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Một bản tin từ CNN có thể là khúc dạo đầu cho câu chuyện tuần này: 

 Có tám người đã chết và 24 người vẫn còn chưa biết thế nào sau khi một đám cháy làm 

đổ cả một khu cộng đồng cao niên tại Quebec vào hôm thứ năm, theo lời xác nhận của những 

viên chức công lực hôm thứ bảy.  

Những đội tìm kiếm vẫn còn bươi móc từ đống gạch vụn bị tuyết phủ dày đề kiếm những 

người thất lạc ở tòa nhà Residence de Havre nằm trong thị trấn L‟Isle-Verten, theo cảnh sát cho 

biết. Nhiệt độ lạnh giá  đã làm cho việc tìm kiếm khó khăn, bởi vì nước sử dụng đề trấn áp ngọn 

lửa đã bị đông lại, phủ băng giá trên tòa nhà ba tầng đã bị đổ. 

“Băng đá ở môt số nơi dày đến 60 xăng-ti-mét. Nghĩa là cả 2 feet,” ông Guy Lapointe, 

làm cho Sở cảnh sát Quebec, nói. “Cho nên chúng ta có thể tưởng tượng được khó khăn như thế 

nào đi xuyên qua băng đá, làm cho nó chảy tan, và lại làm như thế trong một cách cẩn trọng để 

không đụng đến thân thể của những nạn nhân có thể có bị kẹt ở dưới”. 

Lapointe nói rằng khó thể có người nào đang bị thất lạc có thể thoát được đám cháy. 

“Tôi nghĩ rằng hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây có thể đều đồng ý 24 người còn thất 

lạc… Tôi nghĩ rằng chúng ta co thể giả thiết điều xấu nhất, nhưng quí vị cần hiểu rằng chúng tôi 

sẽ không xác nhận bất cứ ai đã chết cho đến khi chúng tôi đã thực sự tìm ra xác,” ông nói. 

Lapointe nói những trang bị nặng giúp làm cho băng đá tan chảy đã được đưa vào. 

Nguyên do đám cháy đã phát ra vào đầu ngày thứ năm tại khu này, nơi người ta tin rằng 

có ít nhất 52 người đang sống ở đó, vẫn đang còn được điều tra. Một điếu thuốc hút dở là một 

trong những giả thiết mà nhà chức trách đang xem xét.  

Ít nhất 37 người già trên 85 tuổi, theo những hố sơ chính phủ có được. 

Bà quyền thị trưởng Ginette Caron nói với đài CBC nhiều người ở nhà dưỡng lão này có 

bệnh mất trí nhớ và đi đứng phài sử dụng xe lăn hay ghế tập đi (walker). 

Những nhân chứng nói rằng họ thấy một số người trong nhà đứng từ những cửa sổ hay 

lan can kêu gọi những người lính chữa lửa đến cứu họ. 

Pascal Fillion, một người sống gần khu này, nói với CTV ông nghe nhiều tiếng la hét từ 

bên trong, nhưng ngọn lửa quá mạnh cho nên lính cứu hỏa chẳng làm gì được.   

“Co một người chúng tôi thấy, mà ngưòi ta muốn cứu, nhưng ông ở trên tầng lầu cao 

nhất, và lửa và gió quá mạnh cho nên người ta không thể đến gần được,” ông nói. 

… 

Câu chuyện nghe đã não lòng, bi đát. Những gì chúng ta có thể tưởng tượng thấy còn não lòng, 

bi đát hơn. Những người già đi tìm sự bình an trong sự cô quạnh bất đắc dĩ vào những ngày cuối 

đời lại phải từ giã cõi đời này trong sự kinh hoàng mà không cần phải chờ đến địa ngục mới biết. 

Và câu chuyện này xảy ra ở Quebec thuộc nước Canada văn minh, tiến bộ bậc nhất. Một xã hội 

được xem là bảo đảm an lạc nhất cho người già. Bởi thế mà tuy câu chuyện xảy ra ở Canada, 

nhiều người già ở nước Mỹ chạnh lòng. Nhất là những người Mỹ gốc châu Á vốn cảm thấy yếm 

thế trong tuổi cao niên so với những người Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ Latino. 

