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Tác phẩm dự thi “Liên hoan Phát thanh toàn quốc, lần thứ XIII – năm 2018”
Tên tác phẩm: Chương trình phát thanh tổng hợp tiếng Dân tộc

(Tiếng Chăm)
Nhóm tác giả: Long Thiệu - NaUy - Vân Thái - Thanh Hoan - Diên Dũng –

Thông Lý
Đơn vị: Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận

Thời lượng: 30 phút
___________________________

Nhạc hiệu chương trình
- Phát thanh viên đọc giới thiệu:

Kính thưa đồng bào! Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình
phát thanh thời sự tổng hợp tiếng Chăm của Đài Phát thanh - truyền hình
Bình Thuận. Mở đầu chương trình phát thanh tiếng Chăm kỳ này sau
phần tin là phản ánh của chúng về tình hình tín dụng đen đang diễn biến
phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc Chăm.

Tiếp theo là bài: Thắt lại tình đoàn kết
Cuối chương trình là mục Chuyện làng, chuyện xóm: câu chuyện:

Lỗi tại tôi
Bây giờ, mời bà con và các bạn theo dõi nội dung chương trình.
- PTV nữ đọc tin 1,3
- PTV nam đọc 2
- Nhạc cắt
Kính thưa đồng bào và các bạn! Ngoài hình thức cho vay tiền nóng,

cầm đồ, tín dụng đen còn tồn tại dưới hình thức cho vay tiền mặt không
cần thế chấp, cung ứng vật tư phân bón trả bằng “lúa non”, thậm chí núp
bóng với danh nghĩa góp vốn làm ăn. Lợi dụng tình trạng khát vốn của
một số gia đình để trang trải cho cuộc sống hàng ngày, cũng như đầu tư
vào sản xuất. Tín dụng đen phát triển và ngày càng lan rộng ở các làng
Chăm, huyện Bắc Bình. Phản ánh của phóng viên Na Uy.

- PTV đọc phóng sự:
- Nhạc cắt
- PTV giới thiệu:
Kính thưa đồng bào và các bạn! Thành lập được hai năm nay, đội

nữ dân phòng khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh đã có
những hoạt động tích cực trong việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn và quan trọng hơn là việc hàn gắn lại tình làng nghĩa xóm
rạn nứt từ nhiều năm qua. Ghi nhận của phóng viên Long Thiệu.
- PTV đọc phóng sự:
- Nhạc cắt
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Mục Chuyện làng, chuyện xóm: Câu chuyện "Lỗi tại tôi"
Bây giờ mời bà con cùng nghe.

- Đọc câu chuyện
- PTV đọc chào hết:

Chương trình Phát thanh tiếng Chăm đến đây là hết, cảm ơn đồng
bào đã theo dõi, xin chào tạm biệt.
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Tin 1.
Chương trình 135 giúp bà con Rai ở Hàm Cần thoát nghèo

--------------
Xã vùng cao Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

có 32 hộ nghèo được dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình
135. Theo đó mỗi hộ được hỗ trợ trồng 100 trụ thanh long và dụng cụ
chăm sóc như: mô tơ bơm nước, máy cắt cỏ, bình xịt, xe rùa và cả phân
bón. Bà con chỉ bỏ công chăm sóc. Đến nay, 32 hộ được chương trình hỗ
trợ đã vươn lên thoát nghèo.

Thấy lợi thế từ cây thanh long, bà con cũng đã mạnh dạn chuyển
đổi sang trồng thanh long ở một số diện tích đất rẫy chủ động được nước
tưới. Với sự năng động này, nhiều gia đình bước đầu đã thu nhập ổn
định. Những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của bà con, đã góp phần
ổn định cuộc sống của mỗi gia đình ở đây.

