
Nhà truyền giáo Việt Nam một khuôn mặt người cha của những trẻ em bị bỏ 

rơi ở Campuchia 
 

Vài chục đứa trẻ vui mừng vây 

quanh chào Thầy Giuse Nguyễn 

Thanh Tùng khi thầy đến trại trẻ mồ 

côi do thầy thành lập ở miền đông 

nam Campuchia vào năm 2013. 

Chúng bắc ghế mời thầy ngồi còn 

thầy cho chúng trái cây và bánh kẹo. 
 

Giuse Say Ha, 12 tuổi, đứa trẻ đầu 

tiên được tu sĩ người Việt thuộc Tu 

hội Thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu 

Thế này nhận nuôi, nói: “Ba là ba 

của chúng con. Chúng con yêu ba vì 

ba đã ân cần nuôi dạy chúng con.” 

Mười năm trước, bà của Say Ha đã 

đem cậu cho Thầy Tùng khi cậu bé 

mới 25 ngày tuổi, mẹ của Say Ha bỏ 

rơi cậu, còn cha thì mất vì HIV/AIDS. Thầy Tùng nhận nuôi đứa bé đang bị lở loét ngoài da phải 

nằm viện điều trị mất 2 tuần lễ. Tất cả chuyện này xảy ra không lâu sau khi Thầy Tùng đến 

Campuchia để hoạt động truyền giáo. 
 

Say Ha hiện đang học lớp hai, nói được cả tiếng Campuchia cả tiếng Việt. Cậu là một trong 24 

đứa trẻ mồ côi — từ trẻ sơ sinh đến thanh niên — hiện đang được Thầy Tùng nuôi dưỡng tại Trung 

tâm Trẻ mồ côi Mekong ở huyện Leuk Dek, tỉnh Kandal. Những đứa trẻ mồ côi này đến từ các gia 

đình người Campuchia hoặc các gia đình người gốc Việt. Thầy Tùng cho biết một vài em trong số 

các trẻ mồ côi này còn bị khuyết tật về thể 

chất. Mọi đứa trẻ tại trung tâm đều được 

rửa tội và làm giấy khai sinh để có thể vào 

học tại các trường công lập. Thầy Tùng 

nói: “Tôi yêu chúng như con, đối xử nhân 

từ và tử tế với chúng còn chúng gọi tôi là 

Ba.” Thầy nói thêm: “Ở đây chúng tôi 

sống với nhau rất hòa thuận, đối xử với 

nhau như người trong gia đình.” Thầy còn 

cho biết tại trung tâm trẻ mồ côi này không 

hề có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào vì lý 

do chủng tộc. 
 

Thầy cho biết trung tâm hướng tới mục 

tiêu phát triển một mô hình chung sống 

hòa bình cho người Campuchia và người 

gốc Việt tại đất nước này, nơi có mối quan 

hệ căng thẳng giữa hai dân tộc. Thầy Tùng 

nói trung tâm này đặt tại một khu vực đa 

Thầy Giuse Nguyễn Thanh Tùng với một vài đứa trẻ được thầy 

chăm sóc tại Trung tâm Trẻ mồ côi Mekong ở tỉnh Kandal, 

Kampuchia. 

Thầy Giuse Nguyễn Thanh Tùng (giữa), với những đứa trẻ 

gốc Việt trong lớp học tại Kampuchia. 



số là người Campuchia và trung 

tâm nhận được sự hỗ trợ từ người 

dân địa phương mà thầy có mối 

quan hệ rất tốt. Các cộng đồng 

người gốc Việt không có quốc 

tịch Campuchia. Họ bị coi là 

những người nhập cư bất hợp 

pháp và không được cấp giấy tờ 

tùy thân mặc dù họ đã sống ở đất 

nước này qua nhiều thế hệ. Họ 

phải đối mặt với các rào cản 

trong việc tiếp cận giáo dục, y tế, 

việc làm chính thức và sở hữu đất 

đai. Họ phải thuê đất của người 

Campuchia để dựng nhà và con 

cái của họ không được nhận vào 

các trường công lập vì chúng 

không được cấp giấy khai sinh. Người gốc Việt là nhóm dân tộc thiểu số lớn nhất ở Campuchia, 

có khoảng 180.000 người, theo số liệu của chính phủ. 
 