Một báo cáo của Trung tâm chống sự lạm dụng cao niên khẳng định rằng nhiều người già 

rất sợ phải sống, hay bị gởi đi đến, những nhà an dưỡng. Nhất là những người Mỹ gốc châu Á. 

Họ sợ cô quạnh, sợ bị đối xử tệ, cảm thấy xa lạ, không quen. Và còn nghĩ rằng mình không đáng 

bị đối xử như thế. Nhiều người đã để nhà cửa cho con cái và đi xin “housing”, và từ “housing” 

nhiều khi chỉ có một con đường đến thẳng nursing homes. Nhưng thực ra, con số người đang ở 

nursing homes không nhiều.  Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Hoa Kỳ, khoảng hơn 5% 

một ít những người trên 65 tuổi đang ở tại những nhà nuôi già, nhà chăm sóc, trung tâm hỗ trợ 

người già và nhà an dưỡng va chăm sóc…  Vào bất cứ thời điểm nào, chừng 4.2% người già 



đang sống tại những nhà nuôi già - ước tính khoảng 1.6 triệu người. Người càng lớn tuổi thì càng 

đi vào nursing homes. Lớp trẻ nhất của người già có tỷ lệ ở nhà nuôi già là 1.4%, trong khi lớp 

già nhất tỷ lệ này lên tới 24.5%. Những người già trên 95 tuổi đương nhiên đến một nửa là đến 

những nơi an dưỡng này. Con số ngưòi đang ở nursing homes không nhiều, và thông thường là 

những người già lắm, người ta mới vào đây, nhưng ngưòi ta vẫn sợ! 

Tạp chí AARP trong số tháng ba này đã công bố một thăm dò nơi người cao niên về thái 

độ của họ đối với cuộc sống trong tuổi già, và kết luận từ cuộc thăm dò này là kinh nghiệm của 

người lớn tuổi có thể bị ảnh hưởng phần lớn bởi yếu tố văn hóa của nguồn gốc dân tộc của từng 

người - người gốc châu Á nghĩ khác, người da đen nghĩ khác, ngưòi da trắng nghĩ khác… Nhưng 

nói chung, người Mỹ gốc châu Phi có thái độ tích cực nhất, trong khi người châu Á cảm thấy bất 

hạnh nhất. Trước ý kiến “Có nhiều điều vui khi người ta già đi”, có đến 79% người da đen đồng 

ý, 72% người Hispanic, 69% người Caucasian (da trắng) và 63% ngưòi gốc Á. Trước ý kiến “Tôi 

cho rằng đời tôi đã có ý nghĩa”, số người da đen đồng ý là 78%, Hispanic 67%, da trắng 66% 

trong khi gốc Á là 62%. Một nhận định cụ thể hơn “Tuổi già là tuổi cô đơn”, chỉ có 14% ngưới 

da đen có cảm nghĩ này, người Hispanic 16%, người da trắng 19% và người gớc Á là 24%. 

Thực ra, sự khác biệt giữa những con số này không lớn lắm, nhưng nếu ta suy nghĩ miên 

man hơn cũng có thề thấy được nhiều cái lý ở đàng sau. Ý nghĩ, tâm trạng, thái độ của mỗi người 

đương nhiên thường bị tác động bởi hoàn cảnh cuộc sống. Mỗi sắc dân sống mỗi khác. So với 

người Mỹ gốc châu Á chẳng hạn, người da đen và người Latino ít quan tâm đến tuổi già khốn 

khổ hơn có lẽ vì họ ít có mong đợi hơn, cũng ít có ý thức về bệnh tật hơn. Họ sống dễ dàng hơn. 

Khung cảnh cuộc sống có thể ít thay đổi hơn. Tuổi già của họ ít đơn chiếc hơn. Điều kiện làm 

việc của con cái của họ cũng khác biệt khá nhiều so với con cái của những ngưòi già gốc châu Á. 

