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TÌNH THƯƠNG KONTUM
Riverside, ngày 22 tháng 5 năm 2016
Kính thưa Quý Ân Nhân,
Ngày 13 tháng 5 năm 2016 Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn
Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh đã ra một Thư Chung
Về Thảm Họa Ô Nhiễm Môi Trường Biển Tại Miền Trung và
trước đó ngày 27 tháng 4 năm 2016 Ban Công Lý và Hòa
Bình của giáo phận cũng ra một Thông Báo về vấn đề trên,
trong đó có đoạn viết:
“Trong những ngày qua, người dân miền Trung phải chứng
kiến cảnh “rên xiết và quằn quại” của biển khi hàng trăm tấn
cá bị chết do ô nhiễm môi trường trôi dạt vào bờ. Hoạt động
đánh bắt thủy hải sản để mưu sinh từ bao đời nay của hàng
ngàn hộ dân đã bị hoàn toàn đình trệ. Hàng ngàn hecta đầm
hồ nuôi trồng thủy hải sản và làm muối đang lâm vào cảnh
khốn đốn. Thực phẩm độc hại lan tràn, dịch vụ nghề cá và du
lịch đang chịu những hậu quả tai hại. Nghiêm trọng nhất, sức
khỏe và mạng sống của hàng triệu người dân đang bị đe dọa.
Tương lai của nòi giống Việt sẽ đi về đâu khi phải sống
trong một môi trường tệ hại mà ngay cả tôm cá, với bản năng
tự nhiên mãnh liệt của nó, cũng không sống nổi.” Và cô giáo
Trần Thị Lam – Trường PTTH Chuyên Văn – Hà Tĩnh cũng
hỏi cùng một câu:
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
[Khi mà] Rừng đã hết và biển thì đang chết…
— Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?
Thật vậy, kính thưa Quý Ân Nhân, tôi thiết nghĩ trong những
ngày qua những tin tức về biển, về cá chết ở miền trung trên
những trang web không thiếu. Đất nước mình biển không
còn là ‘biển bạc’ mà rừng cũng chẳng còn là ‘rừng vàng’ bởi
những người vì tham lợi bóc lột và sử dụng tài nguyên một
cách vô trách nhiệm. Theo như cha Phan Tự Cường dòng
Đaminh đang làm việc tại Kontum, ‘biển thì đang chết’ còn
rừng bây giờ chỉ toàn rác… Chỉ thương cho những người
dân tộc nghèo, măng rừng cũng chẳng còn để bẻ, họ phải bới
rác để sống qua ngày. Vậy tôi xin giới thiệu đến Quý Ân
Nhân lời kêu gọi giúp đỡ của cha Cường cho những người
dân tộc kém may mắn phải bới rác sống qua ngày.

Kontum ngày 07/05/2016
Kính thăm Cha Hội Trưởng và Quý Ân Nhân,
Con là linh mục Antôn Maria Phan Tự Cường O.P. Hiện
đang làm việc cho Giáo Phận Kontum trong Ban Loan Báo
Tin Mừng. Nơi con phục vụ gần bãi rác thành phố Kontum,
nơi mà cứ mỗi tối các xe đưa rác khắp thành phố về đổ tại
đây. Thưa cha, rác ở Việt Nam có lẽ không như rác Mỹ.
Thường thường các vật dụng sau khi các gia đình đã sử
dụng và tận dụng hết cỡ rồi, họ mới bỏ vào trong một túi ni
lông và bỏ ra ngoài đường. Hằng đêm khoảng 10 giờ có các
công nhân của công ty vệ sinh dẫn xe khi đi thu dọn các loại
rác này để bỏ lên xe rác lớn.

Các em nghèo dân tộc Mang La, Kon Rơbang,
Plei Dŏn, Yang Rong… đang chờ ‘quà.’
Thế nhưng những thứ rác rến cũng được sàn qua lọc lại bởi
nhiều tầng lớp người.
1. Các công nhân công ty vệ sinh: vì lương bổng thấp, hằng
đêm khi đi thu rác, họ cũng tận dụng thu nhặt trong túi rác
những gì người ta loại bỏ nhưng còn bán «ve chai » được
như nhựa bể, lon bia nhôm, sắt vụn …Họ bỏ riêng vào trong
một bao nilôn kèm theo xe thu rác và sau đó mang về nhà
bán riêng kiếm thêm thu nhập.

