Giáo Hội Trưởng Lão

Tin Lành Hải Ngoại Cứu Trợ Nạn Nhân Bị Bão Ở Thanh Hóa

LGT: Đây là phái đoàn cứu trợ của Giáo Hội Tin Lành từ Quận Cam do Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo
hướng dẫn. Sau đây là bài tường thuật tiếp theo về chuyến đi.
Chúng tôi rời Sài Gòn bằng
chuyến bay Việt Nam Airline ngày 12 tháng 10 năm 2005 lúc 10:30 sáng, chuyến bay đến Hà Nội
trể gần nữa giờ vì gặp một chuyến bay đặc biệt của Thủ Tướng Campuchia viếng thăm Việt Nam.
Đại diện Hội Chử Thập Đỏ Việt Nam đón chúng tôi và đưa về trụ sở trên đường Nguyễn Du để trình
bày lịch trình cứu trợ cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Yên Bái. Lịch cứu trợ do Hội Thánh Tin
Lành Trưởng Lão tại Việt Nam đề nghị sau khi hai Mục sư Lê Văn Khải và Nguyễn Văn Dân đã đi
quan sát thực tế trước đó 2 tuần.
Ba chiếc xe chở 60 tấn gạo lên đường sáng ngày 10 tại Sài gòn
cũng đã đến Thanh Hóa sau khi vượt qua cơn bão tại các tỉnh miền trung. Sau khi dùng cơm trưa ở
một quán ăn nhỏ cả đòan lập tức lên đường đi Thanh Hóa và ngũ đêm tại đây. Sáng sớm mới 5 giờ
30 thì tất cả đã sẳn sàng lên đường sau khi dùng mỗi nguời một tô mì gói vì theo lịch trình sẽ có tất
cả hai Huyện được trợ giúp gạo khẩn cấp đó là Huyện Tỉnh Gia và Quảng Xương là hai Huyện ven
biển nơi bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 7 vừa mới thổi qua.
Đoàn xe theo QL1 rời thị trấn
Thanh Hóa đi ngang qua Huyện Quảng Xương để phát gạo cho Huyện Tỉnh Gia trước, dọc theo 2 bên
đường thì hậu quả cửa cơn bão không rỏ rệt lắm vì đa phần sau 2 tuần nước đã rút xuống, nhà dân
chúng thì được xây dựng bằng gạch nên thiệt hại vật chất không được nhìn thấy rỏ ràng. Nhất là
ngang qua thị trấn Tỉnh Gia, nhà cửa san sát, sinh họat buôn bán đã bình thường kể cả khi xe vào
đến trụ sở Huyện. Nhưng khi xe rẻ vào con đường nhỏ để vào xã Xuân Lâm và Mai Lâm là hai nơi
được dự trù phát 10 tấn gạo thì ảnh hưởng của cơn bão số 7 bắt đầu hiện ra với những mái nhà xiêu
vẹo, tróc nóc chưa kịp sửa chửa, những hồ ao trước nhà thì bùn rác có nơi vẫn chưa được thu dọn.
Dân chúng 2 xã này phần lớn là sống bằng nghề cá và làm ruộng mức thu nhập rất thấp. Kể từ
ngày cơn bão số 7 đi qua thì đây là lần đầu tiên có một đòan cứu trợ đến phân phát gạo. Đòan xe
đến trụ sở xã Mai Lâm thì trời bắt đầu đỗ mưa, số dân chúng tập trung chừng 20 gia đình, Nguời đại
diện hội Chử Thập Đỏ ngạc nhiên khi được biết dân chúng xã Mai Lâm mới được loan báo lúc 6 giờ
sáng nên dân chúng đến không thấy gì đã bỏ ra về. Sau hơn một giờ chờ đợi mới thấy thêm một số
gia đình nữa lục tục kéo đến.
Với chủ trương phát gạo tận tay nguời bị nạn nên Mục Sư Bảo cho
phát gạo từ trên xe xuống tận tay những người có phiếu báo và tuyên bố là sau 2 giờ nữa đòan xe
sẽ phải lên đường đến xã Xuân Lâm. Số gạo còn lại sẽ chở về và dứt khóat là không để lại trụ sở.
Anh Hựu đại diện Hội Chử Thập Đỏ cũng đồng ý với quyết định này. Sau đó chừng 30 phút thì trên
con đường làng lầy lội dân chúng bắt đầu kéo đến đông nghẹt. Hỏi thăm một số dân chúng thì có
người cho biết là có nghe xã loan báo thành phần gia đình nghèo có khó khăn được cấp gạo nhưng
không nói rỏ số lượng nên họ không mặn mà vì nếu chỉ được phát 5-3 kg gạo thì không bỏ công đi
xa hàng mấy cây số, bỏ việc nhà, tuy nhiên khi nghe tin mỗi nguời có phiếu đề xuất được phân phát
tới 20 kg gạo cho mỗi gia đình thì họ mới lật đật chạy ra nhận. Tình trạng này cũng xảy ra tại xã
Xuân Lâm sau đó.
Vì lịch làm việc quá sít sao hơn nữa điện thọai báo cho biết xe gạo đang chờ tại
xã Quảng Trung thuộc Huyện Quảng Xương nên Mục sư Bảo đề nghị trong vòng 1 giờ nữa nếu dân
chúng không đến nhận sẽ cho đưa số gạo còn lại về và sẽ không để lại trụ sở xã theo lời yêu cầu.
Đến lúc đó xã mới mở loa và dân chúng phải đội mưa để nhận, sự cương quyết này không gặp phản
ứng mạnh cũng nhờ một phần đi theo đòan cứu trợ có sự hiện diện của đài truyền hình và Phóng
viên báo Thanh Hóa nhất là sự cứng rắn của ông Lê Đức Hựu Phó ban xây dựng qũy nhân đạo của
trung ương Chử Thập Đỏ.
Khi đoàn xe quay đầu về huyện Quảng Xương chúng tôi nhận thấy dân
chúng khá hài lòng vì nguyên tắc trao tận tay số gạo cứu trợ cho người thụ hưởng mà không nhờ
chính quyền xã. Tại huyện Quãng Xương nhờ kinh nghiệm ở huyện Tỉnh Gia nên ông Hựu báo cho 2
xã của Quãng Xương biết nguyên tắc "phát tận tay" nên khi chúng tôi đến nơi đã thấy dân chúng tụ
tập đông đủ khiến cho công việc phân phối 10 tấn gạo tại nơi đây diễn ra khá nhanh chóng.
Theo
như sự phân trần của nông dân tỉnh Thanh Hóa mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc thì hậu quả hiện nay
là làm sao khắc phục tình trạng nhiểm mặn vì nếu có phương tiện bơm nuớc ngọt vào ruộng để tẩy
rửa thì cũng phải 3 năm, nếu để rửa mặn tự nhiên thì ít nhất phải từ 5 đến 6 năm tình trạng thu
họach lúa mới trở lại bình thường. Ví dụ như tại xã Quảng Trung một ngàn gia đình trong số 6 ngàn

