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nhưng mang chung một mối tình
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Tác giả – Đặng Hữu Thạnh
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Sakura Maru 
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Xin thân tặng quý bạn Exryu Bắc Cali
Và Exryu Toàn Cầu sắp tham gia 

Du Thuyền Alaska 
và 

Mini Hội Ngộ Vancouver / Seattle

Xin thân tặng quý bạn 
Lê Văn Dũng

Nguyễn Dũng Tiến
Nguyễn Văn Tân
Trần Thanh Việt

đã đứng ra tổ chức 
cho chúng ta một mùa hè thật ý nghĩa

Xin gửi đến quý bạn Exryu
đã cùng tôi tham dự

chuyến du thuyền vòng quanh Nhật Bản
qua chương trình Yuujoo No Fune

năm 1974

Xin trao về người bạn học và bạn  đường 
Ngô Kim Ngọc.

Những kỷ niệm xa xưa  vẫn
sống mãi trong chúng mình muôn đời



Tuần qua, Exryu Bắc Cali gửi thư mời anh chị Exryu Toàn Cầu và thân hữu tham gia cuộc Du Thuyền 
Alaska và Mini Hội Ngộ Vancouver / Seattle. Tôi và bà xã, Ngọc, đã ghi danh và đóng tiền tham dự.

Thành Phố Seattle (1998)

Thành Phố Victoria (1998)

Thành Phố Vancouver (1998)

Chương trình của chuyến du hành Tây Bắc Mỹ mùa hè nầy gồm có:

●     9/9-9/11: Bay đến Seattle. Tôi xin đề nghị quý bạn đến vào ngày 9 hoặc 10 để tham dự du lịch 
và đêm Hội Ngộ do Exryu Seattle tổ chức. Đến ngày 11, nếu trễ máy bay thì không lên tàu. 
Mất tiền mà không đi chơi được.

●     9/11: 2 giờ trưa- “Check in”. Quý bạn sẽ qua “secure check” cùng một lượt với 2500 du khách 
khác. Rất tốn thì giờ.

          4 giờ chiều – Nhổ neo lên đường
●      9/11-9/16: 7 ngày du hành trên tàu Golden Princess
●      9/17: Vào cảng vào 7 giờ sáng. Sau khi qua làm thủ tục qua cơ quan nhập cảnh và quan thuế, 

lên xe đi Vancouver khoảng 9-9:30 sáng.
          Viếng cảnh Vancouver và dự đêm Hội Ngộ 



Chương trình của chuyến du hành Tây Bắc Mỹ (tiếp tục)

●    9/18: Đi xe về Seattle và giải tán. Quý bạn nên lấy chuyến bay tối để có thì giờ.

Từ đây đến ngày du hành còn rất xa. Xin quý bạn xác nhận chương trình với anh em trong BTC, 
Princess Cuiseline và airlines.

BTC gồm có:

Du Thuyền và Tổng Quát: Bạn Lê Văn Dũng - danvle@gmail.com
Seattle – Bạn Trần Thanh Việt - japan_ob@yahoo.com
Vancouver – Anh Nguyẽn Văn Tân - tannguy@hotmail.com

Chuyến du hành Tây Bắc Mỹ mùa hè 2010 sẽ có nhiều sinh hoạt vui tươi: gặp bạn cũ và mới, 
chuyện trò, ăn uống, ca hát, tham cảnh, vv. Đặc biệt là trong cuộc du thuyền Golden Princess, anh 
em Exryu tham dự sẽ không chỉ được dịp ngưởng mộ những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của 
Alaska mà còn có cơ hội làm gắn chặt thêm tình thân hữu Exru của chúng ta. Hơn thế nữa, chuyến 
du thuyền trên tàu Golden Princess năm 2010 mang trở lại một kỷ niệm tuyệt vời cho tôi và nhiều 
bạn Exryu vào gần đúng 36 năm xưa. Đó là kỷ niệm du thuyền vòng quanh nước Nhật trên chiếc tàu 
Sakura Maru trong chương trình “Chuyến Tàu Tình Bằng Hữu”.

Hôm nay, tôi xin được phép chia xẻ với quý bạn kỷ niệm tuyệt vời nầy.

Vào thời chúng ta đi học ở Nhật, kinh tế của Nhật rất phát triển. Hàng Nhật xuất cảng khắp thế giới, 
nhất là đến những xứ Á Châu.  Sự phát triển xuất cảng nầy dẫn đến những phong trào chống đối. 
Dân chúng Á Châu gọi là đô hộ kinh tế giống như đô hộ quân sự của Nhật trong Thế Chiến Thứ Hai. 
Nhiều cuộc biểu tình chống đối và tẩy chay hàng hoá Nhật đã xảy ra ở Trung Quốc, Đại Hàn, Phi 
Luật Tân, Singapore, Nam Dương và Mã Lai.

