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Kịch bản Câu chuyện truyền thanh dự LHPTTQ lần thứ XIII năm 2018.
Tựa đề: Quê hương ngày mai tươi đẹp

Thời lượng dưới 30 phút.
---------------------------------------------

Tác giả kịch bản Khả Bình.
Kỹ thuật Tấn Quốc.

Nhân vật:
- Minh: cán bộ chính quyền địa phương, trưởng ban chỉ đạo xây dựng

nông thôn mới xã Phước Tài. (đảm nhiệm Anh Quốc)
- Ông Tư Thành: cán bộ mặt trận thành viên ban chỉ đạo (Nguyễn Toàn)
- Hạ An: bác sĩ (Anh Chi)
- Liên: (bạn của Hạ An hộ kinh doanh: Kiều Linh)
- Cô Ba: cô của Hạ An. (Hoa Xinh)
- Nhiều quần chúng (Minh Quốc - Hoa Ánh – Tiếu Hoa Thương.)

Thùy Trang, dẫn:
Thưa quý vị và các bạn!
Chính sách xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước đang từng ngày

phát huy hiệu quả, làm thay đổi bộ mặt nông thôn nước ta.
Nhưng để có được thành quả này, thì nhiều vấn đề căn bản ở nông thôn

đang đặt ra, trong đó nhân tố có tầm quyết định: đó là nguồn lực cán bộ -
nguồn lực con người.

Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện truyền thanh của
của tác giả Khả Bình, Đài PTTH Bình Thuận, với diễn xuất của Anh Quốc-
Nguyễn Toàn - Anh Chi - Kiều Linh – Hoa Xinh. Câu chuyện có tựa đề: Quê
hương ngày mai tươi đẹp!

(Xung ồn nhẹ ngoài đường, xe máy)
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Liên: Ê, ê Hạ An, chớ đi đâu về mà đạp xe như ma đuổi vậy mày! Bùn văng
lên dính hết cả tóc rồi kìa. Mày lấy xe máy tao mà đi học, đạp xe đi học cả 15
cây số sao chịu nỗi.
Hạ An: Không sao đâu gắng thêm tí nữa, cô tao hứa cuối mùa thu hoạch tiêu
sẽ cho tao cái con xe.
Liên: Này nói nghe, ông Tư Thành mới dụ dân hiến đất làm đường đó. Mày
biết sao không, làm con đường to, thì nhà chả sẽ thành nhà ở ngã tư có 3 mặt
tiền..
Hạ An: Hèn chi, mấy hôm rồi ổng vô nhà nói chuyện với cô tao miết. Cô tao
nói khen ổng là có cán bộ rất có trách nhiệm với dân.
Liên: Trách nhiệm, là trách nhiệm với bà cô hồi xuân của mày kìa. Vợ ổng
mãn tang lâu rồi. (Hạ giọng) À mà tao thấy ổng vừa trỏng ra đó, coi chừng
mày bị mồ côi thêm lần nữa đó, tao về đây....

(Xung ồn nhẹ, xe máy. Tiếng động thả xe đạp và vật dụng xuống nền sân
nhà, bực bội)
Hạ An: (Nói nhanh) Ông Tư Thành vừa ghé qua nhà mình, phải không cô?
Cô Ba: Chuyện gì mà hớt hơ hớt hãi vậy con. Vô nhà đi, trưa nay cô nấu cho
con món canh cua rau đay.
Hạ An: Đay gì mà đay, cái ông này đi dụ hết người này qua người khác.
Cô Ba: Ông ấy chỉ vận động bà con mình hiến đất làm đường nối thông ra
đường lộ, mà mình không hiến thì thôi. Ai bắt!
Hạ An: Cô không biết à, ổng vận động hiến để nhà ổng có tư lợi, lòi ra 3 mặt
tiền.
Cô Ba: Thôi, chuyện này mình bàn sau con à. Con sàng cái mớ tiêu này giúp
cô. Cô ra vườn chút, có mấy gốc tiêu bị vàng lá chỉ sợ là nó lan cả vườn. Ụa,
chớ thằng Minh bữa giờ không thấy đâu....