Chị công nhân ơi! Chị cũng muốn lấy bớt phần của
chúng em sao?
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2. Đoàn quân thu rác ban đêm: những rác mà những người trên thu gom được, họ đổ lên xe rác lớn và xe này đem đổ vào bãi rác
thành phố gần chỗ con ở từ 10g00 đêm đến 04g00 sáng hôm sau. Tại đây, có một đạo quân người dân tộc đủ tầm tuổi khoảng 60
người tùy thời điểm từ các làng chung quanh như Mang La, Kon Rơbang, Plei Dŏn, Yang Rong... trong đêm tăm tối, họ trang bị một
cây cào móc và cái đèn pin gắn trên tên mũ tập trung chờ xe rác tới và bắt đầu « kiếm cơm ». Bất kể mùi hôi thối, bụi bặm, đôi khi
bị trời mưa gió ướt át. Họ tranh thủ cào bới những thứ có thể bán được. Mãi cho tới 3 giờ sáng, khi cái bị đã được đầy đầy, các em
mang tập trung một chỗ rồi đem tới bán cho các vựa thu mua của người kinh. Trung bình mỗi em kiến khoảng 15.000 -20.000$ VN
tức từ 70 đến 90 xu US một đêm.

Tránh ra chút em, coi chừng lưỡi cuốc của anh nhé.

Hy vọng chúng mình sẽ tìm được kho tàng.

Mẹ ơi! Con lượm được con búp bê. Con sẽ về cho cái Thanh.

Sau một đêm bãi chiến trường chẳng còn gì.

Tuổi của em là nơi núi rác nào sao? Em xin được đến
trường học.

Hello Cha và Quý Ân Nhân, trong gian khổ chúng con vẫn
tươi cười và chia sẻ cho nhau những gì chúng con có.
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3. Toán quân nhặt rác ban ngày: họ là những gia đình không có đất đai canh tác hoặc không có sức khỏe và điều kiện đi làm thuê
nên đến dựng chòi ăn ở cả vợ chồng con cái bên cạnh bãi rác luôn. Suốt ngày họ đi thu gom, nhặt nhạnh những gì còn sót lại từ toán
quân ban đêm, rồi đóng bao chờ vài ba ngày khi nào nhắm chừng bán được 100.000 $ VN tức khoảng 5 US $ thì đem bán cho vựa
thu gom để mua gạo cơm và thức ăn cho gia đình.

Yá ơi! Còn gì cho con lượm không? Con ngủ dậy trễ quá.

Mở màn: Kính thưa Quý Ân Nhân, hôm nay con xin hát bài
‘Kiếp Nghèo.’

Má ơi, mình hôm nay trúng số, được cả thùng xương. Hy
vọng còn sót lại chút gân.

Cha Cường ‘chôm’ được ít bánh kẹo của nhà dòng đem chia
cho các em.

Cha Cường: “Các con thiếu nhi thân mến, bánh kẹo của các
con có ngày hết hạn. Bánh của các em này không có ngày
và nó từ đống rác mà ra. Chia sẻ cho các em, các con nhé.”

‘Túp lều lý tưởng’ trên cao nguyên. Đâu đâu nào anh ơi!
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Thưa Cha và Quý Ân Nhân, cái ăn đã chưa lo đủ, họ đâu còn thời giờ nghĩ đến cái mặc và cho con cái tới trường. Quần áo của con
em, họ cũng lượm từ đống rác, sách của các em là những chuyện tranh của các trẻ khác vứt đi. Qua trao đổi với họ, con biết rằng họ
cũng muốn đổi nghề lắm, nhưng lấy đâu ra tiền để mua đất mua ruộng đây? Sách vở bút mực đâu cho con đi học, chẳng lẽ viết trên
lá đa!

Chúng con không có giường. Đất là gường của chúng con.

Cha Cường đem gạo cho các em. Hình như Ngài cũng là
Tuyên Úy Thiếu Nhi Thánh Thể. (Hãy nhìn mũ của Ngài.)

Chỉ có rau rừng thôi sao anh?

Ừ! Chỉ có rau rừng với muối thôi em. Hy vọng ngày mai sẽ
khá hơn.

Nhân nói về học hành của các em, con quan tâm đến vấn đề này lắm, vì dòng Đaminh con là dòng học hành. Con không chịu được
khi thấy các em dốt nát. Con đã thúc giục, mời gọi và tạo điều kiện với cha mẹ cho các em về làng đi học chứ không thể kéo dài
kiếp sống này được. Cũng có những gia đình lắng nghe, nhưng cũng có những gia đình, vì cha mẹ quen với nếp sống ở đây,
họ không nghĩ đến tương lai cho con cái nên cứ kéo dài cuộc sống để lo cái ăn, cái mặc hằng ngày, mặc dầu chẳng đáng là bao.
Mà nếu con phụ giúp cho cả cuộc sống gia đình họ nữa thì con không đủ khả năng lâu dài vì con còn nhiều việc không những cho
những người trong giáo xứ mà còn nhiều làng khác nơi những người chưa biết Chúa trong giáo phận mà con có trách nhiệm.
Thưa cha và Quý Ân Nhân, trên đây là những ước vọng của con xin được chia sẻ và bày tỏ với cha và quý ân nhân. Xin cha và Hội
tình thương Việt Nam xem xét giúp đỡ. Thay mặt cho những người thụ ơn, con xin chân thành cám ơn cha và xin Thiên Chúa chúc
phúc lành cho Quý Ân Nhân.
Kính thư,

Lm. Antôn.M. Z. Phan tự Cường, O.P.
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