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HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA 

Phần III- Ai Cập 

Ngày 4/4 đòan hành hương từ giã Biển Chết để vào Biển Đỏ, bên bờ vịnh Aqaba. Nơi hội tụ cảng biển của ba 
quốc gia cuối vịnh: Ailat thuộc Israel, Taba của Ai cập và Aqaba, Jordan. 

Trung đông đã huyền bí lại càng gây tò mò hơn, khi nghe nào là biển chết, biển đỏ. Chết thì hiểu rồi, sao lại là 
đỏ, xin hầu chuyện sau. Nay kể lể gian nan nơi “địa đầu giới tuyến”. 

Phía Bắc, ra Jordan rồi vào Israel nhẹ nhàng bao nhiêu thì bấy nhiêu khó khăn vất vả dồn hết về ngõ cực nam 
Israel. Mọi người đã du hành qua 3 nước: Jordan, Israel và Palestine, quà thánh tích, quà lưu niệm, quà làm đẹp, 
quà bánh trái, chà là số một thế giới,…nhét đầy vali, muốn bung cả dây kéo. Vậy mà tất tần tật hành khách và 
hành lý phải rời xe đi soi máy, làm thủ tục xuất nơi Israel. Mấy chị nhiệt tình ủng hộ viện mỹ phẩm AHAVA, 
nay mới ngán ngẩm. Xuất trình hóa đơn để refund thuế, hải quan đòi xem hàng đã mua. “Thâu rầu, thâu rầu!!”, 
còn chi đâu em ơi: hàng mua nay nằm đáy vali, không can đảm lục tung ngòai đường. Xếp vali trong phòng 
lạnh mà đã tóat mồ hôi hột, nay trút hàng nơi cái nóng nầy, chắc vãi đái. Đành tiu ngỉu đi bộ, gồng gánh qua 
vùng đệm, dài đến cả trăm mét, dưới cái nắng ban trưa vùng sa mạc. Lưng balô, vai sắc cốt (sac à côte), vali mẹ 
cõng vali con rơi lên tuột xuống, mồ hôi nhễ nhại, rồng rắn đưa hành lý đi soi-xét, làm thủ tục nhập cảnh vào 
Egypt. Nhiêu khê. Máu galant Tây không còn một giọt: đường anh anh đi, đường em em đi.  

Qua được Sinai, đất Ai cập, thì đã quá ngọ.  

Bù lại tài xế Mohamed và và hướng dẫn Abraham rất dễ thương. Hình như càng nghèo tiền, con người càng 
giàu tình. Jordan, Egypt cổ xưa không biết thế nào, nhưng nay nom bề ngòai thua xa Do Thái. 

14:30 bụng đói meo, đòan đang chờ lực lượng an ninh đến để áp tải, dẫn đường, nhiều người đề nghị đi “xả 
nước cứu thân”, rải rác vào một siêu thị nhỏ gần đồn biên giới với nghi thức chống khủng bố đầy đủ: máy soi 
túi xách, giày cởi, tháo nịt, y như lúc check in vào phi trường. Khi ra cổng, bảo vệ tính 2 usd/người, cái phí “của 
đệ tứ khóai” đắt nhất hành tinh, đề nghị đưa vô Guinness World Records. Chờ hòai không thấy cảnh sát dẫn 
đường, đòan hành hương liều mạng đi ăn trưa. Phải hơn tiếng xe chạy mới đến quán ăn, nằm chơ vơ lẻ loi giữa 
mênh mông cát và đá. 
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“Mặt tiền quán ăn” 

   

            “Nhà cửa cư dân Bedouin”   “Em bé Du mục bán hàng thủ công thay vì đến trường” 
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Sinai là một bán đảo hình tam giác. Nó nằm giữa Địa Trung Hải phía bắc và Hồng Hải phía nam, tạo thành một 
“cầu đất” từ Bắc Phi sang Tây Á, rộng khoảng 60.000 km². 

Ai cập chia Bán đảo Sinai thành 5 trấn: Nam Sinai, Bắc Sinai, và ba trấn dọc kênh đào: Nam Suez, Trung Suez 
và Bắc Suez, còn gọi là  Port Said, một thành phố cảng biển Địa Trung Hải, ngay lối ra vào và cùng tuổi với 
Kinh đào Suez.  

