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Thiên Đàng Xã Nghĩa Việt Nam: 
Những đứa trẻ ven sông Hồng 

 
 

   
Xin mời xem qua hình ảnh các em bé cũng ở Việt Nam, cuộc đời trớ trêu cho thấy mức sống giữa ngươì 
giàu và người nghèo ở VN quá xa, cũng như con số người nghèo quá nhiều so với ngươì giàu vài triệu tư 
bản đỏ nơi thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  Bãi Giữa sông Hồng chỉ cách hồ Gươm 500m đường 
chim bay.  
 
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng đã ghi lại cuộc sống của những đứa trẻ sống như cây cỏ hoang dại ở 
bãi Giữa. Ông muốn cho mọi người biết “ngoài bờ đê kia, ngay cách hồ Gươm không đầy nửa cây số 
đường chim bay, là một thế giới khác”.  
Xem bộ ảnh “Ngoài bờ đê bên kia" mà ông đã kỳ công đeo đuổi thực hiện trong hơn một năm, chúng ta 
không khỏi ray rứt: "tương lai của các em sẽ đi về đâu?"  

 

 
 

 Một cô bé ở bãi Giữa ăn xoài.                          Túp lều nhà cu Bắc ở bãi Giữa (trái)... và sau khi bị giải tỏa. 
Giữa những lần “chạy” giải tỏa: ba mẹ con         nhà cu Bắc lại phải chuyển nhà, người ta đuổi thì họ chạy, 
Không ai dạy em biết phải sử dụng dao             yên vài bữa lại về chỗ cũ, gia tài chất hết lên xe đạp 
như thế nào cho đúng cách  (Ảnh: Quang Phùng) 
                     
 
Hình dưới đây: Hai đứa trẻ này hầu như không biết bố mình là ai. Anh tên Bắc, em tên Tuyết.Một đứa 
10 tuổi, một đứa 9 tuổi. Với hai anh em này, một bữa mì ăn liền là một bữa cỗ. Gia vị của gói mì để ăn 
với cơm nguội. Ngày nào chúng cũng đi khiêng nước sông về cho mẹ dùng sinh hoạt. Người lớn đi vắng 
hết, bé phải tự nấu ăn bằng củi rác ở rìa bãi sông 
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Cậu bé cầm cái ly bắt chước tôi chụp ảnh.. Một năm có khoảng 10 vụ chết đuối ngoài bãi Giữa, thế mà bố mẹ vẫn 
phải để bé ở nhà một mình để đi kiếm ăn.  

 
 
 
Tôi tiếc cho gương mặt thiên thần như bé Tuyết bế tắc ở bãi 
Giữa... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 

        
Còn bé này nữa. Tôi chụp bé trong một lần thấy        Đây là búp bê của bé. Bé chết rồi, bố bé chôn 
cháu lẫm chẫm bước ra sông nghịch nước.                          luôn con búp bê, lâu ngày mưa xói, cát trôi, 
Nhưng vài tháng sau thì nghe bé chết rồi.                           trồi lên búp bê còn mỗi cánh tay. 
Cháu bị thụt xuống cái hố. Bé chỉ mới 3-4 tuổi.  
Bé ra đây bắt chuồn chuồn rồi bị chết.  
Chết vì con chuồn chuồn 

 
 
Tương lai của những đứa bé ở bãi Giữa chưa biết đi về 
đâu. Nhưng một đứa trẻ nữa sắp sửa ra đời! Cô gái trẻ 
trong ảnh mà tôi chụp tuổi chỉ mới đôi mươi nhưng sắp 
làm mẹ... 
Khi giới thiệu những tấm ảnh này, ông Quang Phùng 
vừa sờ vào ảnh, vào từng khuôn mặt của nhân vật vừa 
nói như nói về con mình, cháu mình. Bộ ảnh mới nhất 
của ông có chủ đề “Những đứa trẻ ven sông Hồng” 
được thực hiện trong hơn một năm.. 
 
 

Xúc động nhất là tấm hình em bé bắt chuồn chuồn và cánh tay còn lại 
của búp bê được chôn theo bé. 