Tiếng động nhẹ. Tiếng xe máy-Chó sủa
Minh: (gọi từ xa) Cô ơi cô!
Hạ An: Cái ông này chết thiêng lắm nè, mới nhắc đã có mặt.
Cô Ba: Cái con nhỏ, nói năng phỉ phui cái miệng..
Minh: Con chào cô, chà em An. hôm nay ở nhà giỏi việc giữ ha.
Hạ An: Chớ không giỏi để làm dây tầm gửi nặng nợ người ta à!
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Minh: Hôm nay hình như em lại thèm canh cua rau đay, hay sao mà đay dữ j.
Hạ An: Xí!
Cô Ba: Đúng rồi đó, cô có nấu canh rau đay con ở lại ăn cơm, bữa rày sao
không thấy ghé vậy con? Tiêu vườn nó có mấy gốc bị vàng lá.
Minh: Dạ con đi công tác, cũng là tư vấn cho bà con trị bệnh thối gốc vàng lá
cây tiêu đó cô.
Hạ An: Anh làm sao chớ lo việc thiên hạ xong, đến vườn tiêu nhà cô em có
chuyện gì là anh chịu đền đó. (Mệnh lệnh) Anh tìm tài liệu ôn thi cho em chưa?
Minh: Anh mượn về cả mớ đây này, toán, sinh, hóa, lý thuyết bài tập, bộ đề,
đủ cả.
Hạ An: Đâu đưa em coi. Ủa sách mới in mà, dấu tem siêu thị sách rành rành,
vậy mà kêu là mượn à. Xạo!
Minh: ờ thì..anh có mua thêm, chớ mượn đâu có đủ.
Hạ An: Chắc là muốn mượn lại mấy cô học trò mà anh dạy kèm năm ngoái
đây. Anh dối, em khỏi học luôn…
Cô Ba: cái con nhỏ này quá quắt, sao mày cứ truy vấn người ta như là là..
Hạ An: Thôi được con sẽ trả nợ cho anh Minh sau.
Cô Ba: Sốt sắng trả nợ, là người vô ơn đó con. Chớ nhân nghĩa thì làm sao
mà trả.
Minh: À cô, con sửa lại cái thang nha cô. Cái thang nhà mình nó yếu quá, cô
trèo lên hái tiêu không an toàn.
Cô Ba: Ừ con rảnh thì tranh thủ chằng dây thép lại cho cô, mấy bữa trèo lên
hái tiêu cho nhà bà Tư, thang nó như răng rụng, cô cũng xây xẩm cả mặt mày.
Minh: Con nói điều này, không phải cô bỏ qua cho, cô đừng đi làm mướn
nữa. Ở nhà chăm vườn tiêu nuôi thêm con heo con gà được rồi, với lại sang
năm em An đi học xa rồi.
Cô Ba: Cái thằng nó tính toán ra sao không biết nữa, sang năm con Hạ An lỡ

vào y dược, thì cô còn phải làm nhiều mới nuôi nó nổi, chớ đâu như khi ở nhà
cơm rau qua loa, cô cháu có nhau.
Minh: Ý con là.. khó nói quá, thôi, để lúc khác con xin nói chuyện với cô.
Hạ An: Ý anh Minh nói là mai mốt sẽ nuôi con học xong đại học, thành tài ra
bác sĩ đó cô. (cười chọc vô tư)
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Minh: Dạ, giờ con có việc lên xã tí chiều con quay lại.
Cô Ba: Ừ con đi....
(hạ giọng) Con gái con lứa gì mà nói năng không có ý tứ, khó mà ưa
được...Tính nó hiền, mày cứ hà hiếp nó đi, coi chừng..

Nhạc chuyển đoạn

Cô Ba: Anh Tư thấy đó, đợt này con Hạ An vào đại học tui lo lắm. Chỉ sợ nó
không theo nổi. Học bác sĩ 6 năm chớ ít à.
Ông Tư: Thì mưa tới đâu vuốt mặt tới đó, chị Ba. Cả xã này học hành giỏi
giang như con Hạ An được mấy đứa. Nam nữ mới nứt mắt ra là cưới vợ gả
chồng, rồi con cái lủ khủ.
Cô Ba: Thiệt tình anh Tư, nuôi nó ăn học giờ có chút kết quả tui cũng mừng
cái bụng. Nói vậy chớ khó mấy cũng phải lo. Tui dự định sẽ bán đi một
khoảnh vườn, chỉ chừa lại khoảnh nhà tự thôi.
Ông Tư: Ấy ấy, đừng chớ, chị còn phải lo cái thân già nữa. Tôi có cách, mấy
hôm định ghé qua bàn với chị mà…ngại con An.
Cô Ba: Anh ngại gì nó, hèn gì bữa giờ không thấy anh ghé.
Ông Tư: Nó..nó cấm tôi không được qua thăm chị. Tâm lý của nó tôi hiểu,
khi còn bé, cha nó hy sinh ngoài Trường Sa, mẹ nó đi bước nữa bỏ nó, giờ nó
ám ảnh, nên nó cũng sợ là chị lấy chồng lại bỏ nó…
Cô Ba: (cười) Thiệt tình cái con nhỏ này chừng đó tuổi đầu mà suy nghĩ cứ
như con nít.
Ông Tư: Việc là vầy: Tôi có bàn mấy anh trong mặt trận cùng với hội khuyến
học, có đi vận động mấy doanh nghiệp. Họ sẽ giúp đỡ cháu An, không gì thì
nó cũng là con liệt sĩ gia đình hoàn cảnh neo đơn. Tui tính hội đoàn sẽ lo cháu
căn bản, thiếu nhiêu thì gia đình vườn tược phụ thêm.
Cô Ba: Thiệt là phúc phần quý hóa! Con An mà biết việc này nó mừng lắm,
hôm rồi nhận báo đậu đại học nó mừng, vui…nhưng hôm sau nó rầu rầu, nó
sợ tôi lo nặng gánh.
Ông Tư: Tui cũng nói với mấy ảnh, là nó thành tài ra bác sĩ thì cũng về phục
vụ quê hương bà con làng xóm mình chớ thiệt đâu mà ngại.
Cô Ba: Tấm lòng của chính quyền bà con cô bác, tôi nặng lòng biết ơn, chớ
không biết nói làm sao cho phải…(Khóc cảm động)
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Hạ An: (Tiếng động thả xe đạp xuống sân) Thiệt là bực mình hết sức..ruột xe
lủng dắt cả mấy cây số..xui dữ vậy chớ. Mà tôi nói cho 2 người biết nha, thôi
cái dụ này đi, có tuổi rồi mà yêu đương sướt mướt như phim Hàn Quốc vậy
không thấy chướng à, không sợ đám trẻ nít bây giờ nó cười cho à.
Cô Ba: Trời đất, Con nói gì mà lạ lùng vậy An.
Hạ An: Ai lạ chớ tui thì lạ lùng gì nữa. Gà vịt gì mà đào bới đầy nhà, đúng là
chủ vắng nhà gà bươi bếp mà, hù hù, xùy(tiếng gà bị đánh đuổi)
Ông Tư: Thôi tôi về chị Ba! Chuyện nãy để tui lo, chị đừng có nói gì..

