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Trong dịp đi cruise trên tầu Oasis of the Seas tôi có hỏi anh trưởng đoàn là mấy tàu 
chúng tôi đi trước kia có thấy người Việt mình làm phòng (nghe họ nói tiếng Việt  thí 
nói là “người Việt” nhưng giọng nghe không giống giọng mình!! Hóa ra họ là người … 
VC),  sao kỳ này không thấy 1 người Việt nào cả, toàn là Phi luật Tân , Mã lai, Đại hàn, 
Haiti, Yugoslavia, Mexico… v…v… thì được trả lời là bà xã anh làm travel agent nên 
anh cũng có dịp đi cruise làm hướng dẫn viên mấy chục lần rồi. Các hảng Tàu như 
lớn như Carnival, Holland, Royal Caribbean bây giờ đều đồng loạt sa  thải và 
không bao giờ  mướn người “ Việt Nam “ nửa.  
 
Lý do trên các tàu có nhiều tầng, mấy ngàn phòng ngủ thì họ chia ra từng section, cho 
người Việt Nam, người Phi luật tân, người Mã lai, người Mexico…v...v… làm phòng. 
"Các section khác mọi việc đều an lành, chỉ có section do người “ Việt” đảm 
trách thì thường xuyên có báo-cáo mất đồ đạc của hành khách nhiều quá !!!" 
 
Vì các tàu này chạy ngoài biển khơi nên được coi như 1 quốc gia nhỏ và từ thuyền 
trưởng đến tất cả các nhân viên phục vụ đều là người quốc tế không nhất thiết phải là 
cùng một quốc tịch. Các hãng tàu mướn nhân công từ các nước khác nhau, riêng 
những nhân công người Việt được mướn từ miền Bắc, họ là các con cháu các ông tai 
to mặt lớn. 
 
Anh trưởng đoàn nói mỗi lần nghe mấy chuyện ô nhục trên đây anh thấy đau nhói 
trong tim vì lòng bị động chạm một cách vô tình. Các chủ tàu và các nhân viên trên chỉ 
biết những đứa ăn cắp đó là người “Việt-Nam” thôi chớ đâu có biết có hai loại người 
Việt: Việt Nam VC và Việt Nam Quốc Gia.  
 
Thế mới đau lòng cho chúng ta vì bị vơ đũa cả nắm. 
 
 


