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TÌNH THƯƠNG LÒNG HỒ DẦU TIẾNG  
LÀNG VIỆT KIỀU TÂY NINH 

  Riverside, ngày 21 tháng 10 năm 2016 
 Kính thưa Quý Ân Nhân, 
 Là người, ai ai cũng cần có một quê hương, một tổ 
quốc và một gia đình… Thế nhưng có những con người 
không được như vậy, họ sống không có quê hương để về, 
không có một tổ quốc để đóng góp xây dựng và cho con cháu 
có một tương lai tốt đẹp hơn.  Họ như loài tầm gửi, sống nhờ 
vào người khác.  Đó là những bà con Việt Kiều nghèo khổ 
đang sống trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây 
Ninh.  Trước đây cha ông họ cũng là người Việt, ở trên đất 
Việt như chúng ta, nhưng vì cuộc sống, họ phải di dân qua 
bên xứ người, sống làm thuê làm mướn chung quanh Biển 
Hồ tại Campuchia.  Ngày nay, vì đời sống quá khó khăn, bị 
ức hiếp và bị đối xử bất công, nên họ quay về lại Việt Nam. 
Họ tự nhủ: “Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.” Éo le thay, 
khi họ trở về Việt Nam, họ không có giấy tờ tùy thân nên 
chính quyền cũng không công nhận...Cuộc sống của họ đang 
gặp khó khăn, nhất là con cái của họ không được đến trường 
vì không có giấy khai sinh, cha mẹ cũng không có hộ khẩu... 
Thương thay!  Họ đang cần chúng ta giúp đỡ.  Và cách đây 
không lâu, tôi đã gởi Sứ Giả Tình Thương của Hội đến với 
họ… Đây là lời tường trình của Sứ Giả Tình Thương, Thầy 
Nguyễn Thanh Phương. 

 Kính thưa Cha Hội Trưởng và Quý Ân Nhân, 
 Trong cuộc sống, chúng con không ít lần đã gặp, đồng 
cảm và chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau: có 
những con người, có những gia đình khó khăn về vật chất, 
khó khăn vì thiên tai, khó khăn vì bệnh tật…Nhưng trong số 
đó, đa số những con người, những gia đình chúng con gặp ít 
ra họ còn có “thân phận,” được xã hội công nhận. Có lẽ 
không ai nghĩ tới, xã hội ngày nay lại có những con người đã 
khó khăn về vật chất, về tinh thần…về mọi mặt, lại còn 
không có “thân phận” và bị ruồng bỏ ngay tại chính quê 
hương mình.  
 Được sự giúp đỡ của hai cha Dòng Thừa Sai Thánh 
Tâm chúng con đã đi gần 200km đến lòng hồ Dầu Tiếng, 
tỉnh Tây Ninh, chính xác hơn là Ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, 
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.  Trên đường đi chúng con 
cũng được hai cha chia sẻ về những gia đình, những trẻ em 
sống tại địa điểm trên: họ không nhà cửa, không nghề 
nghiệp, chủ yếu sống bằng chăn trâu thuê, kiếm phân bò 
phơi khô để bán (8.000 đồng 1 bao), đánh lưới, hoặc đi làm 
thuê làm mướn, nhưng chỉ khi nào được mùa thì mới có 
người thuê. Qua những chia sẻ của hai cha, chúng con được 
biết phần nào về cái khổ của họ.  

“Đại Lộ Không Tên” trong Lòng Hồ Dầu Tiếng 

Từ mờ sáng các em phải phụ cha mẹ đi làm thuê 

Làng Việt Kiều thuộc ấp Tà Dơ, xã Tân Thành... 
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 Trải qua những con đường lầy lội khó đi, chúng con 
cũng đã đến được nơi cần đến. Tận mắt chứng kiến, mới 
thấy và hiểu được cái khốn khổ của những con người sống 
tại đây. Chúng con được chính những con người nơi đây 
chia sẻ về cuộc sống, về sự đói khổ, về những hy vọng…. 
của bản thân, của gia đình họ: Nơi đây được mệnh danh là 
“Làng Việt Kiều”, người dân nơi đây hầu hết là người Việt 
từ Campuchia trở về.  Do cha ông của họ trước đây qua 
Campuchia làm ăn sinh sống, sinh con đẻ cái bên đó.  Nói là 
làm ăn, nhưng thật ra họ chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, 
làm mướn hoặc đi xin ăn các khách du lịch. Cuộc sống của 
họ luôn bị người dân Campuchia sở tại ức hiếp và bóc lột.  
Tháng họ làm được 500.000 đồng thì phải nộp cho người 
dân sở tại hết 300.000 đồng, như một hình thức đóng thuế.  
 Làm kiếm cái ăn còn không đủ nên dù đời ông, đời 
cha, đến đời con cũng chỉ đi làm thuê, làm mướn, sống chủ 
yếu trên ghe tại vùng Biển Hồ Campuchia, không thể kiếm 
được tiền để mua nổi miếng đất cắm dùi, cuộc sống của họ 
chỉ là những người sống bất hợp pháp nơi đất khách, quê 
người vì thế họ không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì, thậm 
chí họ cũng không được chính quyền Campuchia bảo vệ.  