Nhạc chuyển.

(Còi xe bịp bịp bịp).
Hạ An: Con quỷ!. Ủa chớ mày hôm nay cũng chịu khó đi họp à.
Liên: Thì phải họp xem cái quyền lợi mình nó ra làm sao.
Hạ An: Tao ước được như mày thì có. Gia đình ổn định, chuẩn bị sanh em bé
là vừa.
Liên: Buôn bán sập sệ, chẳng ra sao mày ơi!
(Tiếng kẻng báo động, liên hồi-xa vọng lại)

Hạ An: Chuyện gì vậy mày.
Liên: Chắc là ai đốt vướn rẫy, lửa cháy lan.
Hạ An: Như là nhà cháy trong xóm Thượng ấy mày à.
Liên: Xứ này chập điện cháy nhà hoài, có chi lạ.
Hạ An: Ừ, dây điện mà chăng ngang chăng dọc như dây phơi áo quần.
Liên: kệ đi, nhà tao ngày nào cũng cháy, có sao đâu.
Hạ An: Ụa mày cháy nhà lúc nào?
Liên: Thì đó, xã vận động tiểu thương góp vốn xây chợ hoành tráng quy mô,
mà cả năm nay, cỏ mọc um tùm, trâu bò vào ỉa đái. Tao không làm ra tiền,
thằng chồng mắc dịch nó đánh chửi tao.
Hạ An: à, cái chuyện này tao thấy dân mình sai sai mày ạ. Chợ thì đã có rồi,
mà bà con mình cứ chui nhủi dựng lều tạm quán cóc ven đường.
Liên: Che lều tụ quán, còn kiếm được đồng vô đồng ra. Tới hồi Tư Thành
mang lính xung kích tới dẹp, coi như là ổng đá nồi cơm của tao.
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Hạ An: ..Cái ông này cũng rảnh thiệt! ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Người dân 3: Này, có chuyện gì, thì vô trong cuộc họp mà nói. Sao đứng
ngoài này mà phê bình cán bộ hỡ?
Liên: Dạ không có chú Năm.
Hạ An: Dạ, tui con vô họp liền đây... Mày đúng là nhiều chuyện lắm luôn.

(Tiếng động ồn ào..)
Minh: Hôm nay UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tổ chức
cuộc họp với các bà con liên quan tới việc hiến đất làm đường cùng với việc
tổ chức các hộ tiểu thương xã Phước Tài.
Ông Tư: Trước hết tôi xin thay mặt ban chỉ đạo để truyền đạt với bà con
chúng ta về Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới quốc gia. Bộ tiêu chí có 19
tiêu chí, bàn về nhiều nội dung. Tiêu chí thứ nhất là quy hoạch, thứ hai là giao
thông, thứ ba là thủy lợi..
(Tiếng động ồn ào, .. thuộc rồi mà)
Người dân 1: Tôi thay lời ông Tư luôn, tiêu chí thứ 10-11 là ấm no hạnh
phúc, thu nhập bình quân đầu người 41 triệu, là số hộ nghèo dưới 5%.
Người dân 2: Thôi đi, bảng tiêu chí phát về từng nhà, ai cũng có, đừng đọc
nữa mất công.
Người dân1: cái bảng tiêu chí nhà tui treo trong buồng, nhắm mắt tui cũng
thuộc nằm lòng. (Cười vui)
Ông Tư: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “nông dân ta giàu thì nước giàu.
Nông nghiệp ta thịnh thì nước thịnh”. Sự nghiệp nông thôn mới, sẽ được xây
dựng bằng nguồn lực nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân chúng ta, ai
có đất góp đất, có tiền góp tiền, có công góp công.
Minh: Thưa quý bà con, chúng ta nhiều đời nay không chỉ nghèo mà còn lạc
hậu.. Bây giờ chúng ta có vận hội để thay đổi nó.