Sinh viên du học ở Nhật ở những nước nầy và tôi đại diện Việt Nam tham gia vào những hội đàm với 
chính trị gia và báo chí, TV của Nhật. Bầu không khí của những buổi mạn đàm rất là chống Nhật. 
Những việc làm tàn nhẫn của quân đội Nhật được kể lại như cuộc hảm hiếp Nam Kinh, Bataan 
Death March, phụ nữ giải tình Đại Hàn, cắt đường chuyển gạo từ Nam ra Bắc ở VN...

Từ những cuộc hội đàm nầy, một chuyến du hành vòng quanh nước Nhật giửa sinh viên ngoại quốc 
và Nhật Bản được đề nghị và ủng hộ bởi chính phủ Nhật. Chương trình du thuyền nầy được gọi là 
“Chuyến Tàu Tình Bằng Hữu” ( 友情の船 – ゆう じょうの ふね ).

Mục tiêu chính của cuộc du thuyền nầy là để tạo ra một cơ hội cho sinh viên ngoại quốc và Nhật Bản 
sinh hoạt chung và làm bạn với nhau với hi vọng là tìng bằng hữu ngày ấy sẽ dẫn đến sự hợp tác 
quốc tế trong tương lai.

Tôi được bầu làm Phó Hội Trưởng Hội Sinh Viên Quốc Tế (Foreign Student Association) và chỉ định 
làm Trưởng Đoàn Nhóm Du Hành Sinh Viên Việt Nam. Làm Trưởng Đoàn, tôi được quyền tuyển lựa 
đoàn viên. Nhìn lại tôi thấy rỏ ràng là tôi chỉ tuyển lựa “gà nhà”

●    Đoàn viên nữ thì từ cư xá Jibo Kaikan nơi bà xã tôi ở khi du học ở Tokyo.
●    Đoàn viên nam thì cư xá Kokusai nơi cư ngụ của tôi.
●    Đoàn viên ngoài thì là dân cùng trường Waseda như sempai Lê Văn Phụng, dokyusei Lữ Huy 

Hùng và kohai Trần Thị Loan.

Anh chị Huỳnh Trí Chánh,anh Tăng Nghĩa  và bạn Nguyễn Đoàn Hùng tham dự có lẽ qua trường 
Suisan vì chiếc tàu dùng trong chuyến du hành là từ trường Suisan nếu tôi nhớ không lầm. Anh chị 
Chánh và bạn Đoàn Hùng không có họat động chung với đoàn Việt Nam chính thức của chúng tôi.

mailto:danvle@gmail.com
mailto:japan_ob@yaho


Kanazawa, thủ đô của Ishikawa Ken. Sao đó tàu đi Nagasaki, Kagoshima, và vòng lên Hiroshima và 
Kobe. Tàu trở lại Tokyo vào chiều ngày 24.

Tất cả sinh hoạt trên tàu đều dựa vào đội. Mỗi đội có khoảng 15-20 sinh viên. Phân nửa là sinh viên 
Nhật. Phần còn lại là sinh viên ngoại quốc từ nhiều quốc gia. Một đội có khoảng 2-3 sinh viên Việt 
Nam. Đội viên chia phòng gần nhau, đi ăn chung, đi du lịch chung, hội đàm chung. Chỉ có đêm văn 
nghệ là chơi theo quốc gia. Vì vậy cơ hội chụp hình chung nhóm Việt Nam rất hiếm.

Chúng tôi lên tàu vào chiều ngày 12 theo tổ có ban nhạc trẻ em đưa tiễn.

Chuyến du hành Tình Bằng 
Hữu dùng chiếc tàu tên là 
Sakura Maru ( さくら丸 ). Tàu 
nầy được mướn từ Suisan Dai 
nếu tôi nhớ không lầm.

Tàu có thể chứa khoảng 20-
400 hành khách. Hành khách 
ngủ giường 2 tầng  (bunk bed) 
với phòng tắm công cộng. Tàu 
rất nhỏ và không đủ tiện nghi 
như chiếc Golden Princess.

Nhưng đi không trả tiền và 
đây là chuyến du thuyền đầu 
tiên trong đời nên đã không có 
than phiền gì cả.

Chuyến du thuyền Tình Bằng 
Hữu dài 13 ngày từ ngày 12 
đến ngày 24 tháng 3 năm 
1974.