 

“Bán đảo Sinai và kinh đào Suez phía trái” 

Hơn 30 năm qua, Sinai là điểm đến của khách du lịch vì vẻ đẹp tự nhiên, nhiều bãi san hô, cũng vì nó nằm cạnh 
Israel và liên quan đến lịch sử Kinh thánh. Một số lớn người Ai Cập đến làm nghề du lịch, sự phát triển đô thị ở 
đây, khiến dân du mục Bedouin bản xứ mất đi bãi chăn thả và ngư trường đánh bắt cá. Sự xung khắc văn hóa 
dẫn đến các hoạt động khủng bố nhằm vào du khách.  

Bán đảo Sinai là nhà của khoảng 7.000 người du mục Bedouin. Du khách chán nhịp sống ồn ào đô thị, thích tới 
đây để tìm những con người trầm lắng và một không gian tĩnh lặng.  

Tiếc thay, sau khủng hoảng chính trị ở Ai Cập năm 2011 (Tổng thống Hosni Mubarack từ chức), sự bình yên 
của Sinai bị khuấy động nặng nề, và tình hình ngày càng trầm trọng hơn cho đến nay, khi ông Abdel Fattah al-
Sisi, một người theo chủ trương bài Hồi giáo, lên làm tổng thống vào năm 2014.  

Chính sách mạnh tay đối với người Hồi giáo của ông al-Sisi đã gây bất mãn trong cộng đồng này và thúc đẩy sự 
lớn mạnh của nhiều nhóm cực đoan, trong đó đáng kể nhất là Ansar Bayt al-Maqdis (một tổ chức chiến binh 
Hồi Giáo) mà sau này đổi tên thành Sinai Province vào năm 2014. 
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Quyết định đổi tên được đưa ra sau khi Ansar Bayt al-Maqdis cử người tới “móc nối” với lãnh đạo IS và thề 
trung thành với tổ chức này. Ansar Bayt al-Maqdis nay có đồng minh trong cuộc kháng cự với Tổng thống al-
Sisi; lại có “công” đưa IS đến vùng hoang mạc tuy khô cằn nhưng có vị trí chiến lược giữa 2 châu lục Á - Phi. 

Sau cái bắt tay giữa IS và Sinai Province, thế giới choáng váng chứng kiến các vụ tấn công tại bán đảo này: gia 
tăng cả về số lượng lẫn mức độ phức tạp. Quân đội và cảnh sát Ai Cập là kẻ thù chính của họ. Theo thống kê, 
tính riêng trong nửa đầu năm 2015, hơn 700 vụ bạo lực diễn ra tại khu vực này với con số thiệt mạng lên tới 
hàng trăm. 

Trước vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah ở Bir al-Abed hôm 24/11/2017, chuỗi vụ tấn công đồng loạt hồi 
đầu tháng 7/2015, gần thành phố Sheikh Zuweid, Bắc Sinai được coi là vụ đụng độ đẫm máu nhất trong lịch sử 
với hơn 100 nhân mạng.  

Nhiều người theo dõi thời sự vẫn chưa quên thảm kịch chiếc Airbus A321 của Nga, bay từ Sharm el-Sheikh 
(Sinai, Ai Cập) đến thành phố Saint Petersburg (Nga) nổ tung trên bầu trời, không lâu sau khi cất cánh ngày 
31/10/2015. Toàn bộ 224 nạn nhân trên chuyến bay thiệt mạng. 

Ngòai ra, Sinai còn hấp dẫn nhiều phe phái vì cái tội đã giàu tài nguyên khóang sản và vàng đen; lại còn là “con 
đường tơ lụa” cho vịêc buôn lậu vũ khí từ Phương tây vào vùng Tây Á-Bắc Phi. Israel ăn không ngon ngủ 
không yên cũng vì có 200km biên giới với Sinai và Dải Gaza nằm sát bên. 

Thường các công ty du lịch phải thuê police áp tải và xe quân sự dẫn đường mới dám đưa du khách đi trong 
vùng sa mạc Sinai. Nhưng hôm nay hoặc do quá giờ, hoặc không đủ nhân lực, không một ai theo bảo vệ. 