Vừa rồi bà con nghe tiếng kẻng báo động đúng không? Đó là do chạm dây
điện gây cháy tại nhà ông Nguyễn Lưu, may đội xung kích đến cứu hộ kịp
thời, nên dập được lửa, người không sao. Đây là vụ thứ 3 trong năm nay.
Theo bà con mình, nguyên nhân do đâu?.
Người dân 2: hỏi lạ, là do chạm dây điện gây cháy, chớ do đâu?
Người dân 1: là do mất an toàn đường điện
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Minh: Đúng là mất an toàn lưới điện. Nhưng nguyên nhân chính là do nông
thôn ta không có đường sá phong quang, dân cư bố trí lộn xộn, nên không thể
thiết kế được đường điện theo yêu cầu kỹ thuật, thành ra cứ dắc dây từ vườn
nhà này qua vườn nhà khác. Nguy cơ chập điện luôn thường trực, nhất là mùa
mưa bão.
Ông Tư: Xin hỏi bà con, ai có biết điện nông thôn, nó đứng thứ mấy trong Bộ
tiêu chí Nông thôn mới quốc gia không?
Người dân 1: hãy, thứ tư chớ mấy, (Chen: Đúng-đúng rồi) đã nói là tôi để cái
Bộ tiêu chí trong buồng ngủ mà. (Cười vui)
Minh: Thưa bà con, việc hiến đất, không chỉ là làm giao thông, mà còn là xây
dựng lưới điện, là hạ tầng dân sinh. Tôi xin phép được nhắc một chuyện cũ
đau buồn. Cuối năm ngoái bởi đường sá nhỏ hẹp, gập ghềnh, mặc dù chỉ cách
bệnh viện 12 km, nhưng chúng ta đã bị chậm trễ không cấp cứu được sản phụ,
phải trả giá bằng 2 mạng sống là mẹ con chị Thảo.
Hạ An: Tôi thấy ông chủ tịch có quan tâm về việc này là tốt. Nhưng đường sá
để chuyển viện cấp cứu chỉ là một việc. Quan trọng hơn là có trạm y tế phải
có chức năng hộ sinh, để quản lý chăm sóc sức khỏe sinh sản ban đầu.
Ông Tư: Cô Hạ An, một bác sĩ tương lai của xã ta đây nói rất đúng. Cũng xin
nhắc bà con: y tế cơ sở cũng là tiêu chí thứ 15 bộ tiêu chí Quốc gia. Chung
quy là bà con chúng ta cùng nhà nước đầu tư để toàn dân có công trình điện
đường trường trạm.
Người dân2: Việc hiến đất có người hiến nhiều, người hiến ít, có người đất
rất hẹp nhưng ở vị trí hành lang mở đường buộc phải hiến, vậy thì làm sao để
công bằng. Tôi chỉ hỏi vậy.
Ông Tư: Khi bà con mình hiến đất làm đường thì nhà mình được ra mặt tiền,
và giá trị nhà đất của mình được nâng cao hơn. Nhiều người ở sâu muốn mà
lại không được. (ồn ào phản đối)
Người dân2: Ông Tư nói không hợp lý, như nhà tôi đâu có nhu cầu ra mặt
tiền buôn bán. Và ngay cả cái nhà tự đang ở, tôi cũng không được phép bán
dù giá cao cách mấy!.
Minh: Xin bà con ổn định. Bà con mình xưa nay gánh gồng nông thổ sản từ
ruộng vườn về nhà, ra lộ, rất khổ. Tôi dám chắc rằng khi có đường bê tông
trước nhà, thì người dân thong dong chuyển phân bón và nông sản bằng ôtô,
xe máy, xe kéo gia súc, không còn phải oằn vai gánh gồng như thuở trước.
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Người dân 1: Tôi sẵn sàng hiến 45m2 đất vườn, tôi hứa sẽ tháo dỡ tường rào,
cổng ngõ và đốn hạ nhiều cây cây ăn trái. Không tiếc chi!
Người dân 2: vườn nhà anh đất rộng hiến 45m2 thì được. Như tôi đất hẹp,
chủ yếu đất gia cư, giờ phải mất 30m2 ăn ở làm sao..
Minh: Tôi nhớ anh Bảy tháng trước có dự họp dân mà. Chắc anh quên Nghị
quyết hội đồng nhân dân đã phổ biến: (Nhấn mạnh)
“Những hộ dân ít đất được chính quyền xã hoán đổi từ quỹ đất do xã quản lý
để nông dân có đất tái định cư, hay có vườn ruộng sản xuất”.
Thưa bà con, Nghị quyết cũng đã nói rõ: Sự công bằng trong đóng góp, ngoài
đất đai là kinh phí, là lao động công ích. Không ai đứng ngoài cuộc xây dựng
nông thôn mới.
Tiếng nói nhỏ: Ừ đúng rồi- thấu tình đạt lý.
Ông Tư: Xin mời ý kiến của bà con khác, hôm nay chúng ta phải thấu triệt.

