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Nắng vàng trải rộng, từng làn gió thổi nhẹ mang theo hơi nồng của 

biển. Nhìn dòng Kênh Bảy đang lúc nước dòng chảy xiết, ánh mắt xa xăm 

anh Đỗ Văn Cửu – một bệnh nhân nhiễm HIV đã kể cho tôi nghe câu 

chuyện về cuộc đời mình.  

                                         -  Nhạc - 

 Ba mẹ anh quê ở tỉnh Hà Nam Ninh cũ, sau ngày Đất nước giải 

phóng đến đây xây dựng kinh tế mới. Anh sinh ra lớn lên bên dòng kênh 

này, trước kia thuộc Nông trường quốc doanh Đông Hải, còn bây giờ là xã 

Vĩnh Hậu A huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Cách đây 8 năm lúc 23 tuổi anh 

cưới vợ, một năm sau thì  đứa con trai đầu lòng ra đời trước sự mừng vui của 

đôi vợ chồng trẻ và gia đình hai bên nội-ngoại. Thế nhưng niềm hạnh phúc 

chưa được bao lâu thì tai họa đổ ập xuống .Trong một lần vợ anh đi khám 

bệnh xét nghiệm máu thì phát hiện bị nhiễm HIV. Nghe tin dữ trời đất quanh 

anh như sụp đổ, anh đã khóc vì thương cho đứa con còn thơ dại. Thương vợ 

anh không nói với ai và cũng không dám đi xét nghiệm cho mình và đứa con 

trai .Trong lúc tinh thần hoảng loạn thì chị Nguyễn Thị Nga – cán bộ y tế xã 

Vĩnh Hậu A, cũng là hàng xóm gần nhà biết chuyện (do ở  trên báo về địa  

phương để quản lý người bệnh ) đã đến động viên, chia sẻ và tư vấn cho anh 

chị những vấn đề về HIV, nhất là sử dụng thuốc ARV sớm sẽ khống chế 

được Virút, kéo dài sự sống nhiều năm anh mới dám đi xét nghiệm. Chị Nga 

nhớ lại. 

  Band  

  Do được chuẩn bị tâm lý từ trước nên khi có kết quả xét nghiệm cả 

anh và con trai đều nhiễm HIV anh không quá sốc như lúc nghe tin vợ bị 

nhiễm mà chỉ  buồn cho phận đời đen bạc. Hơn một năm sau  thì vợ anh qua 

đời. Trằn trọc nhiều đêm không ngủ, có những lúc anh đã suy nghĩ tìm đến 

cái chết, nhưng rồi nghĩ lại nếu chết đi thì con nhỏ ai nuôi. Nếu hai cha con 

cùng chết thì không thể làm được, là cha mẹ không ai nhẫn tâm giết chết con 

mình. Sau nhiều ngày đấu tranh với bản thân, xóa bỏ dần những mặc cảm tự 

ti, anh quyết định đến với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bạc Liêu 

để điều trị ngoại trú. Đến đây trước sự cởi mở chân tình của các y Bác sĩ và 

được gặp gỡ trò chuyện giao lưu với những người cùng cảnh ngộ, anh cảm 

thấy tinh thần thoải mái , niền vui cuộc sống lại trỗi dậy. Anh tích cực hợp 

tác với Bác sĩ trong điều trị, điều đặn đến lĩnh thuốc, tái khám theo định kỳ.  