Đứa trẻ mới nhất được đưa vào trung tâm của Thầy Tùng là một cậu bé 2 tháng tuổi do một viên 

chức chính phủ đưa đến vào đầu năm nay. Người mẹ 18 tuổi người Campuchia của đứa trẻ bị bạn 

trai bỏ rơi và cô không thể chăm sóc cho cậu bé. Một trường hợp khác là trường hợp của Vinh Sơn 

Nguyễn Văn Nho, cùng với em gái và em trai, được gửi đến Thầy Tùng vào năm 2009. Cha của 

các em bị chết đuối trong hồ còn mẹ của các em qua đời vì bệnh lao. Nho, năm nay 21 tuổi, rời 

trung tâm trẻ mồ côi vào năm 2014 nhưng mới quay trở lại vào tháng trước sau trải nghiệm khủng 

khiếp khi đánh cá trên hồ Tonle Sap. Cậu bị bắt với cùng những người khác khi đang đánh cá trong 

một khu vực cấm. Một vài người bạn cùng đánh cá với cậu bị cảnh sát bắn chết còn cậu thì bị giam 

giữ, đánh đập và sau đó bị giữ để đòi tiền chuộc. Nho nói: “Nay em cảm thấy may mắn khi còn 

sống. Chúa đã cứu em.” Cậu nói tiếp: “Bây giờ em cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới ở đây vì 

em không có nơi ở và không ai đối xử với em tốt như những người ở đây. Em sẽ học được các kỹ 

năng nghề và có một cuộc sống tốt đẹp. Em biết ơn Ba [Thầy Tùng].” Thầy Tùng cố gắng lo cho 

các đứa trẻ khôn lớn, bảo đảm 

chúng sẽ có được việc làm rồi lập 

gia đình. Thầy nói: “Tôi hy vọng 

những đứa trẻ mà tôi chăm sóc sẽ 

hòa nhập với xã hội và hòa đồng 

với những người khác.” 
 

Thầy Tùng cũng chăm sóc mục vụ 

cho một giáo xứ có 300 người 

Công giáo gốc Việt. Trong khi thầy 

thực hiện công việc của mình, 

Thầy Tùng được sự giúp đỡ của 

một giáo viên tiểu học, người đã có 

mặt ở đó ngay từ đầu, Bà Maria 

Nguyễn Thị Thùy Trang, một giáo 

Một số gia đình người Việt tại Kampuchia sinh sống dọc theo sông Mekong. 

Cô Trang ra bài tập viết cho các em. 



dân độc thân sống đời tu tại nhà riêng của mình. Bà Trang năm nay 54 tuổi, dạy tiếng Việt cho các 

đứa trẻ. Hàng tháng bà phải về Việt Nam để gia hạn visa. Visa có giá 25 đô la; với mức lương chỉ 

160 đô la Mỹ, không đủ cho bà sống ở Campuchia, nhưng bà không quan tâm — điều quan trọng 

nhất là bà rất hạnh phúc khi được giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khổ đó. 
 

Lần đầu tiên khi Thầy Tùng mời bà, bà không muốn đến vì quá xa nhà. Sau vài ngày suy nghĩ và 

cầu nguyện với Chúa, bà quyết định đến Campuchia. Và dù vậy, sau bảy năm dạy học cho những 

người nghèo gốc Việt, bà cảm thấy hạnh phúc và bình yên trong công việc của mình. 

 

Nguồn: international.la-croix.com; www.globalsistersreport.org 

 

 