Trước khi đi, con cái ở nhà đã lo âu:”bố mẹ nhớ thường xuyên liên lạc về !!”. Biết tin đã vào vùng chiến sự 
Sinai, chúng càng ngồi trên lửa. Mặc dầu trên xe có mobile internet, nhưng no wave, chịu trận. Mãi khi về đến 
một resort hiếm hoi tên Tolip ở bãi biển xinh đẹp vùng Taba thì liên lạc mới thông. Tòan bộ khu vực resort rộng 
lớn, chỉ nơi lobby mới có sóng internet. 
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Dọc Biển Đỏ vùng Taba nầy còn rất nhiều resort bỏ hoang, cái thì xây dựng dang dở, cái thì vô chủ, chỉ dành 
cho trại lính đóng quân.  

 

“Resort Tolip, bên bờ Red Sea” 

 

“Bên bờ Biển Đỏ” 
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Biển Đỏ còn gọi là Hồng Hải, Red Sea nối tắt Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kinh đào Suez, ôm bán đảo 
Sinai vào lòng bằng hai vịnh: Suez và Aqaba (xem bản đồ).  

Biển Đỏ dài khoảng 1.900 km. Chỗ rộng nhất trên 300 km. Nơi sâu nhất 2.500 m, trung bình khỏang 500 m.              

Biển sao lại đỏ?  

Tên gọi của biển này không phải để thể hiện màu nước của nó, mà là vì sự nở rộ theo mùa của một loại tảo lam 
có màu đỏ gần với nước bề mặt. Một số người khác cho rằng đỏ dùng để chỉ các dãy núi giàu khóang chất màu 
đỏ gần đó. Những người mộ đạo lại cho rằng tên Biển Đỏ liên quan đến câu chuyện trong Kinh Thánh: giữa 
quân Pharaon và đòan dân Hebrew (Israel) hồi hương của Moses (Xuất hành 14:27-28).  

Nghe nói nhiều khu vực dưới đáy biển rất ngoạn mục. Hồng Hải được phát hiện như là một điểm đến cho 
những ai thích lặn từ thập niên 50 thế kỷ trước. Sau nầy lại nổi tiếng nhờ những bộ phim nghiên cứu biển của 
thuyền trưởng Jacques-Yves Cousteau. 

Lối đi tắt Suez cũ khởi công năm 1859 và hoàn thành 10 năm sau đó 1869. Dài 193,30 km (120,11 dặm), khúc 
hẹp nhất là 60 m, và độ sâu 24 m, đủ khả năng cho tàu lớn 250.000 tấn qua được. 

Năm 2014, chính phủ Ai Cập lại thuê 6 công ty quốc tế: một công ty của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống 
nhất (UAE), một công ty Hoa kỳ, hai công ty Hà Lan, hai công ty Bỉ, đào tuyến mới song song, dài 72 km. 
Hoàn thành vào 23 tháng 7 năm 2015. Chỉ 4 tỷ USD thay vì mất nhiều mạng người Nô lệ và chỉ một năm đào 
so với 10 năm.  

Sáng ngày hôm sau, như đã hợp đồng với quân đội và cảnh sát vũ trang, mọi người phải ra xe đúng 6:30 để kịp 
thời gian vào viếng đền thánh và tu viện Ste Catherine thành Alexandria. 

Một cảnh sát trưởng, vai mang súng máy cùng ngồi trên xe sau lưng tài xế. 3 chú lính và 1 tài xế trên xe jeep 
trang bị đại liên, súng ngắn, súng dài, mũ-giáp đầy đủ, chạy trước mở đường. Giống như các VIP vi hành! 
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“Cảnh sát trưởng” 

Xe chạy qua các “hiểm địa” đều thấy những hình ảnh quen quen miền lửa đạn xưa: đồn bót, lô cốt, xe trang bị 
đại liên, mô đất và ngựa kẽm gai xếp zic zắc, hạn chế tối đa tốc độ, có nhiều chiếc de tới de lui mới qua lọt. Tất 
cả đều phải kiểm tra giấy tờ, lục sóat, rà mìn. Xe đòan hành hương có cảnh sát trưởng nên được ưu tiên. Khỏang 
1 tiếng xe chạy lại có một trạm như thế. Giống như cung đường Dakto-Kontum trước 1975.    