Band 

Cuộc sống, công việc cứ thế trôi đi cho đến một ngày khi đi tái khám 

anh để ý một phụ nữ đồng cảnh ngộ, đến hỏi chuyện làm quen rồi xin số 

điện thoại. Chị tên Phạm Thị Oanh đã có một đời chồng ở TP Bạc Liêu, 

chồng chị cũng mới chết vì HIV, hiện đang nuôi con nhỏ. Từ đó anh chị 



thường xuyên điện thoại, nhắn tin với chị để tâm sự, anh như tìm được sự 

rung động đầu đời. Với chị mặc dù đã có tình cảm với anh nhưng chị không 

dám tiến xa hơn nữa vì mới chứng kiến sự ra đi của người chồng nhiễm 

HIV, bản thân chị cũng đang mang gánh nặng bệnh tật, lại nuôi con nhỏ một 

mình. Nhưng tình cảm không thể cưỡng ép được, sau một thời gian tìm hiểu 

anh chị quyết định tiến tới hôn nhân, tìm lại hạnh phúc cho quãng đời còn lại 

của mình. Tuy cả hai người điều bị nhiễm HIV nhưng khi đã là vợ chồng rồi 

anh chị lại muốn có con . Bởi anh chị suy nghĩ khi có con sẽ làm cho hạnh 

phúc gia đình thêm bền chặt hơn, đứa con sinh ra sẽ là nguồn lực tinh thần to 

lớn để anh chị tiếp tục sống, chiến đấu với bệnh tật. Và anh chị đã tìm đến 

chuyên gia để tư vấn. Chị Lê Diễm Kiều-Chuyên gia tư vấn Trung tâm 

phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bạc Liêu, kể lại : 

Band 

Khi siêu âm biết chị có thai, anh mừng đến nỗi không nói lên lời, 

người lúc nào cũng lâng lâng làm việc gì thì quên trước quên sau, trong đầu 

toàn nghĩ về những viễn cảnh tốt đẹp của đứa con sau này.Thời gian trôi 

mau rồi cũng đến ngày sinh nở, chị đã sinh cho anh một đứa con trai lành lặn 

khôi ngô năng hơn 3ky. Theo tư vấn của các chuyên gia mặc dù anh chị điều 

đặn uống thuốc ARV như để biết con sinh ra có bị nhiễm HIV hay không lúc 

bé được 4 tuần tuổi phải phải đi xét nghiệp, nếu âm tính thì một tuần sau đi 

xét nghiệm lần 2 và sau đó chờ đủ 18 tháng tuổi đi xét nghiệm lần cuối. Nếu 

cả 3 lần điều âm tính mới chắc chắn cháu không bị nhiễm HIV lây truyền từ 

mẹ sang con. Cứ mỗi lần đi xét nghiệm là mỗi lần 2 vợ chồng lo lắng đứng 

ngồi không yên. Lần cuối dẫn con đi xét nghiệm anh chị nắm chặt tay nhau 

trong lúc chờ đợi và niềm vui vỡ òa khi cầm tờ giấy xét nghiệm biết được 

đứa con hoàn toàn khỏe mạnh, âm tính với HIV - một tỷ lệ rất thấp trong y 

học và cũng là trường hợp đầu tiên ở Bạc Liêu. Bây giờ thì đứa con chung 

của anh chị – cháu Đỗ Văn Hậu đã hơn 2 tuổi rất khôi ngô khỏe mạnh. Niềm 

vui hạnh phúc đang tràn trề trong căn nhà nhỏ . Anh Cửu cho biết về cuộc 

sống  hiện tại của gia đình mình : 

Band 

Tình yêu chân thành đã làm nên điều kỳ diệu, giúp cho anh chị vượt 

lên bệnh tật, mặc cảm, sự kỳ thị để sống hạnh phúc. Hiện nay ngoài việc 

chăm sóc đầm tôm anh Cửu còn đi bẫy chim cu gáy – một thú vui dân dã lại 

vừa có thêm thu nhập. Anh cũng rất tích cực tham ra phối hợp cùng cán bộ y 

tế xã Vĩnh Hậu A  và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bạc liêu trong 

công tác tuyên truyền,đấu tranh chống lại căn bệnh HIV. 

Cuộc sống ổn định các con của anh chị điều ngoan ngoãn, vợ chồng 

thương yêu đùm bọc lẫn nhau . Đó là đoạn kết có hậu của một cặp vợ chồng 

nhiễm HIV bên dòng Kênh Bảy quê hương tôi – một vùng đất hiền hòa ven 

biển Bạc Liêu./.                               -  Nhạc -  


