
Đi Thăm Johannesburg, Thành Phố Đông Dân Nhất Nam Phi. 
Như Nguyệt 
 
Chào cả nhà, N vừa xem xong phim “I am All Girls” trên Netflix (cô bé trong phim tên là “All Girls”). Phim dựa 
vào chuyện có thật, nói về nạn buôn người (human trafficking) ở Johannesburg, thành phố đông dân nhất, 
xung túc nhất Nam Phi.  Theo thống kê của Hoa Kỳ, mỗi năm có đến 500,000 đến 700,000 phụ nữ, trẻ em bị 
bắt cóc bán đi hoặc bị hãm hiếp rồi giết chết. 50% là trẻ con từ 4,5 tuổi tới 18 tuổi.  Phim này làm N nhớ đến 
việc trẻ em Việt Nam bị bán qua Cam Bốt, bị bỏ vào những ổ mãi dâm, bị hành hạ, tra tấn, bỏ đói, hãm hiếp 
hết sức là tội nghiệp.  Cha Thông là người thiện nguyện đến tận nơi để cứu vớt, giúp đỡ các em.  Cha có đến 
quận Cam nói chuyện. N có đi dự tiệc gây quỹ giúp cha, nghe cha kể những chuyện thương tâm ngoài sức 
tưởng tượng của con người!  
 
N lại đi lạc đề rồi, cho N quay trở lại, viết sơ sơ về Johannesburg nhé. Johannesburg còn được gọi là “City of 
Gold” (Thành Phố Vàng), được thành lập trong thời kỳ “gold rush” ở Nam Phi năm 1886.  
Nam Phi có 3 thủ đô:  Cape Town, Pretoria, Bloemfontein; nhiều người biết đến Johannesburg vì thành phố 
này có phi trường quốc tế nhưng Johannesburg không phải là thủ đô (capital) của Nam Phi.   
South Africa là nước Nam Phi, khác với South of Africa, miền nam lục địa Phi Châu nha các bạn. Có 7 quốc 
gia thuộc South of Africa: Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, 
Zambia và Zimbabwe.    
 
Tháng Sáu năm 2014, N và con gái đi theo tour (rất ít người, tổng cộng cả nhóm có 8 người) đến viếng 
Botswana, Namibia, South Africa, Zambia, Zimbabwe.  Từ phi trường Los Angeles bay đến Johannesburg xa 
lắm các bạn ơi, phải ngồi trên máy bay hơn 20 tiếng đồng hồ.  May mà N đã từng bay qua Úc, qua Ấn Độ, bay 
về Việt Nam, từng đi những chuyến bay phải ngồi lâu lắc, xa lắc xa lơ như thế nên quen rồi, vả lại N biết thiền 
chút chút nên không còn thấy sốt ruột như cách đây mấy chục năm; nhiều lúc máy bay rù rì, ầm ì sắp cất cánh 
là N đã “thăng” rồi, hì hì.. N ngủ dễ lắm các bạn à… Khi nào thức thì N xem xi nê, đi qua đi lại, stretch, nên khi 
lên máy bay; N khá thoải mái, bình an, không thấy “ớn” chút nào.  
 
Hai mẹ con N đến Johannesburg hai ngày trước khi tour bắt đầu và ở lại thêm 2 ngày sau khi tour chấm 
dứt.  N thuê xe cho con gái lái, bên Nam Phi lái xe bên tay trái giống như ở Úc hoặc nước Anh; khác với bên 
Mỹ, vậy mà N cũng dám để cho con gái lái. Mới đầu cũng rất sợ, sợ quá chừng đi chứ lị;  nhưng sau đó, thấy 
con bé lái khá vững nên N mới yên tâm. Hai mẹ con có đi qua những còn đường nhìn không an toàn một chút 
nào, thấy dân bụi đời, găng đảng, mặt mũi hung ác đứng đầy đường! Có những khu nhà được dân không nhà 
dựng lên xiêu vẹo, nghèo nàn.  Cô tour guide nói, vào ban đêm, buổi tối; có lúc phụ nữ phải đi nhà vệ sinh, mà 
nhà vệ sinh nhiều khi xa cả hơn cây số, vài miles là thường; họ phải đi bộ trong bóng tối, nhiều khi họ bị hãm 
hiếp, bị đánh đập rất là tội nghiệp.  Theo tin tức lúc đó, nạn cướp bóc, bắt cóc, giết người nhan nhản. 
 