Nằm dưới chân núi Sinai là đền thờ và tu viện thánh Catherine thành Alexandria, một trong những tu viện Cơ 
Đốc giáo cổ kính trên thế giới, cũng là điểm tham quan nổi tiếng nhất của bán đảo Sinai. Mỗi năm, hàng nghìn 
người hành hương mộ đạo không quản khó nhọc tìm về với những bức tường cổ hơn 1.000 năm tuổi của tu viện 
này. 

 

 

“Tòan đòan trước tu viện Ste Catherine” 

Rất tiếc hôm nay Tu viện được lệnh đóng cửa, không cho khách tham quan, do cơ quan an ninh thông báo là 
tình hình đáng báo động. Tất cả các các lọai xe phải rời tu viện trước 10h, nếu không trạm gác gần đó sẽ không 
cho qua. Đa số khách hành hương còn trẻ tuổi, tỏ ra thích thú, vì chưa nếm mùi chiến tranh. 
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“Lạy Cha chúng con ở trên trời !” dưới chân núi Sinai, nơi Moses nhận Mười Điều răn Chúa Trời” 
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Thánh nữ Catherine thành Alexandria, Ai Cập là con một gia đình giàu có theo đạo Kitô. Bà có nhan sắc. 
Hòang đế La Mã thương đòi cưới. Bà từ chối vì đã hứa trọn đời chỉ dành phụng sự Thiên Chúa. Thánh nhân bị 
tống ngục và hành hình một cách dã man. 

Rời Sinai, mọi người đều yêu cầu trưởng đòan ghé nơi “biển chia đôi” cho dân Israel đi qua. Lẽ ra khúc biển 
nầy rất lý tưởng để khai thác du lịch đón khách hành hương. Buồn thay, khu vực chỉ lác đác vài cây chà là và 
rặng phi lao xơ xác lá. Hai cái giếng tương truyền là từ thời Moses chứa tòan rác. 

 

 

“Giếng Moses bên các Shop bỏ trống” 
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“Bên bờ Biển Đỏ rẽ hai” 
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“Đáy giếng Moses đầy rác, tiếc thay !” 

Dân bản địa bám theo một vài chiếc xe hiếm hoi của đòan hành hương bán đồ lưu niệm. Mọi người thương cảm 
mua dùm những xâu chuỗi làm thủ công không mấy gì đẹp về làm kỷ niệm. Ông cảnh sát an ninh khu vực đích 
thân đến xe nói lời cám ơn đòan đã thể hiện lòng từ thiện với dân ông. 

 

“Vùng sa mạc Sinai, con đường Thánh Gia trốn qua Ai Cập” 
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Xe chui qua hầm kinh đào Suez đến được Cairo, thủ đô Ai cập, đúng thời điểm mặt trời đang rời bỏ vùng sa 
mạc Sahara. Mọi người thầm nói lời cảm tạ Ơn Trên đã ban bình an cho cả đòan. 

 

Đến một khách sạn bên bờ sông Nile huyền thọai thì phố đã lên đèn.  
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“Sông Nile by night” 

Ngày hôm sau mọi người hớn hở đi khám phá nền văn minh cổ đại Ai Cập: Pyramid Giza. Tour guide đã thông 
báo hai lựa chọn: chụp hình bên ngòai, rồi leo lên một đọan hay mua vé vào trong. Khốn nỗi các nhà khảo cổ Ai 
Cập đã móc “hết ruột” đưa vô bảo tàng rồi, vào tốn tiền mà chẳng thấy gì ráo trọi. Đa số khách tham quan lòng 
vòng chụp hình bên ngòai. 

Sừng sững trước mắt là những hình ảnh thật mà cách nay hơn nửa thế kỷ, nguời viết đã lật đi lật lại trong sách 
Histoire. 

Đọc được trên Internet:  

Giza nằm phía Tây sông Nile, cách Cairo khỏang 20km. 

Một trong những cấu trúc nhân tạo nổi tiếng nhất trên thế giới. Cao 139 m, Đại Kim tự tháp Giza được xây 
dựng từ khoảng 2,5 triệu khối đá vôi có trọng lượng trung bình 2,6 tấn. Tổng khối lượng của kim tự tháp là hơn 
6,3 triệu tấn. Mỗi khối đá nặng từ 2 tới 30 tấn, một số nặng hơn 50 tấn. 
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Cụm Kim tự tháp Giza là 3 Pyramid của ba đời Pharaon liên tục: Khufu (Hay Kheops, Đại Kim Tự Tháp), 
Khafre (Hay Kephren), Menkaure (Hay Mykerinus) cùng với các công trình phụ là Pyramid của bầu đòan thê 
thiếp và tượng Đại Nhân Sư (Sphinx), được xây dựng trên cao nguyên Giza.  