Tàu khởi hành từ hải cảng 
Tokyo trong vịnh Tokyo. Nơi 
ngừng đầu tiên là thành phố 
Hakodate ở cực nam của đảo 
Hokkaido. Từ đó tàu vòng 
xuống nam trên biển Nhật Bản 
đến viếng thành phố 

Kanazawa

Hành khách lên tàu 
trong tiếng kèn của ban 

nhạc trẻ em Nhật.

Kagoshima



Sáng hôm sau tàu chúng tôi đến thành phố Hakodate. Từ múa xuân nắng ấm Tokyo đến Hakodate 
tuyết trắng phủ đầy như hay thái cực khác biệt. Cho đến lúc đó, tôi chưa bao giờ thấy nhiều tuyết 
như thế (sau nầy qua sống ở Pennsylvania, Ohio và đi chơi  tuyết ở Mt. Hood, tôi thấy rất nhiều tuyết 
hơn).

Chúng tôi lên xe bus đi tham cảnh. Tôi lén chạy qua đội số 7, chụp được một tấm hình với bà xã.

Đội số 7 đang lên tàu

Ngọc. 
Bà xã 
tương 
lai của 

tôi

Lữ 
Huy 

Hùng

Hải cảng Tokyo ,với Tokyo Tower, vào buổi chiều nhổ neo lên đường. 



Tối đêm đó, tàu nhổ neo đi vòng qua biển Nhật Bản (Sea of Japan) xuống hướng nam viếng thành 
phố Kanazawa. Ở Kanazawa, chúng tôi được dịp viếng Thành Kanazawa và Công Viên Kanazawa. 
Công viên nầy là một trong 3 công viên lớn nhất ở Nhật. Khí hậu ở Kanazawa giống như là khí hậu ở 
Tokyo .

Trên xe bus đi thăm cảnh 
thành phố Hakodate. 

Chỉ có tôi là một đội viên 
Việt Nam nên rất cô đơn!

Tuyết trắng 
Hakodate 

với bà xã Ngọc. 

Công viên 
Kanazawa 
năm 1974. 



Thành phố thứ 3 chúng tôi đến viếng là Nagasaki. Thành phố nầy bị tàn phá bởi bom nguyên tử 
trong cuối Thế Giới Đại Chiến Thứ Hai. Người Hòa Lan ngày xưa đến cảng Nagasaki buôn bán nên 
thành phố nầy có nhiều kiến trúc Hoà Lan. 

Chị Diệp Nữ Hạc Cúc 
và Ngọc trong

công Viên Kanazawa

Tượng Khẫn Niệm Hòa Bình  trong 
Công Viên Tưởng Niệm Nagasaki. 
Ngọc và tôi  mua một bức tượng 

nhỏ còn giữ đến ngày nay.

Thành phố Kagoshima nằm kế bên núi lửa còn khói Sakurashima. Trước khi nhập cảng Kagoshima, 
tàu chạy vòng núi lửa. Tất cả hành khách lên trên sân tàu để ngắm thiên cảnh nầy.

Bà xã và các đội viên chiêm 
ngưỡng núi lửa Sakurashima, chỉ 
cách khoảng 10 cây số từ thành 

phố Kagoshima



Sau Kagoshima, tàu vòng lên hướng bắc đi về thành phố Hiroshima. Hiroshima là thành phố đầu tiên 
trong lịch sử nhân loại bị dội bom nguyên tử.

Dinh thự còn lại  sau khi bị dội bom. 
Chụp năm 1974

Thú vật trong Sở Thú Kobe

Nơi ngừng cuối của chuyến du hành Tình Bằng Hữu là thành phố Kobe. Chúng tôi được đi thăm Sở 
Thú Kobe. Thịt bò Kobe rất nổi tiếng thế giới. Mặc dù là sinh viên nghèo, chúng tôi cũng gắng đi ăn 
cho biết. Đây cũng là cơ hội đầu tiên và duy nhất trong chuyến du thuyền anh em sinh viên Việt Nam 
được đi ăn trên bờ chung.

Tượng trong Công Viên Tưởng Niệm 
Hòa Bình Hiroshima

Thịt bò Kobe thật ngon nhưng rất đắt tiền. (Sempai Phụng nói là bò Kobe không ngon bằng Ánh 
Hồng Bò 7 Món). Ngọc và tôi phải trả gần 100 đô la, thật là nhiều tiền cho học trò nghèo như tất cả 
chúng tôi. Nhưng tò mò muốn ăn cho biết nên đành chịu vậy !!