 Vì cuộc sống nơi đất khách quá khó khăn, khắc nghiệt 
và nguy hiểm, họ cảm thấy không thể sống tại Campuchia 
được nữa, chính sự bế tăc đó đã thôi thúc họ tìm về quê 
hương Việt Nam với hy vọng dù sao cũng là quê cha đất tổ, 
cũng sẽ kiếm được công ăn việc làm, để lo cho cuộc sống, lo 
cho con cái. Bản thân trong số họ có rất nhiều người chỉ biết 
mình là người Việt Nam, nhưng không biết gì về Việt Nam, 
không biết Việt Nam ở đâu? Nhưng họ vẫn quyết tâm quay 
về, vì nghĩ rằng “Quê hương là chùm khế ngọt…” 
 Thật trớ trêu khi họ đưa gia đình, con cái về cũng là 
lúc niềm hy vọng của họ tan vỡ vì: mang danh là Việt kiều 
nhưng khi trở về quê hương họ không có giấy tờ tùy thân, 
không tiền bạc, không nhà cửa, đất đai…họ về với hai bàn 
tay trắng, không quốc tịch, không hộ tịch….không một tờ 
giấy nào xác nhận “thân phận” của họ. Ai cũng biết họ là 
người Việt, nhưng xã hội, chính quyền tại quê hương không 
công nhận họ…. Họ trở thành người xa lạ, không quê 
hương…Họ không biết đi đâu, đành làm liều tập trung nhiều 
gia đình lại mượn đất của người dân sống tại vùng ven và 
trong lòng Hồ Dầu Tiếng, kiếm những tấm bạt, tấm ni lông 
để làm chỗ che nắng che mưa qua ngày.  

Vừa chăn trâu thuê vừa tranh thủ gom phân bò phơi khô 

Phụ cha giăng lưới kiếm cá đổi gạo 

Những người mẹ cũng đổi sức lao động để kiếm cơm Túp lều của một gia đình mới trở về 

Vào mùa mưa con đường vào làng rất lầy lội 

Và trên con đường lầy lội, lại có một dòng sông 
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 Họ mong chờ được chính quyền xem xét giúp đỡ để họ 
có được một nơi tá túc ổn định, họ mong đợi chính quyền giúp 
đỡ cho họ, cho con cái…có được 1 tờ giấy xác nhận “thân 
phận” để họ đi xin việc làm, con cái họ được đến trường…
Nhưng những hy vọng tưởng chừng rất gần đó, lại càng trở 
nên xa vời. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng 
khác…họ cứ chờ, “chờ cấp trên giải quyết,” nhưng chính 
quyền không giải quyết, cũng chẳng quan tâm. Cuộc sống của 
họ ngày càng khó khăn, thiếu thốn, sống trong lo sợ vì chưa 
biết khi nào chính quyền sẽ không cho họ ở tại đây nữa.  
 Sống trong sự thiếu thốn, đói khổ; sống trong sự lo lắng 
vì chính quyền sẽ đuổi đi; sống trong những “túp lều ngàn 
sao” không cần điện, trời nắng thì nóng như đang ngồi trong lò 
lửa, trời mưa thì dột… gió cuốn bay đi lúc nào không biết, đã 
đẩy cuộc sống của họ vào bế tắc. May sao, trong lúc tưởng 
như không còn đường sống, họ còn được những đại diện của 
các tôn giáo, các hội từ thiện và những nhà hảo tâm đi xin, đi 
vận động bà con chung tay giúp cho họ có gạo để ăn, giúp cho 
họ có tấm bạt để che mưa che nắng…. 
 Nghe câu chuyện về cuộc đời của gia đình họ, nhìn 
những ngôi nhà họ đang sống, chứng kiến bữa cơm họ ăn, 
không ai không phải xót xa.  
 Xót xa vì nhà nào cũng như nhà nào, cũng chỉ có mấy 
cây chàm cừ đóng tạm bợ, rồi che đậy bằng bạt….nhà nào 
cũng trống trước, hở sau… Mỗi khi có mưa gió thì ai cũng lo 
sợ vì không biết nhà sẽ bị sập lúc nào. Xót xa vì 4, 5 gia đình 
phải chen chúc trên cái túp lều siêu vẹo, chật hẹp. 