Na Uy
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Tin 2
Chị Nguyễn Thị Hà tạo việc làm cho bà con Rai ở Măng Tố

_________

Hơn 10 năm nay, chị Nguyễn Thị Hà dân tộc Rai ở thôn 1, xã
Măng Tố, huyện Tánh Linh đã đưa hơn 100 gia đình nghèo và cận
nghèo của địa phương có thêm thu nhập từ việc nhận đan gia công các
sản phẩm mỹ nghệ. Bình quân mỗi tháng một người làm có thu nhập từ
3 đến 3,5 triệu đồng.

Thôn 1, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh là một thôn thuần đồng bào
dân tộc K'ho và Rai sinh sống. Bà con nơi đây chủ yếu sống bằng nghề
nông. Mọi năm, sau khi công việc ruộng nương đã hoàn tất, bà con xem
như được nghỉ ngơi, không công ăn việc làm ổn định.

Nghề đan gia công các sản phẫm mỹ nghệ của chị Nguyễn Thị Hà
đã có tác động tích cực đến đời sống của người dân ở vùng quê nghèo,
giải quyết thời gian nông nhàn của nông dân, góp phần xóa đói giảm
nghèo cho địa phương.

Long Thiệu
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Tin 3
Ba xã thuần đồng bào dân tộc Chăm về đích nông thôn mới

_____________

Sau 6 năm triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, 3 xã
thuần đồng bào dân tộc Chăm như: Phan Hòa, Phan Hiệp và Phan Thanh,
huyện Bắc Bình đã về đích nông thôn mới. Trong đó, xã Phan Thanh
hoàn thành 19 tiêu chí vào cuối năm 2016, hai xã còn lại về đích vào
cuối năm 2017.

Kể từ khi triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ
tầng của ba xã thuần đã được đầu tư xây dựng. Hệ thống trường học từ
bậc mầm non đến trung học cơ sở đều được nâng cấp hoặc xây mới
khang trang hơn. Các tuyến đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa
theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, đi cùng vối đó là
hệ thống ánh sáng an ninh cũng được lắp đặt dọc theo các tuyến đường.

Từ khi phong trào triển khai, việc áp dụng các tiến bộ của khoa
học kỹ thuật đã giúp bà con nông dân nâng dần năng suất lúa. Nếu như
năm 2010 bình quân năng suất lúa ở các xã thuần Chăm chỉ đạt 50 tạ/ha
thì nay tăng lên 70tạ/ha. Thu nhập tăng, tỷ lệ hộ nghèo của các xã giảm
xuống chỉ còn dưới 3% tổng số hộ trong toàn xã.

Long Thiệu
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Tín dụng đen len lỏi vào các làng Chăm
-----------------

Hiện nay, tín dụng đen vẫn hàng ngày len lỏi đến từng gia đình ở
vùng đồng bào dân tộc thểu số. Đối tượng vay thường là những người
không có tài sản thế chấp, mục đích vay vốn đôi khi không chính đáng,
có thể là vay để trả nợ do cờ bạc, bệnh tật. Bên cạnh đó, có những
trường hợp người vay có nhu cầu phát sinh cần tiền gấp, mà không thể
tiếp cận được vốn của tổ chức tín dụng nên buộc phải vay tín dụng đen
với lãi suất rất cao.

Chúng tôi tiếp xúc với một số gia đình ở xã thuần Chăm Phan
Thanh, huyện Bắc Bình và được họ cho biết, vì cần số tiền không lớn
lắm và trong thời gian ngắn nên họ ngại đến ngân hàng vay vì nhiều thủ
tục. Thay vào đó chỉ cần gọi điện thoại là có ngay tiền mặt, nhanh chóng,
đôi khi chỉ viết vài chữ làm tin là xong.

