
  Nhân dịp Đại Hội TQLC năm 2017 sẽ được tổ 
chức tai Oklahoma City,Oklahoma (OKC,OK)
vào  ngày 1 và 2 tháng 7 năm nay,BBT-DSST 
xin giới thiêu vài nét tổng quát về tiểu bang 
này.

Oklahoma (OK)là một tiểu bang  ở vùng 
Trung Tây Hoa Kỳ,có biệt danh là “OKLA-
HOMA,TIỂU BANG CỦA NHỮNG NGƯỜI 
ĐẾN SỚM”(THE SOONER STATE);nguyên 
do là vào năm 1889,chính phủ Mỹ bỏ ngỏ một  
vùng đất hoang vu,khô cằn còn sót lại,để các 
di dân da trắng ,kể cả người da đỏ địa phương 
tiến vào làm chủ đất đai sau khi một phát súng 
lệnh được bắn ra,làm hiệu lệnh.OK  được 
thế giới  biết đến với các đặc điểm nhờ có 
nhiều người da đỏ cư ngụ từ buổi ban đầu lập 
quốc.Dầu khí là kinh tế chủ yếu,dân cư thưa 
thớt,tính tình khoáng đạt và đặt biệt nổi tiếng 
về môn thể thao bóng bầu dục của trường Đại 

Học Oklahoma.
 OK đã tìm ra được nhiều mỏ dầu lớn nhất 

thế giới như GleenPool ở Tulsa,Oklahoma 
City,Osage.v.v.Ngoài tài nguyên dầu khí,OK 
còn là một vùng đất nông nghiệp trù  phú thích 
hợp cho việc trồng lúa mì và chăn nuôi.

KHO VÀNG ĐEN CỦA CẢ NƯỚC:
Vào năm 1859, OK được tình cờ tìm ra một 

túi  dấu lớn;rồi từ đó những mỏ dầu này được 
phát hiện chạy dài từ Texas qua Oklahoma,qua 
Kansas;đây xem như là trung tâm năng lượng 
của cả nước.Thập niên 1925 đến 1935,OK sản 
xuất nhiều dầu nhất,cung cấp hơn nửa tổng sản 
lượng của cả nước,khoảng hơn 15 tỷ thùng dầu 
đã được  khai thác.Năm 1905,một mỏ dầu lớn 
được tìm ra ở Gleenpool,số lượng dầu nhiều 
đến nổi

Tulsa được gọi là thủ đô dầu mỏ thế giới.
HƠI ĐỐT TỰ NHIÊN:
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Ngày nay lợi tức về năng lượng ở OK phần 
lớn do hơi đốt đem lại;có lời nhiều hơn là khai 
thác dầu mỏ mà chi phí rất tốn kém.Trong đó 
phải kể đến mỏ hơi đốt lớn nhất nước Mỹ la Hu-
goton Field lan rộng sang cả Texas và Kansas.

DU LỊCH:
Nhờ địa thế đa dạng,khí hậu ôn hòa,nên OK 

có rất nhiều công viên rải rác khắp nơi,nhất là 
ở vùng Đông Nam và Tây Nam có nhiều rừng 
núi.Riêng ở gần Lawton có rặng núi Wichi-
ta được dành riêng làm nơi bảo vệ thú rừng 
và có nhiều đường mòn để du khách đi hik-
ing.Rặng núi này rất cổ xưa,gồm toàn đá hoa 
cương được bào mòn thành núi trọc,có nhiều 
hang,hồ và thác nước.Nhiều thú rừng như trâu 
rừng,bò rừng,bò longhom được đem về đây 
để nuôi và gây giống cho khỏi bị tuyệt chủng.
Riêng ở phía Đông Bắc là nơi duy nhất trên 
nước Mỹ có một khu vực được giữ nguyên 
vẹn để làm nơi duy trì các loại đồng cỏ nguyên 
thủy từ thời chưa có chân người bước tới(gọi 
là Tallgrass reserve) để các nhà sinh vật học 
nghiên cứu cấu tạo của lục địa Bắc Mỹ từ thời 
xa xưa chưa được khai thác.Với gần 70.000 
dặm vuông và khoảng 3,8 triệu dân,OK là một 
tiểu bang trung bình của Mỹ.Người gốc châu 
Á khoảng 15.000 người,phần lớn tập trung ở 
Oklahoma City  và Tulsa.

Bình nguyên rộng lớn Trung Mỹ OK do 
con sông Mississipi tạo ra,thông thương với 
vùng biển Mexico từ phía Nam nóng bức 
thổi lên,gặp luồng gió lạnh từ phía Bắc thổi 
xuống ;khi 2 luồng gió ngược chiều này chạm 
với  nhau tạo nên những cuồng phong (Torna-
does).Điển hình ngày 3 tháng 5 năm 2001,có 

một cơn bão lớn nhất trong lịch sử Oklahoma 
City ( OKC) làm 10.000 căn nhà bị phá hủy,44 
người chết.OKC là thủ đô của OK,với khoảng 
600.000 dân,cũng là thành phố rộng lớn nhất 
nước Mỹ,với diện tích 647 dặm vuông.OKC là 
thủ đô văn hóa,chính trị,kinh tế,giáo dục,kinh 
tế,tài chính,công nghiệp,nhất là công nghiệp 
dầu khí.OKC  nằm ở trung tâm của tiểu bang 
nên có 6 xa lộ tản đi các nơi,trong đó có 2 
xa lộ chính là I-35 và I-40.Nhóm người châu 
Á,trong đó đa số là Việt Nam có khoảng 12.000 
người;khu vực này được đặt tên là Asian Busi-
ness District.

BIẾN CỐ 1995 Ở CAO ỐC ALFRED 
MURRAH:

Tháng 4 năm 1995, cả nước Mỹ và thế giới 
bàng hoàng khi có một vụ nổ lớn nổ ra ở cao 
ốc tại trung tâm thành phố làm hơn 100 người 
chết;nguyên do là một nhóm người quá khích 
do tên khủng bố Tim Mc Weigh tìm cách trả 
thù cho vụ Waco khi FBI tấn công  cơ sở của 
David Koresh ở Texas.Tim Mc Weigh bị xử 
tử hình.Ở trung tâm thành phố có một đài kỷ 
niệm ghi lại vụ khủng bố này,trước khi xảy ra 
vụ 11 tháng 9.

Oklahoma được bên ngoài biết đến qua cuốn 
phim nhạc cảnh OKLAHOMA !  ./.

                    
                  BBT-DSST.  3-3-2017
Tham khảo tài liệu của Bác Sĩ Vũ Văn Dzi
OK.trong cuốn “Những Chân Trời Mỹ”
Xuất bản năm 2008.

Thuỷ Quân Lục Chiến
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