Tư tưởng không thông vác bình đông không nỗi. ( có tiếng cười vui)
Người dân 3-Tôi xin hỏi các đồng chí trong ban chỉ đạo, làm đường cho
phong quang, rồi nào là xe vận chuyển nông thổ sản từ rẫy về nhà ra lộ, tốt!
Nhưng nông thổ sản ở đâu ra nhiều mà lo đường vận chuyển. Khi mà thế
mạnh kinh tế vườn mà năm nào cũng đối chọi với hạn hán.
Minh: (Nói nhỏ)Các anh mang cái bản đồ lại đây giùm tôi...(tiếng động nhỏ)..
Kính thưa bà con, kính thưa chú Năm. Đây, trên bản đồ hành chính cho thấy:
xã Phước Tài cách hồ chứa nước Phước Sơn khoảng 2km về phía bắc, nhưng
phải luôn chịu cảnh khô hạn. Trong khi các xã ở phía hạ lưu thì hưởng được
nguồn nước phong phú này. Bởi vì, địa hình xã chúng ta thuộc vùng gò đồi,
chân đất cao nên không thể tưới nước bằng kênh mương thủy lợi.
Người dân 3: Vậy là có một lý do rất chính đáng, rất khách quan, để toàn dân
ta cùng...nghèo!
Minh: Tháng trước, lãnh đạo xã có làm việc với ban quản lý công tình thủy
lợi của tỉnh. Xã ta sẽ phải có trạm bơm công suất lớn, và mạng lưới đường
ống, mương dẫn, cùng với việc cải tạo đất gò đồi để đưa nước về sản xuất.
Nhưng với hàng chục km mạng lưới đường ống, mương dẫn sẽ đi qua làng
xóm. Tất nhiên phải dựa vào việc hiến đất và góp công lao động của bà con.
Người dân 1 và 2: (Tiếng cười vui: Nếu xã đưa nước về vùng gò đồi, nông
dân chúng tôi không tiếc gì nhân tài vật lực. (Nhiều ý kiến hưởng ứng)Đúng
rồi, Đúng rồi. Nước về là sản xuất dân mình lên ngay.
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Ông Tư: Tôi nghĩ là bà con mình nên ủng hộ ban chỉ đạo, để tranh thủ thời
cơ, thống nhất ý chí, tiến nhanh, xốc tới. ( có tiếng cười vui)
Người dân 3: Lúc này là lúc làm kinh tế, là khoa học kỹ thuật. Đồng chí Tư
Thành làm như đi làm cách mạng giải phóng.
Ông Tư: Thưa đồng chí Năm: Xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ nghèo nàn
lạc hậu, bản thân nó là một cuộc cách mạng toàn diện, chớ gì nữa...À ai như
cô Liên đang đưa tay xin phát biểu. Ý kiến chắc hằm hơi dữ lắm đây.
Liên: Tôi không thèm hằm hơi với ai cả. Tôi hỏi kể từ ngày xã không cho
chúng tôi sử dụng sân vận động để buôn bán, chúng tôi chấp hành đóng tiền
thuê sạp chợ mới, nhưng chợ hơn 1 năm qua, không hoạt động. Xin hỏi thử
cán bộ quan xã, gia đình tôi lấy gì mà sống đây.
Ông Tư: Tôi trả lời ngay đây, chính do bà con mình, chưa quen với việc tổ
chức hộ kinh doanh cố định, chưa hiểu về văn minh thương nghiệp. Các tiểu
thương quen kiểu buôn hàng gánh, lúc gánh chổ này lúc gánh tới chổ kia.
Liên: Thì tôi bán hàng rong phải vừa bán vừa chạy, chớ ông Tư mang lính
xung kích ào ào tới tịch thu hàng hóa, tôi lấy gì mà buôn bán nuôi con.
Ông Tư: Chị chớ trách tôi, mà nên mừng vì sự đổi đời do nông thôn mới
mang lại. Từ người bán hàng rong, nay trở thành hộ kinh doanh cố định. Đây
là một bước tiến. Trước hết chị phải thuộc mấy chữ: Hộ-kinh doanh -cố định!

(Tiếng cười vui- bác Tư rất chí lý- đúng quá rồi còn gì nữa- Lại văn minh
thương nghiệp nữa chớ)

Liên: Mấy ông cứ cười cho đã đi. Không buôn bán gì nữa. Tôi đòi tiền lại.
Minh: Tôi biết chị Liên bức xúc mà nói vậy, chớ cái chợ Phước Tài to đẹp,
mưa không tới mặt nắng không tới đầu. Chị và các chị em vào đó mà buôn
bán, sẽ trắng da dài tóc hơn cả mấy cô chợ Bến Thành cho coi. Rồi mấy đức
ông chồng mà không mê, tôi chết liền.