Kim tự tháp Giza quay mặt về đúng điểm Cực Bắc của Trái Đất. Đây cũng là công trình hướng về Cực Bắc 
chuẩn xác nhất hơn bất cứ công trình nào trên thế giới. Dù được xây dựng từ hàng ngàn năm trước, hướng của 
kim tự tháp Giza chỉ lệch điểm Cực Bắc 0,05 độ. Đó là do điểm Cực Bắc thay đổi theo thời gian, vào lúc Giza 
hoàn tất thì nó hướng đúng về điểm Cực Bắc. 

Trong số 7 kỳ quan cổ đại thế giới, kim tự tháp Giza là công trình duy nhất còn sừng sững trơ gan cùng tuế 
nguyệt. 

Cho tới khi tháp Eiffel hoàn tất vào năm 1889, kim tự tháp Giza là công trình cao nhất thế giới dù đã gần 4.500 
năm tuổi. 

Đến nay, các nhà khoa học vẫn cãi nhau không biết bằng cách nào người Ai Cập cổ đại vận chuyển những khối 
đá khổng lồ, nặng hằng chục tấn về Giza được; rồi cẩu đâu mà đưa nó lên cao, cho vào đúng vị trí; gắn kết 
chúng lại bằng chất gì, đã gần 5 thiên niên kỷ vẫn trơ gan. Làm sao đưa được khối đá khổng lồ về đây để tạc 
Đại Nhân Sư Sphinx ??? Rồi hì hà hì hục đưa những cỗ quan tài bằng đá nặng quá sức người vào Kim tự tháp 
để giữ xác ướp Pharaon của họ? Bí mật, hòan tòan bí mật. Kẻ khác lại nghi ngờ hay là người ngòai hành tinh đã 
đến làm ?! Nhưng thực tế là họ đã làm được. 

 

“Quần thể Pyramid Giza: Menkaure, Khafre và Kheops” 
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“Đá Pyramid Kheops” 

 

“Tòan đòan trên cao nguyên Giza” 
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“Pyramid còn lại chóp nón: Khafre”  
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Sphinx: Đại Nhân Sư, đầu người mình sư tử, đây là bức tượng nguyên khối lớn nhất thế giới, dài 73,5 m, cao 
20,22 m và là một trong những bức điêu khắc nguyên khối lâu đời nhất. Bức tượng được cho là do người Ai 
Cập cổ đại thực hiện dưới Triều đại của Pharaon Khafre (2558-2532 trước Công nguyên) 

 

“Sphinx: Đại Nhân Sư” 
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Buổi chiều đòan hành hương tham quan viện Papyrus, nơi sản xuất giấy từ cói sông Nile theo cách người Ai cập 
cổ. Bà xã mua tặng cho người viết một bức Tiệc Ly khá đẹp, không rẻ nhưng là dịp may hiếm có của độc.  

 

 

“ The Last Supper” 

Đòan thuởng thức những vũ điệu Ai Cập và ăn tối trên Du thuyền dọc sông Nile. 
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“Du thuyền sông Nile” 

Egypt: tên chính thức là nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, quốc gia duy nhất có đất nằm giữa hai châu lục Bắc Phi 
và Tây Á. 

Người viết còn nhớ một câu trong bài Địa lý hơn nửa thế kỷ trước:” Le Nil est le don de l”Egypt”. Không có 
sông Nile có lẽ lòai người sẽ không có giấy và chữ để ghi chép lịch sử của mình, không có Kim Tự Tháp để 
ngắm nghía và bình luận, không có phim Cleopatra để thưởng thức,… 

Trong số các quốc gia hiện đại, Ai Cập có lịch sử vào hàng lâu đời nhất, trở thành một trong các quốc gia dân 
tộc đầu tiên trên thế giới vào thiên niên kỷ 10 TCN.  Ai Cập cổ đại được nhận định là một cái nôi văn minh, và 
sơ khai sớm nhất về chữ viết, nông nghiệp, đô thị hoá, tôn giáo có tổ chức và chính phủ trung ương.  

