Một sông Hồng trên đất Mỹ
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Người Việt Nam chỉ biết tới sông Hồng ở Hà Nội như ít ai biết rằng ở nước Mỹ xa xôi cũng có
sông Hồng. Sông Colorado được mệnh danh là Red river, sông Hồng. Điểm đặc biệt của sông
Hồng ở Mỹ là sông nằm gọn trong vùng đất Mỹ, không bắt nguồn từ một nước khác. Một phần
của con sông này chảy qua Las vegas. Colorado (Red River) là một dòng sông rất dài, khoảng
2,330 cây số (1,450 miles). Sông này nằm gọn trong đất Mỹ, bắt nguồn từ dãy núi Rocky
Mountains, đi qua nhiều tiểu bang từ Bắc xuống miền Nam, đúng hơn Tây Nam Hoa Kỳ. Sông
Colorado là một con sông dữ dội, nguy hiểm. Người da trắng đầu tiên đã khám phá ra con sông
này vào thế kỷ 16. Đó là một người Tây Ban Nha. Nhưng phải mấy trăm năm sau mới có người
chinh phục được con sông này, đi từ ngọn đến cuối sông, ghi lại những chi tiết địa lý cho thế hệ
mai sau Nước sông Colorado nuôi sống nhiều dân cư quanh vùng. Nước sông nầy tưới gần
1/12 diện tích ruộng đất nước Mỹ, giúp những khu đồng khô cỏ cháy trở thành phì nhiêu, trồng
trọt được. Ngoài ra các đập nước trên sông này đã sản xuất nguồn điện năng đáng kể cho các
tiểu bang lân cận. đập nước Hoover vĩ đại cũng nằm trên con sông này. Một hoạt dộng du lịch
được yêu thích là đi thuyền dọc dòng sông Colorado,lênh đênh từ tiểu bang Nevada sang tiểu
bang Arizona. Trên đường đi bạn sẽ được ngắm nhiều cảnh đẹp kỳ thú dọc bờ sông như Grand
Canyon, Black Canyon, đập Hoover…
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