
thất học vẫn cứ BáM trỤ nơi này

chúng tôi đến thôn Lương đình, Bắc 
Sơn khi chiều đã chập choạng. nơi đây 
có tới hơn 90% người dân theo nghề đi 
bãi (đi bới rác ở bãi nam Sơn). từ ngày 
bãi rác nam Sơn mở cửa cho dân bới 
bãi, cuộc sống của người dân nơi đây 
đã khấm khá hơn trước rất nhiều. họ 
không cần phải chạy ăn từng bữa như 
xưa, không phải đối diện với cái đói ngặt 
nghèo. nhiều nhà còn đổi đời nhờ vào 
đi bãi.

cũng chính từ ngày người dân Bắc Sơn 
có thể kiếm sống nhờ vào bãi rác thải, 
những thanh niên ở đây cũng mặc định 

gắn mình với nghề này. trước kia, Bắc 
Sơn có nhiều thanh niên thất học, lý do 
vì nghèo đói. cái đói dai dẳng và thất 
học đã tạo thành một vòng tròn quẩn 
quanh. hiện nay, khi mà người dân ở 
đây có thể nói họ đã sống được nhờ 
vào bãi rác thì thanh niên vẫn thất học, 
nghỉ học sớm. họ cho rằng học ra đi làm 
công nhân cũng không thể kiếm nhiều 
tiền bằng việc đi bãi. chỉ mất 3 tiếng 
mỗi đêm, mỗi người khỏe mạnh cũng 
có thể kiếm được hơn 100 nghìn đồng 
từ việc đi bãi. trong khi đó, với tấm bằng 
phổ thông, đi làm công nhân, lương cơ 
bản cũng chỉ được hơn 1 triệu /tháng. 
nếu đánh đổi việc học tập tốn sức, tốn 

tiền và việc nghỉ học đi bãi sớm, những 
người trẻ tuổi ở Bắc Sơn chọn cách thứ 
hai.

có nhiều lý do để lý giải cho việc những 
thanh niên ở Bắc Sơn dù trong hoàn 
cảnh sống nào cũng chọn việc bỏ học 
sớm. anh tạ văn tiến ( sinh năm 1989) 
ở Lương đình cho biết: “dù cho chúng 
tôi làm việc gì chúng tôi cũng không 
thích bằng việc đi bãi. đi làm ở công ty 
rất gò bó về thời gian. đi bãi tuy là nhục 
nhưng thoải mái và vui vẻ. ra đó ai thích 
làm gì thì làm. tôi có thể đi hay không 
đi tùy ý.”. ngay trong suy nghĩ, thanh 
niên ở đây đã coi đi bãi là mục tiêu chí 

con chữ Bị vùi tronG rác
con đườnG dẫn SâU vào thÔn LànG Xộc Xệch Gồ Ghề, nhữnG căn nhà Bề 

Bộn rUồi MUỗi vo vE Phải GiănG Màn SUốt nGày… nhữnG QUán KaraoKE 
nhạc đèn chát chúa, nhữnG QUán intErnEt, QUán Bia tấP nậP Kẻ ra nGười 
vào… Bức tranh cUộc SốnG với hai MảnG MàU đối LậP của BẮc Sơn (Sóc 

Sơn, hà nội) vẫn còn áM ảnh tronG tÔi.
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hướng, vậy thì họ đâu cần học hành 
gì nữa. cũng có những người bỏ học 
vì năng lực học quá kém, lại thêm mọi 
người xung quanh đa phần đều nghỉ 
học đi bãi nên họ cũng xuôi theo. Em 
tạ văn trường (sinh năm 1995) cũng đã 
nghỉ học đi bãi được gần 2 năm nay. Mẹ 
em chán chường kể lại: “đầu năm học 
lớp 9, tôi đã mua đầy đủ dụng cụ học 
tập cho nó. vậy mà nó mới học được 4 
buổi đã nói với tôi là “con học dốt quá, 
thôi mẹ cho con nghỉ học đi bãi kiếm 
tiền đỡ mẹ. con có đi học cũng tốn tiến 
của bố mẹ”. dù cô có khuyên nhủ cỡ 
nào trường cũng không bao giờ quay 
trở lại lớp học nữa. trường hợp của tạ 
văn vũ (sinh năm 1990) thì nghỉ học do 
một lần bị thầy giáo dùng thước đánh 
vào tay. Sau hôm đó mặc dù thầy giáo 
cũng đã tới tận nhà động viên vũ đi học 
trở lại nhưng vũ đã nhất quyết không đi. 
có những gia đình thì bản thân các em 
chưa muốn nghỉ học nhưng vì kết quả 
học tập của các em quá kém, các em lại 
ham chơi nên gia đình cũng bắt các em 
nghỉ học đi bãi cho “được việc”. dù thế 
nào , chung quy lại, người dân ở đây vẫn 
coi nhẹ giá trị của con chữ. họ nghĩ rằng 
dù có chữ hay không thì họ, con cháu họ 
vẫn sống tốt nhờ vào bãi thải.

