
Mắt Mổ xong vẫn như Mù  
  
 
Một người bạn là bác sĩ thiện nguyện từng theo đoàn chuyên gia mổ mắt của chương trình Fred Hollows đến 
Việt Nam để mổ mắt cho người nghèo, giúp họ nhìn thấy ánh sáng. Tính cho đến nay, chương trình Fred 
Hollows đã hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam được 25 năm, đã mổ miễn phí và giúp cho hàng chục ngàn 
người Việt Nam sáng mắt. Hôm nay tình cờ gặp bạn, tôi tò mò hỏi xem mấy lần đi Việt Nam làm thiện nguyện 
có một ấn tượng nào không? Anh bạn cười nói:  

- Ấn tượng thì nhiều, nhất là khi lên mấy vùng cao cao nguyên xa xôi thấy người dân khổ ghê lắm! 
Nhưng ấn tượng tiêu biểu nhất là sau khi mình mổ mắt cho họ xong, mắt sáng rồi nhưng họ vẫn như 
mù! 

Tôi ngạc nhiên hỏi sao kỳ vậy, thì anh nói mấy lần đi Việt Nam, lần nào đoàn mổ xong cũng có 1 buổi liên 
hoan gồm nhân viên của đoàn và bệnh nhân, để trao đổi những mẩu chuyện và ăn mừng. Anh nói chuyện với 
người dân, họ rất vui khi được mổ mắt miễn phí và thấy lại được ánh sáng, nhưng họ lại luôn miệng cám ơn 
Đảng cám ơn Nhà Nước! Một ông cụ còn nói nhờ ơn Đảng và Nhà Nước tạo điều kiện cho đoàn thiện nguyện 
thì đoàn mới đến được Việt Nam! Thực tế là các bác sĩ của đoàn đều là tình nguyện, không chỉ bỏ công sức 
thời gian mà còn bỏ tiền túi ra để đến Việt Nam mổ mắt miễn phí, tiền thuốc men dụng cụ đều do người dân 
Úc quyên góp hỗ trợ cho đoàn, đảng và nhà nước CSVN chẳng bỏ ra đồng xu nào, còn thường xuyên ăn 
bớt, ăn gian tiền thuốc men và làm giả danh sách bệnh nhân để lấy tiền bỏ túi riêng nữa!  
 
Anh bạn nói thống kê của chương trình cho thấy 25 năm qua tình trạng sức khỏe và nhãn khoa của Việt Nam 
chẳng có gì khởi sắc. 25 năm vẫn thấy ngần ấy người nghèo, vẫn thấy ngần ấy người mù, mổ xong vẫn 
ơn đảng ơn nhà nước, chỉ có cán bộ ra đón đoàn là thấy ngày càng mập ra và đi xe xịn hơn trước! 
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