Thời gian gần đây, nhiều tờ rơi với nội dung “cho vay tiêu dùng
không cần thế chấp”, “cho vay vốn kinh doanh không cần tài sản đảm
bảo”… được phát tới tận tay bà con ở các làng Chăm. Quảng cáo đơn
giản, lãi suất nghe có vẻ “ưu đãi” hơn lãi nóng, nhưng xem ra nó cũng
nằm ngưỡng gấp khoảng 5-10 lần lãi suất ngân hàng. Song, điều khoản
cam kết giữa hai bên có sự ràng buộc chặt chẽ hơn, người đi vay phải
cung cấp một số giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân, hộ khẩu.
Có một điều cho vay kiểu này khiến nhiều người dễ dàng dính bẫy đó là
ngoài trả lãi hàng tháng, người đi vay nếu muốn vay thời gian ngắn được
chọn trả lãi ngày, nhưng lại không quy ra lãi suất cụ thể buộc người vay
phải trả một số tiền nhất định. Ông Đào Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã
Phan Thanh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận nói:

(Tín dụng đen thường lấy danh nghĩa dịch vụ tín dụng hỗ trợ,
nhưng thật chất đó là vay theo hình thức tín dụng đen. Hiện nay, trên
địa bàn xã Phan Thanh cũng có nhiều gia đình vay dịch vụ này, do nhu
cầu xây nhà lớn, mua điện thoại di động đắt tiền, cũng như mua xe máy
với số tiền lớn nên bà con đành phải vay tiền nóng này để thỏa mảng
nhu cầu của mình. Bà con vẫn biết là lãi luôn cao hơn với Ngân hàng,
nhưng cũng chấp nhận, đến khi không đủ khả năng trả nợ thì bị người
cho vay thuê giang hồ đến đòi nợ, nhiều gia đình phải đi nơi khác để
trốn tránh, làm mất trật tự tại địa phương.)

Cụ thể như gia đình chị Thanh Thị Kiệt ở làng Chăm Mai Lãnh,
thuộc xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình. Gia đình chị có 5 người, trong
đó 2 người, chú và dì ruột thì bị bệnh tật không lao động được, hai con
thì đang tuổi ăn, tuổi học, thế nhưng cuộc sống gia đình chỉ dựa vào
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những ngày đi làm thuê, làm mướn của chị Kiệt, nên rất khó khăn.Vừa
rồi, để có tiền lo thuốc men cho chú của mình, vì không còn mượn tiền
của anh em, họ hàng được nữa nên chị Kiệt đành phải vay nóng bên
ngoài số tiền 2 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. Mỗi ngày, chị Kiệt
phải gồng mình trả cả tiền gốc và lãi là 100 ngàn đồng. Chị Thanh Thị
Kiệt, thôn Mai Lãnh, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận cho
biết.
( Chị vẫn biết vay tiền này của tư nhân là lãi rất cao nhưng cũng đành
chịu. Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình tôi phải chi phí rất nhiều cho
đám ma, đám cưới, rồi tiền cho con ăn học nữa. Hàng ngày tôi phải đi
làm thuê để kiến tiền trả nợ và trang trải cho cuộc sống.)

(Tiếng động)
Khác với hoàn cảnh của gia đình chị Kiệt, kinh tế gia đình của hai

vợ chồng chị Tôn Diên Nữ Hoàng Oanh ở thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp
ổn định hơn, với 2ha ruộng một năm làm ba vụ và 1200 trụ thanh long.
Vụ thanh long nghịch mùa năm 2017, gia đình chị chông đèn đến 2 lần
mới ra trái, đến khi thanh long chuẩn bị thu hoạch thì bị bệnh nấm nên
thất thu toàn bộ. Để có tiền trả các khoản chi phí sản xuất cùng với số
tiền phải trả ngân hàng và tiền nuôi hai con học Đại học ở TP HCM. Chị
Oanh buộc phải đi vay tín dụng đen 50 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng.
Mỗi tháng số tiền lãi mà chị phải trả là 2,5 triệu đồng. Vẫn biết là lãi cao
nhưng chị Oanh cũng buộc phải vay thì không còn sự lựa chọn nào khác.
Chị Tôn Diên Nữ Hoàng Oanh, thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện
Bắc Bình, Bình Thuận cho biết thêm.