nhưng cái gì cũng có hạn, nhất là quỹ 
đất dành cho việc quy hoạch bãi thải ở 
nam Sơn. theo cơ quan hợp tác Quốc 
tế nhật Bản cảnh báo thì tới năm 2012, 
bãi rác nam Sơn sẽ bị lấp đầy, không thể 
xử lý rác được nữa. Khi chúng tôi đề cập 

tới vấn đề này, hầu như ai cũng thờ ơ 
và cho rằng điều đó là không thể. chị 
tạ thị hằng nói: “Năm ngoái đóng cửa 
một lần rồi nhưng dân ở đây phản đối, 
cuối cùng vẫn phải mở cửa cho dân vào 
bới”. còn những thanh niên đang tuổi 
ăn chơi thì luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ 
bãi rác hết đất. hết bãi này ta chuyển 
sang bãi khác. dường như họ đã xác 
định sẽ ăn đời ở kiếp với bãi, nhưng bãi 
thì sắp “hết hạn sử dụng” rồi. chỉ có 
một số người khi nghe tới điều này thì 
cũng buồn bã nghĩ rằng khi bãi đóng 
cửa, họ sẽ quay lại cuộc sống tăm tối 
ngày xưa.

GiàU nGhèo nơi Bãi rác

đó là câu nói trong cuộc trao đổi của 

chúng tôi với anh tạ văn tùng (sinh 
năm 1986), người có thâm niên đi bãi. 
thực tế ấy ai cũng dễ dàng nhận ra khi 
vào Bắc Sơn thời điểm này. và chỉ cần 
một ngày tiếp xúc với những thanh niên 
ở đây, chúng tôi đã lý giải được tại sao. 

những thanh niên đi bãi đa phần nghỉ 
học sớm. công việc đi bãi diễn ra vào 
đêm sớm, ban ngày họ có rất nhiều thời 
gian rảnh rỗi. Mặc dù Bắc Sơn vẫn còn 
ruộng nương nhưng sau khi đi bãi về 
thì những thanh niên này không muốn 
tham gia vào việc đồng áng nữa. vậy là 
cả một ngày họ chơi dài. dân gian có 
câu, “nhàn cư vi bất thiện”, khi con 
người quá rảnh rỗi thì sẽ nảy sinh nhiều 
tiêu cực. Khi cuộc sống của người dân 
Bắc Sơn có nhiều thay đổi thì những loại 
hình giải trí hiện đại bắt đầu du nhập vào 
xóm núi. dọc theo con đường từ bãi rác 
vào Phố chấu khoảng 3 km mà có tới 
gần chục quán Karaoke. Bắc Sơn còn 
nghèo vậy mà cũng có trên 2 chục quán 
bia, 4-5 quán interner. và những loại 
hình giải trí này được thanh niên ở đây 
tận dụng triệt để.

Ban đêm, những thanh niên ở đây lai 
lưng bới bãi để có thể kiếm được mấy 
trăm bạc. Ban ngày, họ bắt đầu vung 
tay đốt sức lao động của mình không 
thương tiếc. ngồi cùng tạ văn vũ trong 
quán Karaoke, anh chia sẻ: hầu như tối 
nào thanh niên ở đây cũng đi uống bia, 
hát Karaoke. Mỗi tối họ thường đi hát 
từ 2-3 tiếng, có hôm hát từ tối tới 4 giờ 
sáng mới về. Giá phòng hát ở đây trung 
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bình 40 nghìn đồng /tiếng. vậy là mỗi 
đêm họ cũng tiêu hết số tiền mình kiếm 
được từ việc đi bãi. đó là còn chưa kể các 
trò vui tiêu cực khác như đánh bạc, lô 
đề cũng đủ khiến kinh tế gia đình khánh 
kiệt. Khi được hỏi là tiêu tiền như vậy 
mà không thấy tiếc sao, vũ thản nhiên: 
“như vậy là bình thường, đi vui là chính 
có gì đâu mà tiếc”.