Có lúc, N cũng đi xe taxi. Ông tài xế chở hai mẹ con của N kể chuyện ông ta bị “bùa” mê, không còn biết gì 
hết, hai kẻ gian dìu ông ra khỏi tiệm nhậu, tiệm có thu hình những cũng chả làm gì được vì họ nói ông say nên 
họ giúp, họ đỡ ông ra xe.  Sáng hôm sau, ông đã ra ngân hàng rút hết tiền đưa cho 2 kẻ gian ác này. Ông mất 
hết cả gia tài, bao nhiêu năm dành dụm. N nghe mà ngỡ như chuyện hoang đường nhưng ngay tại khu phố 
Việt Nam, khu Little Saigon, cũng đã có người bị, mẹ của một người bạn không thân lắm với N cũng đã bị. 
Cảnh sát khuyến cáo, khi đang đổ xăng hoặc đang đi đường, thấy có ai đưa danh thiếp, bạn đừng cầm lấy 
nhé vì khi cầm, có chất phấn gì đó khiến cho mình bị u mê, kẻ lưu mạnh nói gì cũng theo nghe răm rắp…  
 
Bây giờ ngồi nghĩ lại, N mới thấy sợ, thấy mình đã quá may mắn! Ở những quốc gia như Nam Phi, luật lệ còn 
lỏng lẻo, chưa chắc chắn, hệ thống an ninh còn yếu kém; ấy thế mà hai mẹ con không chịu đi theo tour, cứ tự 
đi loạng chà loạng choạng, tự “thám hiểm” lấy; đúng là điếc không sợ súng, nguy hiểm biết chừng nào 
N tưởng ở Africa nóng lắm, ai dè lục địa Phi Châu thuộc vào phía nam bán cầu, tháng Sáu là mùa đông, trời 
rét ơi là rét!  Mặc dù tour company có dặn phải mang theo áo gió (winbreaker jackets), nhưng áo gió cũng 
không đủ, nên buổi chiều ngày đầu tiên đến Johannesburg, hai mẹ con phải sắm ngay áo khoác dầy.  Những 
lúc đi “game show” (xem thú nơi hoang dã), ngồi trên xe truck không mui, gió thổi bần bật quá lạnh lùng cho 
dù N đã phải mặc 5 lớp áo, đội mũ len, mang găng tay len, khoác khăn quàng cổ.  Có những khi phải khởi 
hành sớm; 5,6 giờ sáng, ôi chao là lạnh, lạnh run người!!  
*****Từ năm 2014 mà đến bây giờ, 8 năm sau; hôm nay N mới ngồi gỏ lóc cóc viết về Johannesburg.   
Có gì sơ sót, xin các bạn bỏ qua cho nhé  



Mời cả nhà xem một số hình N chụp ở Johannesburg.  
 

  
Từ hotel, 2 mẹ con lấy xe bus không phải trả tiền (free shuttle) đến Victoria Wharf 
Trời sắp mưa nên mây đen ùn ùn kéo đến  
  

  
Hai con chim này là chim thật đó nha😊  Từ phi trường đi đến khách sạn, N đã thấy dẫy núi Table Mountain  

  
Hai mẹ con vào nhà hàng ăn tối.                            Thức ăn “fresh”, ngon và rẽ.  



   
Sau đó, 2 mẹ con N đi shopping. Phương An đứng chụp hình cạnh “người mẫu” Nelson Mandela trước một 
cửa tiệm.  Nelson Mandela là vị tổng thống đầu tiên của Nam Phi sau khi độc lập  
  
************ 

   
Sáng hôm sau ăn sáng ở khách sạn. Rồi hai mẹ con đến trung tâm này để được chụp hình chung với 
cheetah, được ôm cheetah.  

   



Xui… hôm đó nàng cheetah đang ngủ gà ngủ gật nên 2 mẹ con chỉ được sờ chứ hổng được ôm  …nhưng lại 
được ôm meerkat. Sau đó, con gái N chở mẹ đi tiếp  
 

          
Quyển sách trong khách sạn có hình những cái chòi nhà tắm (bathing huts) mầu mè, nên N nói con ngừng xe 
lại để chụp hình.   
 

  
  

  
Biển vào mùa đông, không một bóng người!   
  



  
Muizenberg beach, Cape Town  
  

  
Table Mountain 
  
************ 
 

  
Johannesburg hoàng hôn                                                      Johannesburg về đêm 
  
Con tiếp… 
Như Nguyệt 
12 tháng 2, 2022 
 
 
 