(Trường hợp của gia đình tôi là do rủi ro thanh long bị nấm nên
không thể thu hoạch được, nên gia đình cũng chẳng biết vay mượn ở
đâu mà để trả lãi cho Ngân hàng, cũng như tiền cho con ăn học, nên
đành chấp nhận đi vay tiền nóng, vẫn biết vay tiền này là lãi rất cao
nhưng cũng đành chấp nhận chứ biết sao, anh em bà con thì cũng đã
mượn hết rồi.)

(Tiếng động)
Ở các làng Chăm trong huyện Bắc Bình hiện tại, tín dụng đen vẫn

còn tồn tại dưới hình thức là sự thỏa thuận giữa người bán và người mua
hàng, thường là lúa giống, vật tư phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Đầu vụ người bán cho mua nợ, chốt số tiền đến cuối vụ thanh toán,
đương nhiên trả gốc kèm lãi.

Lợi dụng tình trạng bà con "khát vốn” tín dụng đen đang có chiều
hướng lan rộng ở khắp các làng Chăm ở huyện Bắc Bình. Nếu địa
phương không có biện pháp ngăn chặn, xử lý và không có phương án
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tháo gỡ vốn vay cho bà con, thì chắc chắn tình trạng này sẽ tiếp tục lan
rộng và tác động không nhỏ tới đời sống và sản xuất, kinh doanh của bà
con Chăm ở đây.

NaUy – Diên Dũng
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Thắt lại tình đoàn kết
****

Cách đây 5 năm, tình làng nghĩa xóm của bà con Chăm ở khu phố
Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh có phần bị rạng nức. Mâu
thuẫn giữa hai tộc tộc họ lớn trong khu phố, nhiều vụ xô xác, đập phá
nhà cửa lẫn nhau đã xẩy ra, sự việc kéo dài.

Nhiều lần chính quyền địa phương, huyện, tỉnh cùng nhau bàn bạc
đưa ra hướng giải quyết. Trước mặt chính quyền, hai bên thống nhất hàn
gắn lại. Tuy nhiên sự mâu thuẫn luôn âm ĩ trong nội bộ từ người lớn cho
đến trẻ nhỏ.

Trong các lễ hội văn hóa tín ngưỡng diễn ra hàng năm của làng,
hai bên không bao giờ có chung ý kiến. Năm 2016, tổ dân phòng nữ ra
đời, đây là hướng đi mới và lạ của huyện Tánh Linh. Bởi từ trước đến
nay, dân phòng ở các địa phương đều do đàn ông đảm nhiệm, nhưng ở
vùng đồng bào dân tộc thiểu số điều này càng trở nên hiếm.

Xác định đồng bào dân tộc Chăm theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ đóng
vai trò quang trọng, tiếng nói của họ có trọng lượng trong gia đình, do
đó việc thành lập đội nữ dân phòng, ngoài nhiệm vụ đảm nhận ổn định
tình hình an ninh trật tự của khu phố còn có nhiệm vụ hàn gắn vết
thương lòng của bà con lại với nhau.

Cho phép các thành viên tự động tham gia, những phụ nữ có uy tín
của hai tộc họ lớn được các ngành chức năng địa phương chú ý chọn và
đưa vào đội nữ dân phòng. Những ngày đầu vào tổ chức, các thành viên
của đội còn nhiều bở ngỡ, bởi ngày thường họ không bao giờ ở chung
nhà, ăn chung mâm, nay lại đưa vào sinh hoạt chung 1 tổ chức.

Ban ngày các thành viên chăm lo cho cuộc sống gia đình, ban đêm
tập họp lại ở ban điều hành thôn để thực hiện công việc tuần tra. Chị
Đồng Thị Anh Tuyết - thành viên Đội nữ dân phòng khu phố Chăm, thị
trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh chia sẻ.