cuộc sống của những thanh niên Bắc 
Sơn phụ thuộc vào bãi rác, họ sống hôm 
nay mà không biết đến ngày mai. những 
thú vui của cuộc sống hiện đại lại đang 
lan tràn tới nơi này. Khi biết tận dụng, 
chúng sẽ khiến cuộc sống con người dễ 
chịu hơn nhưng nếu lạm dụng, chúng sẽ 
làm tha hóa con người. trong khi những 
người vợ, người mẹ đang ngày ngày 
dầm sương, bới móc ở bãi thải vô cùng 
cực khổ thì những người chồng, người 
con của mình lại đang đắm chìm trong 
những thú vui phù phiếm. vậy thì làm 
sao mà cái nghèo không đeo bám họ dai 
dẳng cho được.

nhữnG tia hy vọnG

chúng tôi tìm đến nhà em nguyễn anh 

tuấn sau khi em đi thi học kỳ về. tuấn 
đang học lớp 12 của trường thPt trung 
Giã. hằng ngày, tuấn dậy sớm cùng 
mẹ đi bãi, đến khi về, tắm rửa rồi lại tới 
trường. Mặc dù nhà nghèo, hoàn cảnh 
lại éo le khi mà bố em bệnh tật triền 
miên nhưng tuấn vẫn kiên trì học tập. 
chúng tôi thật sự ngạc nhiên trước nghị 
lực của em. Bạn bè cùng trang lứa chỉ có 
thể chọn giữa học hành và đi bãi. nhưng 
tuấn đã can đảm chọn cả hai. vẫn biết 
có vô vàn khó khăn luôn kề cận nhưng 
lòng quyết tâm của cậu bé 18 này là vô 
cùng lớn. để có được sự cố gắng vượt 
trội ấy, tuấn đã có sự động viên của bố 
mẹ và bà nội. cả gia đình em, mặc dù 
luôn khốn khó nhưng vẫn cố gắng để 
các con được học hành tới nơi tới chốn. 
họ cũng nhận ra được muốn thay đổi 
cuộc đời chỉ có con đường duy nhất là 
học. Khi được hỏi nếu tương lai không 
thi trường cao đẳng công nghiệp như 
em mơ ước thì em sẽ làm gì, tuấn khẳng 
định sẽ đi làm công ty chứ không đi bãi. 
dường như em đang nuôi trong mình 
mơ ước thoát khỏi cuộc sống phụ thuộc 
vào bãi thải.

chú dương văn hùng, người duy nhất 
ở thôn Lương đình có 2 người con đã và 
đang học đại học. chính những suy nghĩ 
đúng đắn trong tư tưởng của một người 
bố đã giúp chú nuôi dạy các con thành 
tài. chú cho rằng: “cha mẹ phải định 
hướng cho con cái nhất là về việc học 
hành. có như vậy chúng nó mới đi đúng 
đường.” ở Bắc Sơn, nếu như con cái có 
ý định bỏ học đi bãi, dường như bố mẹ 
không cản mà coi đó là cái lẽ thường, 
con mình không học được thì nghỉ đi 
bãi, có gia đình còn bắt con nghỉ học. 
chính những suy nghĩ đơn giản lệch lạc 
ấy đã khiến cho tương lai thế hệ trẻ ở 
Bắc Sơn càng trở lên tăm tối hơn.

trước đây, cái chữ ở Bắc Sơn bị vùi trong 
đói nghèo nhưng hôm nay, cái chữ ấy 
bị vùi trong rác thải. nếu thế hệ trẻ nơi 
đây vẫn mãi phụ thuộc vào bãi thải, đắm 
chìm trong những trò giải trí vô bổ, cái 
nghèo và thất học vẫn sẽ là một vòng 
luẩn quẩn đeo bám họ, đeo bám con 
cháu họ sau này.
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