Homeless/Vô gia cư 

“Anh ơi ra chơi với em” “Chú ơi, con muốn đi học” 

Nhà phải cao để tránh lụt trong mùa nước lớn. 

Và khi có gió lốc thì con mất tất cả 

“Nhà là chỗ để ngủ.  Vậy có cần thoáng mát không bác?” 
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 Nhìn bữa cơm họ ăn sao mà thấy chạnh lòng quá: 
Ngày nào, gia đình nào có người thuê làm thì còn có đủ hai 
bữa cơm, nếu không thì người lớn nhịn để nhường cho trẻ 
em. Nói là bữa cơm nhưng cũng chỉ có rau mà thôi, hôm nào 
kiếm được tiền thì có thêm vài con cá.  Khi được hỏi họ ước 
gì, thì ai cũng ước làm sao có gạo để con cái họ không phải 
nhịn đói, những đứa trẻ có sữa, có cơm không phải nhịn đói. 

 Chúng con không thể nói thành lời khi có những em 
chạy ra nói “chú ơi cho con ăn, con đói…em con đói….” 
Cảnh thiếu thốn của các em: quần áo không có, đồ ăn thức 
uống thì thiếu thốn….các em phải tự tìm cách để làm đồ 
chơi, chúng con không thể diễn tả bằng lời, vì phải nói rằng 
ở đây các em quá thiếu thốn. 

 Nhìn các em cười, nụ cười thật hồn nhiên, nhưng sao 
trong lòng chúng con thấy cay đắng quá: Cay đắng vì không 
biết liệu ngôi nhà các em đang ở ngày mai có còn không, hay 
mưa gió sẽ cuốn nó đi? Cay đắng vì ngày mai các em có gì để 
ăn không? Cay đắng vì cuộc sống, tương lai của các em sau 
này sẽ ra sao, khi mà không được đến trường…? Cay đắng 

quá!...Trên đường về, chúng con ghé vô xin gặp cha sở giáo 
xứ Suối Dây, Giáo Phận Phú Cường. Cha cũng chia sẻ: Giáo 
xứ của cha cũng hầu hết là giáo dân nghèo, theo thống kê thì 
có tới 1.000 hộ thuộc nghèo khó, giờ lại thêm những khu làng 
Việt Kiều nên cha cũng kêu gọi bà con chia sẻ với các khu 
làng Việt Kiều này. Cha cũng chạy chỗ này, chỗ kia để cố 
gắng giúp cho họ có gạo để ăn, nhưng số hộ ngày càng nhiều 
cộng thêm giáo xứ quá nghèo nên cha lo không nổi. Cha cho 
biết, điều cần bây giờ là giúp cho họ có cái ăn, con cái của họ 
được biết chữ….và mùa mưa đang tới, mong sao có những 
tấm bạt để che cho những căn nhà dột nát…  
 Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân Tình Thương, 
 Mang tâm tình của bà con nơi đây, của Cha Xứ và 
những gì chúng con chứng kiến và trình bày trên đây, chúng 
con tha thiết xin Cha Hội Trưởng và Quý Ân Nhân Hội Tình 
Thương Việt Nam quan tâm giúp đỡ cho bà con và trẻ em nơi 
đây có được vài bữa cơm no bụng, các em có quần áo để 
mặc….những em học sinh nghèo có dụng cụ để đến lớp. 
Chúng con rất mong nhận được sự giúp đỡ từ Cha và Quý Ân 
Nhân.  Chúng con xin chân thành cám ơn. 
 Xin Thiên Chúa luôn ban sức khỏe, muôn ơn lành và 
chúc lành trên Cha và Quý Vị Ân Nhân, cũng như các công 
việc chia cơm sẻ áo của Cha và Quý Vị đang thực hiện. 
 
 Kính thư 
 Con. Gioan Nguyễn Thanh Phương 
 Tây Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2016 

“Má ơi ngày mai nhà mình ăn gì?” 

“Con đang chơi đồ hàng làm bánh” 

Một chút cá lưới được đêm qua 

“Em đang luyện thi Olympic đấy các bạn ạ” 

“Chị ơi! Cho em miếng mỡ này nhé” 