(Tiếng động)
(Từ ngày Đội Dân phòng nữa thành lập đến nay ổn thỏa hết, không có
chuyện gì xảy ra nữa, chuyện vợ chồng gây gỗ, đánh nhau, quậy phá,
các em trai đi xe lạng lách giờ đây không còn tình trạng này xảy ra nữa.
người Chăm theo chế độ mẫu hệ do từ chỗ mẫu hệ vì vậy chuyện gia
đình cho đến chuyện ngoài xã hội hễ phụ nữ nói ai cũng nghe hết. Mình
đi chợ, đi làm thuê, làm mướn đều nắm bắt tình hình trong xóm, ai quậy
phá,đánh lộn mình đi đến tận nhà các em chạy xe lạng lách hay quậy
phá đều giải thích, khuyên răn nên tình hình đó đều giảm bớt. Từ ngày
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thành lập đội dân phòng nữ đều thấy các chị em nữ tham gia nhiệt tình,
d0oàn kết với nhay. Có chuyện gì xảy ra đều cùng nhau giải quyết.)

Làm việc với nhau lâu ngày các thành viên của đội càng gắn kết
với nhau, hiểu nhau hơn, những mâu thuẫn, những vết nứt trước đây dần
được tháo gỡ và bắt đầu hàn gắn lại như xưa. Tất cả đều vì công việc
chung là bảo vệ dân phố. Đây là bước đi thành công của việc thành lập
đội nữ dân phòng khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh. Ông Đồng Long -
Khu phố trương khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh cho
biết.

(Tiếng động)
( Từ ngày thành lập Đội dân phòng nữ làm việc rất tốt, từ ngày trong
thôn xóm xích mích mất đoàn kết lẫn nhau rất lâu, nhưng nhờ đội Dân
phòng nữ đã đến giải thích, khuyên răn nên mâu thuẫn đã giảm hẳn,
giữa hai bên giờ đây đã xích lại gần nhau, rất là hay nữ dân phòng kịp
thời giải quyết những mâu thuẩn cá nhân gia đình nữ làm rất tốt, vận
động. Nói chung trong thôn xóm việc gì khó khăn phụ nữ đi đầu, làm rất
tốt, định hướng tiếp theo cố gắng vận động nữ dân phòng làm tốt hơn
nữa, sẽ cố gắng hơn lòng mong mỏi của bà con).

Hai năm đi vào hoạt động, đội nữ dân phòng khu phố Chăm đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tình hình an ninh trật tự của địa
phương đã giảm hẵn và đi vào nề nếp, việc hòa giải mâu thuẫn giữa các
cặp vợ chồng cũng đã được giải quyết nhanh chóng.

Không kể ngày đêm, không ngại khó khăn các thành viên của đội
nữ dân phòng chia nhau đi vận động từng gia đình trong khu phố, luôn
giữ tình đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo. Nhận xét về đội nữ dân phòng
khu phố Chăm ông Thông Dật - Sư cả Halaw thang mưgik khu phố
Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh nói.

(Tiếng động)
(Từ ngày Đội dân phòng nữ thành lập không còn chuyện gì xảy ra

nữa, không còn xích mích, đánh lộn, quậy phá như trước nữa, xóm làng
rất yên ổn. Nhờ đội dân phòng thành lập thấy rất tốt, các ơn các chị em
đã quan tâm, giúp đỡ)

Bác Hồ nói "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành
công, đại thành công " câu nói đó luôn đúng. Ngày xưa có đoàn kết mới
chiến thắng được kể thù, ngày nay tinh thần đoàn kết càng trở nên quan
trọng hơn, cùng nhau giúp đỡ phát triển kinh tế gia đình, đưa đất nước
ngày càng đi lên.

Đội nữ dân phòng khu phố Chăm đã và đang là nhịp cầu nối nhịp,
hàn gắn lại tinh thần đoàn kết của bà con khu phố Chăm. Cùng nhau bắt
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tay xây dựng tình đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, đưa
quê hương ngày một phát triển.