(Tiếng cười vui - vổ tay nhẹ)
Ông Tư: Thời gian kéo dài, một phần do thiếu kinh phí xây dựng vòng rào
bảo vệ, điện, nước. Xã đã quyết tâm bằng ngân sách của mình, để giảm phần
đóng góp kinh phí cho bà con. Đó là lý do.
Người dân 3: Các đồng chí xã mình làm vậy là tốt. Tôi đọc báo thấy, có nơi
đám cưới bị chặn lại không cho rước dâu ra khỏi làng là do dân nợ tiền nông
thôn mới. Có nơi không chịu đóng dấu hồ sơ con em đi học, đi xin việc.
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Minh: Báo cáo bà con. Tôi với tư cách người đứng đầu chính quyền đã kiểm
điểm cá nhân về khuyết điểm, và xin thành thật nhận lỗi trước bà con, vì để
tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới đời sống người dân.
Sau cuộc họp này, đề nghị bà con đầu tư sạp và mạnh dạn dưa ngành hàng
vào chợ, kiên quyết dẹp bỏ lều quán ngoài đường. Xã sẽ lập ban quản lý chợ,
cùng với lo công tác an ninh trật tự.
Người dân 3: đồng chí Minh coi, tôi nghe tiểu thương có người muốn lấy tiền
đầu tư lại, xã tính sao đây?
Minh: Tôi cũng xin thông báo: có 15 hộ kinh doanh ở xã bên, đăng ký xin
vào chợ xã mình để buôn bán. Do vậy, nếu chị em nào đã đăng ký mà muốn
rút, xã sẽ tạo điều kiện hoàn lại tiền đầu tư.
Liên: Tôi phản đối, phản đối!. Không có được. Xã phải bảo vệ quyền kinh
doanh của chúng tôi.
Người dân1: (Tiếng cười vui)Trời, choi choi như nước sôi đổ vào ..cái ấy.
Liên: Cả năm chịu được, giờ có chủ trương, tôi phải bảo vệ quyền kinh doanh
của tôi chớ. Nhưng tôi hỏi xã thêm 1 câu nữa. Câu này liên quan ông Tư
Thành.
Người dân2: Gì đây nữa hả trời! Người dân 1: Để bả lên ngồi chủ trì luôn đi.
Choi choi, choi choi.
Liên: Ông Tư Thành sốt sắng vận động bà con hiến đất làm đường. Nhưng
mà vườn đất ông Tư Thành ở ngã tư, sẽ lợi hơn nhiều gia đình bà con khác.
Xã có bảo đảm rằng mai kia ông Tư không chia lô bán nền không?
Minh: Tôi nghĩ câu này không khó, nhưng chắc chắn ông Tư sẽ trả lời không
được.
Liên: Thì ông ngọng chớ gì, có đường lớn rồi, 3 lô mặt tiền ở trung tâm xã
bán ra thu tiền tỉ chớ ít à. Ổng lợi, chớ dân nghèo đâu có lợi gì.
Minh: Tôi xin đọc lá đơn của ông Tư Thành, đề nghị bà con lắng nghe. (Tằng
hắng) Kính gởi Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xã Phước Tài. Tôi già rồi, vợ
đã qua đời, con cái đều khá giả. Vậy nên tôi xin hiến ba ngàn mét vuông đất
đang ở cho ban chỉ đạo, để xã xây dựng một trung tâm dạy nghề, hoặc là mở
trường mẫu giáo, hay là một công trình dân sinh nào đó.
Xin chính quyền theo chủ trương, hoán đổi cho tôi miếng đất gò đồi để làm

vườn. Với tư cách cựu thanh niên xung phong, tôi xin hứa danh dự sẽ hiến
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toàn bộ đất, và con cái của tôi đồng thuận sẽ không tranh chấp gì. Nguyễn
Văn Thành, ký tên. (im lặng)
Người dân 1:(trầm trồ) Vậy mà ông ấy kín như bưng. Người dân 2: Đáng nể!
Người dân 3: Tôi thấy đồng chí Tư Thành có hành động hy sinh, nêu gương,
gương mẫu, chúng ta nên học tập theo tinh thần chỉ thị của Trung ương.
Minh: Với quyết tâm của những người như bác Tư Thành, cùng với sự chung
sức chung lòng của bà con, xã Phước Tài của chúng ta, một ngày mai không
còn là nơi thôn cùng xóm vắng ai cũng chực bỏ xứ mà đi. Mà ngược lại, xứ sở
mình sẽ giàu có, quê hương mình sẽ tươi đẹp, chất lượng cuộc sống của
chúng ta sẽ tăng lên. Bà con cùng tôi hãy tin tưởng điều này!
Xin cảm ơn bà con. Nếu không có ai ý kiến gì thêm thì chúng ta dừng cuộc
họp tại đây... À, chị Liên còn ý kiến nữa, xin mời chị..
Người dân 1: Ý kiến thứ ba của cô Liên chắc là phản ánh chuyện tình cảm
của ông Tư Thành đây. Người dân 2: chắc luôn, chớ gì nữa (cười vui)
Liên: Không có! Tôi có nói chuyện Chú Tư với cô Ba đâu.. ý là: tôi có áp đặt
oan chú Tư Thành về chuyện chia lô bán nền.. Nên cho tôi gởi lời xin lỗi chú!
Còn lại mọi chuyện tui xin theo chủ trương. (Cười vui-Vổ tay kéo dài)
Hạ An: Anh có thể nán lại, em nói với anh điều này... Cứng đầu như con Liên,
mà anh thuyết phục được là hay. Chúc mừng anh thành công hôm nay!
Minh: Mọi chuyện khởi đầu có gì mà mừng đâu em.
Hạ An: Nhưng em thì hết đường thuyết phục anh về thành phố, về công tác ở

sở được nữa rồi. Anh đã quá sâu nặng với xứ này.
Minh: Em à, anh học nông nghiệp, mà vị trí của anh không ở nông thôn thì ở
đâu bây giờ?
Hạ An: Hỏi bạn học của anh thử coi, họ ra trường và đi đâu, có ai về làm việc
xã không? Chưa kể rằng, anh là sinh viên tốt nghiệp hạng ưu.
Minh: Năm cuối làm luận văn, nhờ quỹ học bổng, anh có dịp thực tập các
đồn điền nước Úc. Em biết không, đất đai của họ khô cằn, thời tiết khô hạn, 2
mùa nóng lạnh cực đoan, nhưng họ có một nền nông nghiệp thông minh.
Hạ An: Anh thuyết phục những người dân trong hội trường lúc nãy, thì được.
Nhưng em khác họ. Em không tin là xứ mình phát triển, bởi con người thì bảo
thủ và nông nổi, tin vào vận rủi may, tranh chấp nhau từng chuyện cỏn con,
không nghĩ và đi xa được..
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Minh: Hạ An à, bà con mình chân chất, đất lề quê thói, thì đã có anh có em
và những nười khác sẽ nghĩ rộng và đi xa để học hỏi, để thay đổi..
Hãy cùng anh nhìn về một phía và tin: Quê hương ngày mai tươi đẹp!
Hạ An: Không, anh không thuyết phục được em. Câu trả lời là Không! (Nói
lớn tiếng và echo)