Thưởng thức thịt bò Kobe
Từ trái 

Hàng đưa mặt: Đặng Hữu Thạnh (San Diego). Ngô Kim Ngọc (San Diego), Nguyễn Đức Dũng 
tự Dũng Kohi  (Nam Cali), Trần Ngọc Bửu (Paris), Lê Văn Phụng (San Jose)

Hàng đưa lưng: Nguyễn Thị Xuân Lan (Paris), Diệp Nữ Hạc Cúc (Texas). Trần Thị Tuyết khuất 
mặt (Boston), Trần Thị Loan (Nam Cali)

Từ trái
Ngô Kim Ngọc, Nguyễn Đức Dũng, 
Trần Ngọc Bửu, Trần Thị Loan, Trần 
Thị Tuyết, Diệp Nữ Hạc Cúc, Nguyễn 

Thị Xuân Lan, Mai Anh Tuấn

Mai Anh Tuấn (Exryu 71) học Nhật Ngữ 
Kokusai và vào đại học Tokai. Sau 

1975, bạn sang Honolulu nhưng mất 
tin tức. Bây giờ không biết sống chết 

nơi đâu



Đội Số 7 trên biển.

Đội của tôi trong tàu trước phòng ngủ

Nói đến du thuyền là nói đến những sinh hoạt trên tàu trên biển khơi. Sinh hoạt tập thể gồm có chụp 
hình đội, hội đàm, ca cộng đồng, chơi thể thao, trình diễn thời trang...Chiếc tàu Sakura Maru rất nhỏ 
và không sang trọng như tàu Golden Princess nhưng cái gì cũng có. Chỉ thiếu quầy rượu và sòng bài 
casino.

Ngọc

LH
Hùng

Tui lúc chưa lên Táo

A. 
Tăng 
Nghĩa 

(?)



Mấy chị học đàn guitar trên tàu.
Từ trái: thầy dạy đàn người Nhật, Đặng Thị Hương (Paris), Lê Kim Hà (Portland, Oregon), Ngọc

Trình diễn quốc phục áo dài.
Từ trái

Trần Thị Tuyết, Đặng Thị Hương, 
Lê Văn Phụng, Ngô Kim Ngọc, 

Diệp Nữ Hạc Cúc



Đoàn viên Việt Nam hòa ca

Ban Sinh Viên Quốc Tế và nhân 
viên Bộ Ngoại Giao Nhật 

nghe đọc diễn văn.
Tôi ngồi hàng thứ 3 từ trái

Mấy chị chơi nhảy dây trên tàu. 
Ngọc nhảy. Chị Cúc và chị Hương quay 

dây. Chị Tuyết đợi phiên của chị. 
Mấy chàng Nhật đứng xem



Sáng ngày 24, các đoàn viên bận rộn chia tay và chuẩn bị xuống tàu. Anh chị em viết lưu bút cho 
nhau làm kỷ niệm. Tôi xin chia xẻ dưới đây vài vòng chữ của bạn năm xưa.



Sempai Lê Văn Phụng

Bạn Mã Hán Sư - Sydney

Diệp Nữ Hạc Cúc



Không nhận ra được chữ ký

Đọc lại những vòng lưu bút nầy tôi rất cảm động nhất là khi nhìn thấy những vòng chữ của bạn 
Lương Phi. Anh qua đời trong cô đơn vào đầu năm qua.

Một đoàn viên viết lại: “Đời là khó. Xin chúc một chữ Hòa”. Thật buồn là sau 36 năm, tập thể chúng 
ta vẫn chưa tìm được chữ Hòa ( 和 ). Ngày hôm nay, cộng đồng Exryu chúng ta vẫn còn bị chia rẻ, 
phân ly bởi sự khác biệt chính trị, ganh tị và khinh bỉ vì giàu nghèo, địa vị và học thức.

Lời khẩn cầu của người bạn nầy thuở ấy và cũng như của sempai Lê Văn Phụng gần đây vẫn chỉ 
còn là giấc mơ tít xa tầm tay !!!

Chị Lê Kim Hà 
(Portland, Oregon)



Hợp ca chia tay 
trong khi tàu cặp bến lại 

hải cảng Tokyo.

Vai kề vai! Tay nắm tay !

Một điều tất cả anh chị tham dự chuyến tàu Tình Bằng Hữu đồng ý là 13 ngày trên biển đã cho 
chúng ta một kỷ niệm tuyệt vời không bao giờ quên được.

36 năm sau, anh em Exryu sẽ gợi sống lại những kỷ niệm nầy qua chuyến du thuyền Alaska và Hội 
Ngộ Vancouver / Seattle.

Trong niềm tin tình Exryu bất diệt, tôi xin được phép gọi chiếc tàu Golden Princess là

Xuống tàu

友情の船 2010
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