Long Thiệu
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LỖI TẠI TÔI
*****

Kịch bản: Long Thiệu
Nhân vật: Anh Tư, Anh Sáu, bé Hai
Thể hiện vai: Long Thiệu, Vân Thái, Thông Lý

Anh Sáu: Chẳng biết trời trở chứng gì mà mấy ngày nay gió thổi ghê quá.
Anh Tư: Năm nào lại chẳng vậy chú, sắp tết là gió mà
A Sáu: Năm ngoái, giờ này thấy gió cũng đỡ mà.
A Tư: Mà chú nói đúng đó, mấy ngày nay gió hỗn quá. Từ sáng đến tối,
mở mắt ra là thấy gió thổi rồi.
A Sáu: Anh tư nghe tin gì chưa.
A Tư: Tin gì, chú cứ nói đi, một ngày ngồi xem báo, nghe đài biết bao
nhiêu tin mà nói.
A Sáu: Hôm trước em đi họp, trên thôn thông báo là năm nay thôn mình
có xe chở rác đến tận nhà để lấy rác đó. Không biết anh có nghe thông
tin đó không, chứ em mừng quá trời luôn.
A Tư: chuyện này tui nghe rồi, mới hôm qua, ông Chín trưởng thôn có
xuống gặp trực tiếp tui. Ông nói, thôn đã họp bàn kế hoạch thuê xe chở
rác. Bắt bà con nộp tiền thu rác hàng tháng.
A Sáu: ừ, như vậy được đó, chứ để rác bay tứ tung, ô nhiễm quá ông Tư
ơi.
A Tư: Chú đừng mừng vội, ổng nói vậy chứ, tui thì tui đâu có chịu, nhà
tui ở đây lâu năm rồi, đất đai rộng, rác tui dồn đống, lâu lâu đốt, có ảnh
hưởng tới ai đâu.
A Sáu: anh nói vậy sao được, vẫn biết làm vậy cũng được, nhưng mà,
trời không có gió thì khác. Chứ mấy hôm nay trời trở gió, nào là bị nilon,
nào là lá cây bay thẳng vào nhà, thấy ghê quá.
A Tư: tui đã nói không được là không được, rác bỏ tui bỏ như vậy mấy
chục năm nay, có chết chóc ai đâu mà.
A Sáu: Bỏ như vậy thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe ghê lắm chứ, chẳng
qua anh không thấy thôi. Rác bây giờ khác với rác thời xưa đó Bác à.
A Tư: Khác là khác thế nào
A Sáu: Lúc trước bà con mình đi chợ, có xách giỏ hẵn hoi, còn bây giờ
bác thấy đó, có bao giờ bà con mình xách giỏ đâu.
A Tư: Không xách giỏ thì xách gì
A Sau: Toàn là túi nilon không thôi, một người xách bình quân từ 4 đến
5 túi một ngày. Qua hàng cá xách một túi, qua rau hành một túi, bà bán
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trái cây một túi, rồi bà bán chè 1 túi lớn, kèm theo đó là 2 túi nhỏ đựng
