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Làng tôi có rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải
xếp hàng dài để lấy nước từ cái vói duy nhất
trong làng.

• • •

我的村莊⾯臨很多問題。村裡只有⼀個⽔⿓頭，我
們每天都要排很⻑的隊伍去接⽔。
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Chúng toi phải chờ được ăn cơm từ thiện.
• • •

我們等著別⼈接濟⻝物給我們吃。
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Chúng tôi phải khóa cửa sớm để chống trộm.
• • •

每天晚上，我們因為害怕有⼩偷，所以都早早地鎖
上了⾨。
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Mọi người đều đồng thanh “Chúng ta phải thay
đổi cuộc sống này”. Từ hôm đó, chúng tôi cùng
chung tay giải quyết những khó khăn trong
làng.

• • •

我們異⼝同聲地說：“我們必須改變我們的⽣活。”從
那天開始，⼤伙兒都⿑⼼協⼒，解決問題。
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Nhiều đứa trẻ phải bỏ học.
• • •

中途輟學的孩⼦也不少。
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Một người đàn ông khác bảo “Những người đàn
ông có thể đào một cái giếng.”

• • •

⼜有⼀個男⼈站起來說：“男⼈們可以幫著打井。”
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Những cô bé gái phải làm thuê cho làng khác.
• • •

年輕的⼥孩被迫到別的村莊去做⼥佣。

6

Một người phụ nữ bảo “Chúng tôi sẽ góp sức
trồng trọt.”

• • •

⼀個⼥⼈站起來說：“我可以找⼀些婦⼥，⼀起種莊
稼。”
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Những cậu bé phải đi cày thuê trong làng và ở
các làng bên.

• • •

年輕的男孩不是成天在村⼦裡遊蕩，就是到別⼈的
農場裡打⼯。
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Cậu bé tám tuổi tên Juma rõng rạc “Con sẽ giúp
dọn rác.”

• • •

⼋歲的珠瑪坐在樹幹上，⼤聲說：“我可以幫忙清理
村莊。”
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Khi gió thổi, rác giấy bay khắp nơi, trên cành cây
và cả trên hàng rào.

• • •

起⾵的時候，廢紙到處亂⾶，掛在樹梢和籬笆上。
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Bố tôi đứng dậy và nói “Chúng ta cần chung sức
giải quyết những vấn đề này.”

• • •

我爸爸站起來，說：“我們必須團結起來，⼀起解決
我們的問題。”
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Đôi khi chúng tôi bị mảnh kính vỡ đâm vào
chân.

• • •

碎玻璃扔得到處都是，很多⼈都被碎玻璃劃傷了。

9

Mọi người tụ tập dưới bóng cây lớn và lắng
nghe.

• • •

⼈們聚到⼀棵⼤樹下，準備開會。
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Cho đến một ngày nọ, vòi nước khô cạn.
• • •

終於有⼀天，⽔⿓頭乾涸了，⼈們接不到⽔了。
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Bố tôi gõ cửa từng nhà để kêu gọi họp làng.
• • •

我的爸爸⼀家⼀家地勸說，召集村裡的居⺠們開
會。

11