Ai Cập từng là một trong các trung tâm ban đầu của Cơ Đốc giáo. Thánh sử Mac-cô đưa Cơ Đốc giáo đến Ai 
Cập vào thế kỷ I, song trải qua Hồi giáo hoá trong thế kỷ VII và từ đó duy trì là một quốc gia do Hồi giáo chi 
phối.  

Ai Cập có trên 92 triệu dân, là quốc gia đông dân nhất tại Bắc Phi và thế giới Ả Rập, là quốc gia đông dân thứ 
ba tại châu Phi và thứ 15 trên thế giới. Đại đa số cư dân sống gần bờ sông Nile, trong một khu vực có diện tích 
khoảng 40.000 km², là nơi duy nhất có đất canh tác. Sa mạc Sahara chiếm hầu hết lãnh thổ Ai Cập, chỉ có cư 
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dân thưa thớt. Khoảng một nửa cư dân Ai Cập sống tại thành thị, đông nhất là Cairo, Alexandria và các thành 
phố lớn khác dọc sông Nile.  

Ai Cập hiện đại được cho là một cường quốc khu vực, có ảnh hưởng về văn hoá, chính trị, quân sự tại Bắc Phi, 
Trung Đông và thế giới Hồi giáo.  

Khỏang thế kỷ thứ IV sau CN, người La Mã đã thành lập một thị trấn pháo đài dọc theo bờ đông sông Nile. 
Pháo đài có tên Babylon, hiện là cấu trúc cổ nhất trong thành phố Cairo.  

 

“Tường cổ pháo đài Babylon” 

Nhiều nhà thờ cổ của giáo hội Chính Thống Copt (Copt là dân bản địa Cairo), trong đó có nhà thờ Treo -
Hanging Church (các tên khác: Saint Mary Church; Staircase Church: do phải leo 29 bậc thang), nằm dọc theo 
các bức tường của pháo đài Babylon. Tương truyền Gia đình Nazaret hay đến đây cầu nguyện trong thời gian tỵ 
nạn ở Ai Cập.   
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“Nhà thờ Treo” 
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-Nhà thờ St George xây trên một tháp của thành Babylon. 

 

“Nhà thờ Saint Georges” 
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-Cavern Church: tương truyền là hang nơi Thánh gia lưu ngụ ở Cairo. 
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“Sơ đồ mô tả đường đi và về của Thánh gia”, chụp nơi Cavern Church. 

 

“Bức phù điêu Thánh gia trên đường đi trốn sang Ai cập” 

                

              “Lối xuống Cavern sau bàn thờ”                                                       “Giếng Thánh gia sử dụng “ 
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Rời pháo đài Babylon, đòan hành hương đi thăm các vua Pharaon trong viện bảo tàng, nơi bảo quản, trưng bày 
hiện vật trải dài suốt 5000 năm lịch sử Ai Cập.  

 

“Mặt tiền Bảo tàng Ai Cập” 



 28 

 

“Hình chụp bên quan tài bằng đá” 
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“Xác ướp gần 5000 năm tuổi” 

Chẳng có uy quyền nào trường tồn nơi thế gian nầy cả. Đế quốc rộng lớn Angkor không biết vì sao sụp đổ, còn 
lưu lại những đền đài! Trung Hoa cũng đã một thời văn minh rực rỡ, rồi lẹt đẹt chạy theo phương Tây! Ai Cập 
huyền bí, chỉ huy hòang trong thời Cổ đại.  

Nay, dưới mắt nhìn thóang qua của một du khách đến từ Việt Nam, thì Cairo nhếch nhác, bẩn thỉu tệ hơn cả 
Saigon bên giòng kênh Nhiêu Lộc, với rác thải công nghiệp khắp phố phường, với những ngôi nhà xây dựng dở 
dang trơ cột bê tông trên nóc, để trốn thuế hòan công. 

Xin khép lại những ngày vác balo theo chân các Tiên tri và Thánh Gia trên những miền đất linh thiêng trong 
Kinh Thánh, nơi sa mạc Trung Đông. 

Mùa Phục sinh 2018 

Duy Sỹ CVK 64 

 

 

 

 


