

cộng đồng tham gia các công cuộc cứu trợ. 



                

 Tối chủ nhật thành phố thông báo là sẽ mở xả hai đập chứa nước 

(reservoirs) của thành phố là Barker và Addicks vào lúc hai giờ sáng thứ 

hai. Hậu quả là sẽ có khoảng hai đến ba ngàn căn nhà bị ngập lụt. Được 

biết đây là hai nơi chứa nước nhằm kiểm soát lụt của thành phố Houston 

đã được xây dựng từ năm 1938 và rất kiên cố. Chiều dài của đâp Barker 

là 72,900 feet, của Addicks là 61,66 feet, cả hai đều có bề ngang là 12 

feet. Hai nơi chứa nước này nằm hai bên nam bắc của xa lộ xuyên bang 

số 10 và cũng nằm sát với xa lộ 6. Nhà tôi ở cách Addicks Reservoir 

khoảng hơn một mile và cách Barker Reservoir gần ba miles. Tối thứ hai 

đài số 26 đưa ra danh sách những Subdivisions nằm trong tình trạng nguy 

hiểm nghĩa là sẽ bị ngập nuớc khi hai Reservoir xả nước. Theo dõi không 

thấy tên của subdivision mình đang ở nhưng lại thấy khoảng 6 

subdivision kế cận sẽ bị nước tràn vào. Trên các kênh truyền hình chiếu 

cảnh nước đã tràn lên xa lộ Katy cách nhà tôi chỉ hơn một mile và nước 

tuông chảy vào Buffalo Bayou về hướng downtown và hai bên bờ bayou 

nhà đã bị ngập và cư dân ở các khu vực này được lệnh phải di tản. 



   

         Addicks Reservoir           Barker Reservoir 

 Trên bầu trời vài chục chiếc trực thăng vần vũ bay đi cứu người trên 

những nóc nhà hay ngọn cây. Dưới nước thì thuyền bè, canoes chạy tìm 

người để cứu đưa lên những nơi khô cạn rồi có xe đưa đến các trung tâm 

tạm trú. Các đoàn xe và lính vệ binh quốc gia của tiểu bang đã xuất hiện 

nhiều nơi. Thống đốc tiểu bang, thị trưởng thành phố và hầu hết các viên 

chức chính phủ tại địa phương có trách nhiệm đều có mặt khắp mọi nơi. 

Cơ quan cứu trợ thiên tai của chính phủ liên bang như Fema đã lên tiếng 

và có chương trình cứu trợ, các cơ quan từ thiện như Red Cross kêu gọi 

và chuẩn bị để bắt tay vào công cuộc cứu trợ như họ đã làm trong tất cả 

các vụ bão lụt trước đây. Một số các tiểu bang khác cũng gửi người và 

phẩm vật cứu trợ và nhân sự đến giúp  Houston như Virginia, Florida, 

Georgia, California… 

         



 Tiểu bang Texas có cả thảy 254 quận hạt (Counties), có đến gần 40 

quận bị bão và ngập lụt. Houston nằm trong quận Harris là một trong 

những thành phố bị thiệt hại nặng nề do nuớc tràn ngập vào nhà khiến 

cư dân phải di tản. Thiệt hại nhân mạng do chính quyền loan báo ít nhất 

là 70 người (ABC News), 60 ngàn căn nhà bị ngập nước trong đó có gần 

phân nửa bị hủy hoại hoàn toàn không sửa được. Các xa lộ và đường nhỏ 

bị chận vì ngập nước nên việc di chuyển trong những ngày này rất khó 

khăn và trì trệ. Nguồn nước thoát ra từ việc xả đập khiến cho không ít 

khu gia cư cũng bị ngập. Được biết khi xả nước, chính quyền đã thông 

báo trước và cho lưu luợng nước thoát ra từ từ trong một thời gian khá 

lâu chứ không phải xả đập như ở Việt Nam, không báo trước, chờ đến 

nửa đêm tháo nước cho đổ xuống các vùng thấp làm trôi hết nhà cửa, 

hoa màu và kể cả nhân mạng của con người. 

 Công cuộc cứu người được ưu tiên đối với các cơ quan chính quyền 

từ liên bang cho đến tiểu bang, các hội từ thiện, các cơ sở tôn giáo và 

khắp các tiểu bang Hoa Kỳ đều tham gia đóng góp vào công cuộc cứu trợ. 

Về phần người Việt Nam tại thành phố Houston cũng đã có những nổ lực 

ngay sau cơn bão đi qua. Cộng đồng Người Việt Tỵ Nan tại Houstoncộng 

tác với các cơ sở tôn giáo, các hội từ thiện cùng những thiện nguyện với 

đủ mọi thành phần từ các nơi đổ về để chung tay cứu trợ cho những 

đồng hương thiếu may mắn.  

 Cơn bão đã tan xa nhưng hậu quả nặng nề còn kéo kéo dài cả năm. 

Riêng kẻ viết bài này cùng anh chị em Hướng Đạo cũng đã gáp một bàn 

tay để Giúp Ích trong những ngày qua: phân phối gạo và nước uống cho 

đồng hương bị nạn, lập quỹ cứ trợ nạn nhân mà những người có lòng từ 

tâm không ai khác hơn là quý giáo sư và anh chị cựu học sinh Trần Hưng 

Đạo – Bùi Thị Xuân và các anh chị cựu sinh viên Viện Đại Học Đàlạt. 



 Để kết thúc bài viết ngắn này, xin mời quý độc giả xem lại hai bức 

ảnh dưới đây và cũng không quên gửi đến tất cả quý vị lời cám ơn chân 

thành. 

Phong Châu           

  Đầu tháng 9 – 2017 

                                                    

 



 

 