Nhạc buồn, chuyển đoạn.
Dẫn:

Nhờ quan tâm của cộng đồng, Hạ An hòa mình vào môi trường mới với
quyết tâm trở thành một bác sĩ sản nhi giỏi. Đã có một người bạn trai trong
khóa học là con nhà gia thế, hứa hẹn, sẵn sàng giúp cô vào làm việc tại một
bệnh viện danh tiếng của thành phố…

Như một lẽ thường của đời sống, Hạ An đã lập gia đình và ở lại lập
nghiệp tại thành phố lớn. Vườn xưa đã hoang tàn, bà cô ruột, cũng là người
thân duy nhất của cô cũng đã qua đời.

....Trong một buổi chiều mưa xối xả, nhà ông Tư Thành có người gọi cửa.
Đây là chuyện hiếm, bác Tư ở một mình, con cái của bác thì ở xa... Một phụ
nữ gầy ốm, xuống xe taxi, tay xách một va ly nặng đầy, bước vào nhà...

Ông Tư: Ai đó…đứa nào như con Hạ An đó bây. Trời đất! Mày về sao không
điện trước cho tao hay. Mày về có mình à.
Hạ An: Thì bác cho con vô nhà cái đã, ướt hết rồi nè.
Ông Tư: Ừ vào đi con, gì mà trông như gà mắc nước, đưa va ly tao. Mày
xách đồ gì trong va ly mà nó nặng vậy cà.
Hạ An: Tám năm miệt mài của con ở Sài Gòn nó nằm trong đó bác Tư.
Ông Tư: Mày nói gì tao không hiểu.
Hạ An: Dạ một ít áo quần tư trang, một ít sách vở tài liệu, một ít đồ nghề bác

sĩ, bác thứ lỗi con không kịp mua quà gì cho bác.
Ông Tư: Thôi vào thay đồ đi rồi tao hong bếp lửa mà sưởi, người mày tím tái
hết rối..
Hạ An: Con đi taxi về bên nhà cô con, ở đó một lúc nhưng con buồn quá
muốn khóc, đành phải chạy qua nhà bác. Bác vẫn thường thắp nhang cho cô
con à. Con thấy bàn thờ sạch sẽ có trái cây chưng trên đó.
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Ông Tư: Ừ thì hồi nào tới giờ tao thắp nhang cho bả đó chớ ai. Thôi mày
ngồi đó tao điện cái đã, thằng Minh biết mày về nó mừng lắm. Chà cái điện
thoại bữa giờ hết tiền, mày đưa tao mượn…
Hạ An: Thôi đừng nữa bác, để con gặp ảnh sau. Con muốn thưa với bác vài
chuyện…
Ông Tư: Gì mà nghiêm trong dữ bây, để tao bắc cơm rồi nói. Chồng con mày
đâu sao không đưa về.
Hạ An: Tụi con ly hôn mấy tháng nay rồi bác Tư. Con gái con ở với nhà nội.
Ông Tư: Sao mà nên nỗi vậy hả con!
Hạ An: Một người như con phải trả giá nhiều nhiều nữa. Con là cây tầm gửi,
mà nợ tầm gửi thì không trả được. Chỉ có lấy đời mình để trả giá thôi bác.
Con mong bác tha thứ cho lỗi lầm của con.
Ông Tư: Mầy lỗi gì mới được chớ, ra đời đi làm ăn, có thành công có thất bại
con à, đừng có cả nghĩ..
Hạ An: Không lỗi, mà chỉ có tội: ngăn cản tình cảm bác với cô con là một tội.
Phụ lòng bà con và bác gom góp tiền ăn học là 2 tội. Ruồng rẫy tình cảm anh
Minh là ba tội..... (Khóc)
Ra đời rồi đắng cay nhiều, con mới hiểu mình có ba tội ấy, nhiều khi không
thiết sống nữa.
Ông Tư: Bậy nào! Hồi trước, bác với cô con cùng đi thanh niên xung phong,
bác có để ý thiệt nhưng sau đó cô con bị tai nạn bom mìn, ảnh hưởng đường
sinh đẻ, cô con đã cự tuyệt bác…cũng vì cô nghĩ đường xa cho bác..Tiếc là
bác không thể thuyết phục được nên coi nhau như người thân vậy thôi…
Hạ An: Những chuyện như vậy mà tới giờ con mới biết. Ngay cả anh Minh
nữa, nhiều chuyện cũng dấu con.
Ông Tư: Thằng Minh nó công việc túi bụi, năm kia nó từ chối về phó giám
đốc sở, ở lại làm tiếp tục trưởng ban chỉ đạo phát triển nông thôn mới. Nó vừa
được bổ nhiệm chủ tịch huyện, tới giờ cũng chưa vợ con gì...
Hạ An: Bác Tư à, con rời Sài Gòn mà thất bại ê chề bác ạ, gia đình tan nát, sự
nghiệp thì sụp đổ rồi..
Ông Tư: Cái xứ ấy tao lạ gì hồi trẻ tao cũng ở trỏng, đất trăm miền vạn nghề.
Thịnh vượng thì ở, bằng không thì về, hơi đâu mà chua cay với nó.
Hạ An: Con chân thành mong bác với anh Minh giúp con thêm một lần cuối..
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Ông Tư: Gì thì mày nói, chớ sao cứ ấp úng vậy cà.
Hạ An: Con không còn muốn sống và làm việc Sài Gòn nữa, con muốn
chuyển công tác về huyện mình bác ạ.
Ông Tư:: Chao ôi, vậy thì tốt quá đi chớ. Cô Ba mày hay thiệt, bả nói anh giữ
mảnh vườn nhà tự cho nó, sớm muộn gì nó cũng về. Chà tối này tao qua thắp
nhang cho bả mới được, à tao phải điện thoại cho thằng Minh nữa..
Hạ An: Bác làm gì mà quýnh lên vậy, giờ con về 2 bàn tay trắng, làm lại thì
khổ cho bác chớ được gì..
Ông Tư: Mày thì cứ lúc nào cũng lo cái chuyện vật chất hơn thua với đời làm
cái gì, về sửa lại căn nhà cho ấm cúng mà ở. Đây lên bệnh viện, giờ đường sá
thuận lợi, đi có mấy phút tới nơi. Còn chuyện chồng con là duyên số con ơi.
Nó đã định rồi tao đố mày cãi được.

