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Với dòng NHẠC VÀNG (hay còn gọi là Bolero) thì tất cả Người Việt đều 
yêu quý , từ những LÃO CÁCH MẠNG CS TÓC BẠC cho đến lũ trẻ 
choai choai đều hát nhạc vàng. Và nhạc vàng thì ai cũng biết là SẢN 
PHẨM CỦA NỀN VĂN HOÁ MIỀN NAM dưới thời VNCH.  
 
Ngọc Hạ nêu ra một vấn đề nhạc để nói về VĂN HOÁ BẮC KỲ.  
Bản thân Ngọc Hạ sinh ra trên đất Bắc, và vào Nam sinh sống từ lúc học 
tiểu học, bây giờ thì vẫn về quê hương chứ nếu quay lại đất Bắc sống 
thà chết còn sướng hơn. Đây cũng là suy nghĩ của  đại đa số người như 
hoàn cảnh của Ngọc Hạ.  
 
BÂY GIỜ THÌ NGỌC HẠ LÀ NGƯỜI NAM GỐC BẮC KỲ, đó là sự thật 
và sinh hoạt cũng như sống theo văn hoá Miền Nam có chút pha trộn 
truyền thống của người Bắc. Nhưng sao văn hoá miền Bắc sao lại bị 
khinh bỉ đến vậy ?? Rất nhiều lời khinh bỉ ra mặt trên mạng cũng như 
ngoài đời thực đối với dân Bắc Kỳ. Xin mạn phép đưa ra ý kiến cá nhân 
như thế này.  
 
Những ai trong hoàn cảnh gia đình Ngọc Hạ thì hiểu rõ 2 nền văn hoá 

khác biệt nhau đến mức nào:  

 Người Nam: Nhân bản nhân văn cao hơn người Bắc rất nhiều.  

 Người Nam: Tấm lòng rộng lượng, cao thượng hơn rất nhiều, sự tương thân tương ái của người Nam 
cao hơn. Nó thể hiện rất rõ qua chuyện mùa dịch: trong Nam phát khẩu trang miễn phí, ngoài Bắc thì 
nhà thuốc găm hàng.  

 Người Nam: Họ có quan niệm không nên xắn quần lội vào chuyện người khác, việc của ai nấy làm và ít 
soi mói. Còn người Bắc thì ngược lại.  

 Người Nam: Dễ dàng bắt gặp quán ăn từ thiện ngon bổ rẻ. Ngoài Bắc thì rất hiếm hoi.  

 Cách ăn nói: Người Nam xuề xoà, ít chấp lời ăn tiếng nói, người Bắc khắt khe (ai là người Bắc làm dâu 
người Nam rất dễ hiểu điều này)  

 Người Bắc rất TINH TƯỚNG, hay thể hiện khoác lác.  

 Người Bắc hay lễ nghĩa theo kiểu KHỔNG CỘNG NHO. Người Nam ngược lại.  
 
Trong làm ăn kinh tế và thâu tóm lợi ích: Người Bắc điếm đàng kinh khủng, người Nam thì họ quan niệm 
sống đủ ăn là được. Và còn nhiều điều nữa.... Sự kỳ thị, miệt thị dân Bắc nó cũng có lý do, tất nhiên ta không 
nên dùng lời lẽ quá mạt sát quá mức.  
Chính Ngọc Hạ không lấy làm ngạc nhiên khi ngồi vô tình nghe CHÍNH NGƯỜI NAM GỐC BẮC KỲ NHƯ 
NGỌC HẠ chửi “ĐỒ BẮC KỲ.” 
 
Tất nhiên Hạ xin lỗi những người Bắc kỳ đã thoát khỏi tư duy cộng sản 
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