Thông thường, họ cũng hội nhập nhiều hơn, và cộng đồng của họ cũng đông hơn. Người gốc Á 

thường sống với quá khứ, và muốn có người chung quanh, từ con cháu, bà con đến bạn bè, hàng 

xóm. Ở nước Mỹ bao la này, người ta ở tứ tán, cách sống co cụm, nhà nào biết nhà nấy, xã hội 

của người già còn ai? 

Nói chung, vào thời này, người ta đã nói người già trong thế hệ baby boom (những người 

sinh ra từ năm 1946  đến 1964) bất an hơn nhiều so với thời trước bởi vì họ đã từng sống một 

thời trung niên như những người đẻ bọc điều. Vào thời trước, người ta bước vào tuổi già vui hơn, 

hăng hái hơn trong cảm giác hầu như an toàn tuyệt đối. Xã hội êm ả hơn. Đất nước êm ả hơn. thế 

giới êm ả hơn. Bởi thế mà người ta ít mong đợi hơn - nhất là mong đợi ở con cái, chẳng cần con 

cái và chẳng có bao nhiêu con cái (đây là cái “đại nạn” chung của thế giới, nhất là phương tây). 

Như chúng ta đều biết, vì thế mà cái tháp dân số của Mỹ nay đang thiếu cân đối hợp lý vì người 

Mỹ ngày càng ít con, lớp dân số trên 65 nay đã chiếm đến gần 14% với gần 45 triệu người (Đến 

năm 2030, dân số cao niên sẽ có chừng 70 triệu, với 62 triệu thuộc thế hệ baby boomers và 9 

triệu lớp già hơn, trên 84 - chiếm khoảng gần 20% dân số). Nước Mỹ đang lo số người đi làm sẽ 

không đủ sức nuôi được dân số trẻ dưới 16 và người già trong 15-20 năm nữa. Hãy nhìn lại 

người Việt chúng ta ở bên này. Cách đây 30-35 năm, trong gia đình có mấy người già. Thỉnh 

thoảng mới có một lễ lớn mừng “ông bà được thất tuần”. Ông bà đúng là cao niên, nhưng cha mẹ 

chỉ mới vào lứa tuổi 50 hay 60. Bây giờ, chung quanh ta, những người 70 đầy rẩy, lớp sau 30-50 

chưa chắc đông bằng lớp già, và lớp thiếu niên còn ít hơn nữa.   

Ngaỳ nay xem chừng cái gì cũng hỗn loạn.  Người già không còn thấy an tâm vì những 

bảo đảm của những chương trình An sinh Xã hội (Social Security) và Medicare (bảo hiểm y tế 

cho cao niên) nữa. Chưa kể những người phải sống vào Medicaid. Dĩ nhiên, người ta vẫ nói 

“đừng lo bò trắng răng”, các khoản này hiện nay vẫn còn đó. Thế nhưng nào ai biết chắc trong 

tương lai sẽ còn hay không. Và sẽ bị thu nhỏ lại chừng nào. Cuộc sống chỉ có hạnh phúc khi 



người ta có niềm tin, người ta không thấy tương lai bất định. Nhất là tương lai đó là tuổi già bất 

lực. Nhưng nay ngay con người, người ta còn không dám tin – sao tin được chính phủ là sản 

phẩm của con người. Có mấy người hiểu hết Obamacare để yên tâm?  

Mối ám ảnh lớn nhất của người già đương nhiên là bệnh tật tuổi già. Cũng có thể nói thời 

nào cũng thế, người già lo sợ mang bệnh là phải, có người còn cho rằng hơi muộn, nước đến 

chân mới nhảy. Người càng già sức đề kháng càng kém cỏi, yếu đi, dễ mệt hơn, nhiều khi không 

