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Bataan là thành phố chính của đảo Luzon, Philippines, dân số khoảng trên 600 ngàn
người. Lịch sử của thành phố chỉ hai biến cố được thế giới biết đến nhiều, một lần
trong đệ nhị thế chiến và lần thứ hai trong làn sóng người tỵ nạn Cộng Sản vùng Đông
Nam Á. Trong chiến tranh, trận phòng thủ Bataan là trận đánh cuối cùng trước khi
liên quân Mỹ-Phi rút lui và trong làn sóng tỵ nạn, Bataan là nơi dừng chân của 300
ngàn người tỵ nạn, nhiều nhất đến từ Việt Nam. Ngoài ra, đảo Palawan với Làng Việt
Nam nhiều huyền thoại cũng là nơi dừng chân của nhiều chục ngàn người Việt.
Đất nước chúng ta đang trải qua thời đen tối. Một thời, từ những cửa biển Đà Nẵng,
Sài Gòn, Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang sau cơn bão lửa Cộng Sản 1975, hàng
triệu người Việt Nam đã phải bỏ lại sau lưng những gì trân quý nhất để ra đi tìm tự do
trên những chiếc thuyền gỗ nhỏ. Vùng biển Đông mênh mông trở thành một nấm mồ
nước sâu thăm thẳm. Nơi đó, mẹ lạc cha, vợ xa chồng, anh mất em. Nơi đó, tiếng
niệm Phật, lời cầu kinh cũng chẳng còn ai nghe thấy. Nơi đó, chỉ còn lại những thân
thể trần truồng, máu me nhầy nhụa, chỉ có tiếng rên của những con chim nhỏ Việt
Nam bất hạnh trước bầy điêu tặc. Nơi đó, chỉ có đói khát và lo âu, chỉ có những đứa
bé hấp hối trong vòng tay thương yêu nhưng tuyệt vọng của mẹ.
Trong giờ phút đó, nếu không có chiếc ghe đánh cá người Phi dừng lại, không có Cap
Anamur đang chờ ngoài vùng biển Philippines, không có tàu hải quân Phi từ vịnh

Manila, hải quân Mỹ từ Subic Bay ra can thiệp, số phận của hàng trăm ngàn người
Việt lênh đênh trên đường tìm tự do sẽ trôi dạt về đâu. Năm tháng trôi qua nhưng
những địa danh Palawan, Bataan, Subic Bay sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức
của những người Việt sống sót trên đường tìm tự do.
Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, mỗi thuyền tỵ nạn trong hải trình từ Việt Nam
vào vịnh Thái Lan đã bị hải tặc tấn công trung bình 3.2 lần. Cao Ủy Liên Hiệp Quốc
ghi nhận 881 vụ hãm hiếp. Đồng bào đến các trại Phi là những người may mắn. Trong
khi bãi san hô Koh Kra trở thành vết đen trong lòng nhân ái của dân tộc Thái, chúng
ta có thể không nghe một tình trạng hải tặc cướp bóc hay hãm hiếp do các tàu đánh cá
người Phi gây ra. Và khi hầu hết các trại tỵ nạn Đông Nam Á đã trở thành lịch sử, mãi
cho đến năm 2012 vẫn còn dấu chân người Việt Nam tỵ nạn ở Phi. Đất nước bao dung
này đã đối xử với chúng ta như một người chị, một người em ruột thịt không khác gì
truyền thống chị ngã em nâng của văn hóa Việt.
Ngoài ra, trước hiểm họa bành trướng của Trung Cộng, hai dân tộc Việt Nam và
Philippines, trong tương lai chắn chắn sẽ kề vai, sát cánh nhau để bảo vệ chủ quyền
của hai đất nước, bảo vệ quyền tự do hàng hải trên biển Đông và sẽ chứng tỏ cho bá
quyền Trung Cộng biết một nước nghèo không có nghĩa là một nước nhược tiểu và
một nước nhỏ không có nghĩa là một nước chỉ biết cúi đầu.
Như một con người tỵ nạn đã từng sống trong các trại tỵ nạn Philippines, như một
người Việt Nam tỵ nạn dù không ở các trại Phi và như một người Việt Nam có lòng
nhân ái, chúng ta mắc nợ đất nước Philippines một nón nợ vô cùng to lớn. Nhiều
trong số chúng ta vẫn mong có cơ hội để đền đáp, có dịp để tỏ bày lòng biết ơn đến
người dân Phi, những người đã đến với chúng ta trong giờ phút khó khăn nhất, hay
nói như nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, họ là tin vui giữa giờ tuyệt vọng của một đời người
Việt Nam tỵ nạn.
Hôm nay, như chúng ta đều biết, theo ước lượng của các cơ quan thiện nguyện quốc
tế nhiều chục ngàn người dân Phi tại các đảo miền trung Philippines đã chết do cơn
bão Haiyan gây ra. Chỉ riêng đảo Leyte Island đã có 10 ngàn người chết. Theo ước
lượng của cơ quan National Disaster Risk Reduction and Management Council
(NDRRMC) thuộc chính phủ Phi, khoảng 9.5 triệu người bị ảnh hưởng và hiện có 630
ngàn người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất. Với sức gió 175 dặm một giờ số thiệt
hại nhân mạng và tài sản cuối cùng sẽ còn cao hơn ước tính rất nhiều.
Trong điêu tàn đổ nát do siêu bão Haiyan gây ra những hạt giống tình thương đang
được gieo trồng. Hàng trăm tổ chức từ thiện khắp thế giới đang đổ về Philippines
không chỉ với thuốc men, áo quần, thực phẩm mà cả nhân lực để góp phần hàn gắn vết
thương.

Đối với người Việt chúng ta đây là một cơ hội để trả ơn. Một cơ hội để chính phủ
Philippines biết dù hôm nay đang sống trong tự do no ấm chúng ta vẫn không quên
những mái lá đơn sơ ở trại tỵ nạn, cơ hội để góp phần xoa dịu nỗi khó khăn của hàng
triệu nạn nhân cơn bão Haiyan và ngoài ra cũng là cơ hội để giúp chính chúng ta vơi
đi mặc cảm quên ơn vốn từ lâu đè nặng trong lòng.
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