Tiếng xe máy- còi.
Minh: Bác Tư ơi…
Ông Tư: Mới nói xong là thằng Minh lò dò về trước cổng rồi kìa.
Hạ An: Bác ơi, con mắc cỡ lắm, giờ con làm sao đây bác, có chỗ nào cho con
nấp với…
Ông Tư: Hãy,. mặc kệ mấy đứa bây tao không có can thiệp à...
Minh: Ủa nhà mình có khách hả bác Ba, cái vali tổ chảng, chắc là khách sang
đây.
Ông Tư: Người nhà chớ khách khứa gì, ra đây đi thằng Minh nó về rồi nà.
Minh: Ủa, Hạ An! ...Em mói về à.
Hạ An: (ấp úng) Dạ, dạ em vừa về
Minh: Mấy năm rồi, em không thay đổi nhiều.
Hạ An: Dạ, em chỉ có già đi nhiều thôi.
Minh: Em có già bằng anh không. 8 năm rồi chớ ít à.
Hạ An: em vừa báo với bác Tư là em rời Sài Gòn rồi..Em cũng định nhờ anh,
giúp cho em về có việc gì đó ở bệnh viện.
Ông Tư: Đúng rồi đó con, Hạ An nó đổ vở gia đình rồi, á à tao lỡ lời..
Hạ An: Thì đúng vậy mà bác.
Minh: Bác Tư à, con cũng có được biết hoàn cảnh Hạ An, qua mấy người bạn.
Thực lòng con muốn làm điều gì đó, mà.. nghĩ mãi không biết làm gì.
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Ông Tư: Nay anh nay là chủ tịch huyện, anh hãy giúp.., giúp cho em út một
công việc nuôi thân đi.
Minh: Trước đây em có nói, nhiều xã thôn không có hệ thống hộ sinh, để
chăm sóc sức khỏe sinh sản ban đầu. Rồi là nguy cơ tai biến sinh sản, trẻ suy
dinh dưỡng. Đúng lúc này là nhiệm vụ tới tay em rồi đó.
Ông Tư: Minh à mày mắc cái bệnh..họp rồi. Con Hạ An nó đang buồn, nhiều
chuyện chưa hồi phục, nó cần có thời gian chuẩn bị.
Minh: Bác Tư thấy cháu gái của bác có cái tên hay không: Hạ An!. là nói về
việc tạo sinh một thế hệ thông minh khỏe mạnh của nông thôn mới. Hồi mới
thi đại học, con đã biết Hạ An sẽ là một bác sĩ giỏi sản nhi. Bệnh viện mình
giờ được nâng cấp lên tuyến khu vực..
Ông Tư: Thôi không có họp nữa, để tao đi luộc con gái mái dầu nấu cháo,

mừng cháu tao về. À thằng Minh có ở lại uống rượu, hay về lo công tác?
Minh: Bác Tư.. biết rồi, mà mà còn hỏi đố nữa.
Ông Tư: ủa, chớ trời ngớt mưa lúc nào vậy bây?
Minh: Con nghĩ là ngày mai trời sẽ quang đảng, dịp cuối tuần, để con chở Hạ
An đi thăm quê, thăm bà con. Xứ mình giờ, em không nhận ra đâu.
Hạ An: Anh Minh à, giờ thì em tin rồi. Em tin chắc, quê hương mình đang
tươi đẹp hơn từng ngày. Ngay cả chiều nay, sau nhiều năm trở lai, dù nhòa
nước mắt và mưa, em cũng cảm nhận quê mình đã đổi thay. (Xúc động ngập
ngừng) Bác Tư à, mấy tháng qua, con cô đơn và thất bại, không hiểu sao, con
thường mơ thấy người thân của mình, rồi nhớ quê hương da diết. Con cảm ơn
tất cả, vì hôm nay con được, trở về..

Kết: Mỗi người chỉ có một quê hương yêu dấu. Bằng cống hiến, bằng tình
yêu, chúng ta hãy làm đẹp cho quê hương máu thịt của mình.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi một câu chuyện truyền
thanh Quê hương ngày mai tươi đẹp.


