Hưởng ứng ngày nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 10/8/2007:
Tình người luôn tỏa sáng
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Ám ảnh tôi suốt chặng đường từ Thái Bình về Hà Nội là ánh mắt thẳm đen, buồn
đến nhói lòng của Hà Thị Hải. Cha em, một người lính thuộc Bộ Tư lệnh Pháo
phòng không đã không thể ngờ sau những năm tháng chiến đấu tại chiến trường
Quảng Trị, ông đã bị nhiễm thứ chất độc hóa học chết người và di truyền sang cho
cả 4 đứa con.
Những nỗi đau sau cuộc chiến
Cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống ào ạt khiến con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Hà Thị Hải đã
ướt át lại càng thêm lầy lội. Anh cán bộ phụ trách lao động - thương binh - xã hội của
xã đông Hòa, thành phố Thái Bình vừa đi vừa ca cẩm vì bùn bám đầy hai bánh xe rồi
bắn tóe cả lên người.
Quanh co mãi rồi cũng đến nhà Hải, một ngôi nhà cấp 4 xiêu vẹo, trống tuềnh toàng
nằm ở cuối xóm 2. Bố mẹ Hải đều đang ở ngoài đồng, chăm mấy sào lúa. Một mình
Hải ở nhà, có nhiệm vụ nấu bữa cơm trưa. Nhìn dáng đi khó nhọc, xiêu vẹo của em ra
bể nước vo gạo, anh cán bộ xã lắc đầu thương cảm rồi giành lấy rá gạo, đổ nước,
mang vào bếp cho em. Ngồi bệt bên hiên nhà, Hải khóc khi tôi hỏi chuyện gia đình.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ, do di chứng của chất độc da cam (CĐDC), Hải bị biến
dạng toàn bộ cột sống, tay chân của em cũng đang dần bị co rút, cong gập và tương
lai em sẽ phải ngồi một chỗ, không thể vận động được nữa. Ngoài Hải, hai đứa em
còn lại, một gái, một trai tuy lành lặn chân tay nhưng chẳng thể giúp gì cho cha mẹ
đang ngày một già yếu. Cả hai đứa cứ lúc tỉnh, lúc điên, khi lên cơn nhiều khi vác cả
dao để đuổi đánh bố mẹ mình. Tính cả người chị mất trí đi lạc đã mấy năm nay, cả
nhà em có 5 người là nạn nhân của thứ hóa chất tàn độc mang tên da cam/dioxin.
Một hoàn cảnh đau lòng khác là gia đình anh Trần
Văn Bình ở xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương. CĐDC
đã tàn phá cơ thể anh và di truyền sang cho cả 3 đứa
con. Hai đứa đầu thần kinh không bình thường, đau
ốm liên miên, mụn nhọt vảy ngứa nổi khắp người.
Thương tâm nhất là bé gái út Trần Thị Loan, sinh năm
1988. Gần 20 tuổi, Loan chỉ cao bằng đứa trẻ lên 2,
nặng chưa đầy 10 kg, thân hình teo tóp, gương mặt
ngây dại loang lổ những miếng bớt đỏ sậm. Những
khi thời tiết thay đổi, Loan vật vã, gào rú suốt ngày
đêm, những cơn đau hành hạ khiến em cắn xé mọi thứ
xung quanh mình...
Anh Trần Văn Bình và con gái Trần
Thị Loan. Ảnh: Duy Khánh

Triệu bàn tay đỡ lấy những bàn tay...
Theo số liệu thống kê của Hội nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam, hiện nước ta có hơn
4 triệu người bị phơi nhiễm CĐDC/dioxin, trong đó có rất nhiều nạn nhân là trẻ em cả
thế hệ con và cháu. Với trách nhiệm của mình, Nhà nước Việt Nam đã thành lập Ủy
ban 10-80 để điều tra về những hậu quả của chiến tranh hóa học và lập Ban chỉ đạo 33
để khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh này. Từ tháng 2/2000, Chính phủ Việt
Nam đã có chính sách hỗ trợ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị
nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Chính phủ còn
cấp thêm kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ
em bị khuyết tật. Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
cũng được thành lập với mục đích huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước dành cho các nạn nhân CĐDC như: các hoạt động về khám chữa bệnh,
phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng; tặng nhà tình nghĩa; cấp vốn chăn nuôi,
sản xuất, buôn bán nhỏ; dạy nghề; hỗ trợ xe lăn cho các nạn nhân khó khăn trong vận
động...
Hội nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam cũng đã được thành lập, có chức năng bảo vệ
quyền lợi cho các nạn nhân CĐDC và là đại diện pháp lý cho các nạn nhân CĐDC
Việt Nam quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Một trong những
việc làm đầu tiên của Hội là lập đề án “Giúp đỡ các nạn nhân CĐDC trong cuộc
sống”, đồng thời tổ chức thu thập hồ sơ chứng cứ, tiến hành khởi kiện dân sự các
công ty Mỹ sản xuất CĐDC để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cả xã hội và rất nhiều bạn bè quốc tế,
những nạn nhân CĐDC Việt Nam cũng đang từng ngày từng giờ, nỗ lực vươn lên,
vượt qua nỗi đau để tiếp tục cuộc sống. Sự nỗ lực ấy của các nạn nhân đã nhận được
sự đồng cảm, khích lệ, động viên của mọi tầng lớp nhân dân, của tất cả những con
người có lương tri trên toàn thế giới. Như trong thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh
Triết gửi các nạn nhân CĐDC Việt Nam nhân ngày “Vì nạn nhân CĐDC Việt Nam”
đã nhấn mạnh: “Nỗi đau của nạn nhân CĐDC /dioxin Việt Nam là nỗi đau của nhân
loại tiến bộ trên thế giới. Tôi bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc và xin được cùng sẻ chia
với anh chị em và các cháu nạn nhân CĐDC/dioxin về sự mất mát, đau thương này.
Tôi biểu dương và khen ngợi những nạn nhân đã nêu cao tinh thần “tự lực cánh sinh”,
quyết tâm luyện tập, điều trị, phục hồi chức năng, hòa nhập với cộng đồng”...

425.171 nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ cải thiện đời sống
Trong những năm qua, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam (Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam) đã hỗ trợ cho nhiều nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) thông qua các
dự án như: phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và giúp đỡ NNCĐDC các tỉnh
khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2006-2010 với tổng kinh phí 25,2 tỷ đồng
do ngân sách Nhà nước cung cấp; các dự án do Quỹ Foundation, Hội Chữ thập đỏ
Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Mỹ, Thụy Sỹ, Na Uy, Hội Bỉ - Việt... tài trợ. Đã có
425.171 NNCĐDC được hỗ trợ cải thiện đời sống, sức khỏe, vật chất và tinh thần,
trong đó có hơn 4.000 nạn nhân được bảo trợ thường xuyên, trên 167.000 nạn nhân
được khám chữa bệnh miễn phí...
Lê Hiền