chè, đó anh thấy chưa.
A Tư: Chú mày cũng rãnh thống kê quá ha.
A Sáu: Thống kê gì đâu anh, thực tế như vậy mà, thỉnh thoảng mình đi
chợ cũng vậy mà.
A Tư: Rồi sao, nhiều túi thì nhiều, mang về nhà gom lại đốt là xong chứ
gì.
A Sáu: Nói như anh sao được, nhiều nhà còn có ý thức, thu gom lại để
đàng hoàng, nhiều nhà cứ vứt đại bên hiên nhà. Mất vệ sinh vô cùng. Đã
vậy vô mùa xoài, mùa điều nữa, ruồi bu không thể tưởng tượng.
A Tư: Nhà ai tui không biết, chứ nhà tui đốt đàng hoàng.
A Sáu: Anh đốt thì đốt, nhưng có gió rác bay đi đâu anh đâu có để ý.
Nhưng anh đốt như vây cũng đã góp phần gây ô nhiễm môi trường rồi.
A Tư: Sao ô nhiễm được, sao chú lúc nào cũng ô nhiễm là sao ta.
A Sáu: Không ô nhiễm sao được, anh đốt khói bay lên, nhất là khói đốt
bị nilon, anh không thấy sao khói đen xì, khói này người mà hít vào có
ngày banh lá phổi cho coi.
A Tư: chú cứ nói quá không à, bây lên trời cao làm gì mà người hít vào
chứ.
A Sáu: đốt lúc không có gió thì bay lên trời, nhưng lúc có gió thì nó tác
vào mặt mình, anh thấy không. Không chỉ mình anh đốt đâu, cả làng này
hơn 300 hộ, hộ nào cũng đốt thì không biết khói nó như thế nào.
Ô Tư: nhà ai mặc kệ nhà ai.
Ch Sáu: thì đó, anh cứ nói nhà anh sạch thôi, chứ ngoài đường đi anh
đâu them để ý. Dạo này người ta xây dựng nông thôn mới, đường bê
tông đẹp đẽ như vậy, vậy mà bà con cứ để rác lung tung. Mùa nắng còn
đỡ, vài bữa nữa mùa mua anh coi, rác mấy ngày ẩm ướt không đốt được,
nó bay mùi không dám mở miệng ra nói luôn.
A Tư: sao không dám mở miệng, không mở miệng làm sao nói được.
A Sáu: Thì đó, thúi quá mà, mở miệng ra nói mùi thúi nó bây vào miệng
làm sao dám mở.
A Tư: anh thấy chú mày còn hơn là trưởng thôn nữa đó.
A Sáu: trưởng thôn gì đâu anh. Thấy sao nói vậy thôi. Em thấy bước vào
mùa mưa, tội nhất là mấy đứa nhỏ, người lớn thì còn biết đuổi ruồi, mấy
đưa nhỏ cầm chén cơm, ruồi đậu bao quanh chén ăn, thậm chí đậu luôn
trên miệng.
A Tư: ui mấy chuyện đó bình thường, thôi thôi, anh mệt chú quá, sáng
sớm mời qua uống trà mà chú nói chuyện đâu đâu không hà. Chuyện lúa