đủ năng lượng trong người. Có những chuyện vẫn làm thời trai trẻ, nay chỉ nói cho thỏa. Trong 

khi đó, bệnh tật bắt đầu tổng công kích. Khi người ta còn trẻ, bệnh tật không làm gì được, bởi  

thế mà Obamacare đang gặp khó khăn là người trẻ không mua bảo hiểm, mà người trẻ không 

mua bảo hiểm thì ai đỡ cho gánh nặng người già. Cho nên, nhiều khi rốt cuộc ngưòi ta bất hiếu 

mà không hay. Bệnh tật rũ nhau bủa vây và hiếp đáp khi người ta về già. Bệnh nào cũng kinh 

khiếp, mắt tai mũi họng, cao mau, cao mỡ, cao đường, chưa kể đến những phát hiện bất tường về 

tim, ruột, gan, bao tử, cột sống… Và bệnh Alzheimer ngẫn ngơ… Lo sợ bệnh chưa đủ. Lo sợ 

Medicare không “cover” hết cho bệnh của mình chưa đủ. Đáng sợ nhất là trận chiến truyền 

thông, đôi khi có tính cách khủng bố, khiến cho người ta chẳng biết mình bệnh thật hay giả, uống 

thuốc có đúng không, có cần không, đi chụp hình, chiếu điện, soi rọi có nhất thiết hay không. 

Báo chí lúc sau này cứ nói đến những bác sĩ ăn lương của các hãng dược phẩm, hay những thầy 

thuốc đặt ra những thủ tục không cần mà lại còn chém quá mạnh tay với bệnh nhân… Đọc mãi 

những chuyên này ai mà chẳng ngán trước sự hành hạ, lạm dụng của giới vẫn được so sánh như 

mẹ hiền. Chẳng ai ngờ còn hơn ác phụ.   

 Nhưng câu chuyện cháy cái “nhà nuôi già” ở Canada làm cho nhiều người già phải giật 

mình. Bởi vì chẳng ai bảo ai, cũng chẳng cần “học tập cải tạo” gì cả, nhưng nhiều người đến tuổi 

già cứ nơm nớp lo sợ thế nào rồi mình cũng phải đi tập trung “ngắn ngày” vào những nursing 

homes. Thực ra, chính phủ có một “cam kết” chăm sóc ngưòi già, bằng cách này hay cách khác, 

cho dù đang hụt hơi, ví dụ như trả tiền cho người trong gia đình chăm sóc, hay gởi người đến nhà 

chăm sóc, hay nhận người già vào những nhà nuôi già hay cộng đồng dưỡng lão. Cũng có những 

nhà hospice cho những người đến giai đoạn cuối cùng. Vì sự quan tâm của chính phủ đến chăm 

sóc ngưòi già mà chúng ta cũng thấy nhiều hiện tượng lạm dụng, ăn cắp, hành hạ thân xác người 

già diễn ra nơi nơi.  

Báo chí ngày càng đề cập đến mức như báo động về số phận người già, thời nay và 15-20 

năm nữa khi ngân sách có thể kiệt quệ, như là một vần đề nghiêm trọng về khả năng và lương 

tâm của đất nước. Tờ USA Today nói “Hãy bảo vệ những người từng nuôi chúng ta lớn khôn” 

(Protecting „the people who took care of us‟). Tờ The New York Times có một bài phân tích 

đáng suy nghĩ  – Khi cha mẹ già đi, những người Mỹ gốc Á cố sức tuân thủ một nếp văn hóa (As 

parents age, Asian-Americans struggle to obey a cultural code). Bài báo đi vào tình hình khó 

khăn và cảm giác tuyệt vọng của nhiều người già Việt Nam, Campuchia, Đại Hàn… đến mức họ 

muốn trở lại quê nhà hay tệ hơn nữa, tự tử. May mà có những người con biết suy nghĩ và chịu hy 

sinh. Thứ tư tuần trước, tờ The Washington Post đã có một bài nhận định thời sự khác “Khi 

người Mỹ già đi, gia đình có vai trò quyết định trong hệ thống y tế của đất nước (As Americans 

age, families have crucial role in the nation‟s health care system)”.  

Đúng là ngay người Mỹ, người ta thấy cái văn hóa hiện đại hiện tại không ổn cho gia 

đình, cho xã hội, cho nên cần phải có những cách nghĩ mới, cách sống mới, cách làm mới để duy 



trì đất nước này. Đó chính là điều mà những người Mỹ gốc Á cần suy nghĩ lại để bảo tồn những 

gì chúng ta không được vất bỏ! 


