
Cô ơi, hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2020, con đi phát quà tại thôn Xa Trầm, 

buông Ba Nang, huyện Dkarong, tỉnh Quảng Trị. 

Đường vào buôn nứt nẻ, sạc lở, vừa đi vừa nhói tim, dễ bị tai nạn quá. Có những 

đoạn nước lụt còn cao, chúng con phải chạy xe honda qua trước để xem xe tải có 

qua được hay không. Con rất sợ xe bị ngộp nước không còn chạy được thì không 

thể nào đi bộ cô ạ. Đường đi vào bản ngoằn nghèo, rất khó đi. Tụi con xuất phát 

tại Ngã Tư sông huyện Cam Lộ, lên đến đó trên 100km mà đi 4 tiếng đồng hồ mới 

tới nơi. 

Có được một anh rất đễ thương, anh có chiếc xe tải chở quà cho mình miễn phí. 

Con có đưa tiền dầu cho anh như lời cô dặn nhưng anh nói là tụi em làm từ thiện 

thì anh cũng làm từ thiện, từ nay về sau có gì gọi cho anh, anh sẽ hổ trợ. 

Tui con gồm 8 người chạy xe theo xe hàng để khiêng và xếp hàng, chúng con đi 

bằng xe honda cho đỡ tốn chi phí. Một bạn theo hàng thì ngồi trên xe tải. Lên tới 

khu đồng bào con thấy người ta rất tội. Khi mình bỏ quà từ trên xe xuống thì mọi 

người chạy xuống phụ. Lúc phát quà dân rất có ý thức, không chen lấn không ồn 

ào.  

Phát qua xong, chúng con có đi vào tận trong sâu giáp ranh biên giới với lào để hỗ 

trợ thêm tiền mặt cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Tùy từng hoàn cảnh 

mà con tặng như lời cô dặn. 

Cô dặn con chở gạo lên nhưng con hỏi trước khi lên để biết họ cần gì thì họ báo là 

dân làng thích mì gói. Họ nói trên đó không bán mì gói, cả năm họ mới có dịp ăn 

mì. Họ cũng cho biết nếu trời mưa và phải lội qua suối về nhà thì mì không bị ướt 

nhưng gạo thì bị ướt, gạo ước sẽ mốc vì trời không có nắng mà phơi.  

Con mua mỗi phần quà là 1 thùng mì và đồ gia vị gồm: nước nắm, dầu ăn, bột 

ngọt, đường muối và sữa. Họ thích ăn nhiều muối nên con có thêm mua cá khô 

nữa.  

Tổng cộng hết 33.500.000 vnd tiền quà cho 200 phần quà (MTNCĐ từ chùa Từ 

Hạnh USA tặng). Con có đi xin thêm được 80 phần nữa là tổng cộng 280 phần, và 



thêm 5 tạ áo quần cho đồng bào. Khi phát quà người dân rất vui và mừng họ lấy 

ra mặc tại chổ. Thấy họ vui con vui theo.  

Người dân nhận quà xong phải đi qua một con sông nước chảy rất siết. Có những 

căn nhà bị nghiêng sập không còn gì, sách vở học sinh ướt hết. Mình mua đồ dưới 

thành phố thì rẻ hơn gần gấp đôi trên đó vì những người buôn bán trên đó người 

ta tính phí vận chuyển nên giá rất cao, ví dụ một cái áo mình mua o thành phố 

50,000.00 vnđ thì trên đó người ta bán 90,000.00 – 100,000.00 vnđ. Dân đã 

nghèo mà hàng hoá rất đắc.  

Tổng cộng hôm nay mình đi tiền quà của chùa Từ Hạnh chi hết 33.500.000vnd  

Phần quà tiền mặt dành cho các gia đình có khó khăng đặc biệt của MTNCĐ con 

để riêng. 

Con Hồ Hải Sơn 