14

má giá cả xuống thấp ở đây không chịu nói, cứ nói chuyện Nhà nước, xa
vời quá.
A Sáu: em thấy giá lúa hạ, Nhà nước cũng đã và đang có nhiều cố gắng
như mua lúa dự trự chẳng hạn.
A Tư: hình như chú Sáu với lại ông Chín học chung trường hay sao mà
ăn noi giống nhau thế.
A Sáu: em nói là nói vậy thôi, chứ tùy anh thôi, mà em nghĩ anh cũng
nên suy nghĩ lại để trên ban thôn tiến hành làm, chứ chờ biết khi nào nữa.
vậy chào anh Tư em về nhà.
AT: ừ, chú Sáu về.

(Nhạc cắt)
Bé Hai: ba ơi
A Tư: gì nữa đây.
BH: sao ba kỳ vậy, trên xã người ta nói cho con quá trời luôn.
A Tư: mà nói chuyện gì mới được, con gái mới lớn, làm việc cho đàng
hoàng, đừng để cho người ta nói ra nói vô, sao này là tiến thân không
nổi đâu nha con. Cố gắng mà làm việc tốt vào, lớn rồi đừng ham chơi
nữa.
BH: không phải nói chuyện con, mà là chuyện ba đó.
A Tư: ba có làm gì đâu, hết đi ruộng, đi rẫy rồi về nhà chứ có làm gì ai
đâu mà người ta nói ba.
BH: thì cái chuyện thống nhất đóng tiền để xe thu gom rác vào lấy rác
đó. Con nghe nói cả thôn ai cũng đồng ý, vậy mà ba không chịu, hình
như cả thôn chỉ có ba và ông Tứ đầu thôn là không chịu thôi. Đã vậy
thôn mời họp ba lại không chịu đi nữa chứ, trên xã người ta nói gia đình
mình quá chừng luôn.
A Tư: mới lúc nẫy, chú Sáu đã ám ba chuyện này rồi, bây giờ lại tới lượt
con nữa, hết muốn nghe luôn.
BH: vậy sao ba không đồng ý cho con được nhờ.
A Tư : thôi không bàn chuyện này nữa. Mà em của con đi ăn đám cưới
sao chừng này mà chưa về.
BH: thì nó xin ba rồi còn gì, nó nói nó ngủ lại luôn mà, chứ đường xa
như vậy, sao về được.
A Tư: ba nói nó rồi, xa quá thì gọi điện gởi tiền thôi, chứ đi ba cũng
không an tâm, đường xá bây giờ phức tạp quá, nhậu nhẹt nữa chứ.
BH: thôi để con đi gọi điện cho em xem nó về chưa.
A Tư: ừ con vô nhà gọi điện xem thế nào, để ba ra đằng sau nhà tỉa cành
mấy cây điều cho gọn gàng.
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Lời dẫn: Ông tư vác cây rựa đi ra phía sau nhà, bé Hai vào nhà lấy điện
thoại gọi điện cho thằng Tèo nhưng máy di động không liên lạc được,
một lúc sau chú Sáu từ nhà vội vàng chạy qua.
A Sáu: Có anh tư ở không?
BH: Chú Sáu qua chơi hả, ba con ở phía sau vườn.
A Sáu: ừ, chú qua gặp ba cháu có chút việc.
BH: chú ngồi chơi để con ra sau kêu ba con.
A Sáu: Ừ
BH: ba ơi ba, có chú Sáu tới tìm.
A Tư: Chú Sáu qua nữa hả, có chuyện gì nữa đây, chắc lại chuyện sáng
nay chứ gì. Nói chú chờ ba một chút. Ba vô liền
BH: dạ
Lời dẫn: Anh Tư từ cửa sau bước vào nhà:
A Sáu: anh Tư hả, em qua nói anh cái này.
Thằng Tèo hôm qua đi ăn đám cưới bị tai nạn.
A Tư: vậy hả, nó đâu rồi, có sao không.
A Sáu: may mà cũng xay xác nhẹ, xe thì bị hư, nó mang đi sửa rồi.
A Tư: rồi bây giờ nó đang ở đâu
A Sáu: Giờ nó đang ở nhà em, nó sợ anh Tư chửi, nên nó nhờ em qua
nói nè.
A Tư: trời ơi, anh đã không cho nó đi ngay từ đầu rồi vậy mà nó cứng
đầu quá. Để anh qua nhà chú xem sao.
A Sáu: anh từ từ đã để em nói hết đã.
A Tư: thì chú cứ nói đi, tui nôn quá.
A Sáu: nó không bị gì là được rồi, chỉ trầy một chút ở tay thôi, cũng may
mà nó chạy chậm. Thằng Tèo nói, trời tối, chẳng biết ai để bao rác giữa
đường, nó nhìn không rõ nên tung vào bao rác. Theo em thì nguyên nhân
cũng do một số hộ dân ở bên đó không chịu đóng tiền đề người ta thu
gom rác đó.
A Tư: thật vậy hả chú.
A Sáu: Thì nó nói kỹ với tui vậy mà.
A Tư: thôi qua đó xem nó như thế nào đã rồi tính sau.
Lời dẫn: thấy chú Sáu nói thế, anh Tư cảm thấy xấu hỗ, vì mình cũng
nằm trong những đối tượng không đồng tình với việc này. Sau khi qua
nhà chú Sáu đưa con mình về, Anh Tư cảm thấy mình trở thành người
có lỗi với con mình, với bà con lối xóm. Lẽ ra nếu mình đồng tình hưởng
ứng với lời kêu gọi chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới thì sẽ
hạn chế những sự việc đáng tiếc như con anh vừa xảy ra. Và cũng may
cho anh là con anh chỉ bị xay xác nhẹ. Nhận thức được điều này, anh Tư
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đã lên ban điều hành thôn làm cam kết đồng ý với việc thu gom rác mà
ban điều hành thôn đã triển khai.

Hết


