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Xin chào Miyazaki 

Phát hành theo kỳ  "Thực trạng người lao động nước ngoài " 

 

 

Mục 5 phần 1 ~ Nỗi lòng người ở lại / Nỗi đau chưa lành 

 

Hai thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam đã bị gặp nạn trong trận sạc lở đất, hoài  

bão vẫn còn dang dở, nghĩ về gia đình, quê hương từ xã Shiba nằm sâu trong núi. 

"Con là một người hiền lành ngoan ngoãn, biết chăm lo cho người khác" bà Trần Thị 

Thọ(42) mẹ anh Nguyễn Hữu Toán(22) đã trả lời phỏng vấn báo Miyazakinichi thông 

qua mạng xã hội, với một tâm trạng đau buồn không thể nào ngôi ngoai. 

 

Anh Toán sinh ra ở Nghệ An 

cách thủ đô Hà Nội khoảng 200 

km về phía nam, anh là con cả 

trong gia đình có 3 anh em. Để 

giúp đỡ bố là thợ xây ông 

Nguyễn Hữu Kế(44), em gái là 

Nguyễn Thị An(19) hiện đang 

theo học đại học ở Đà Nẵng 

miền trung Việt Nam,và người 

em trai học mẫu giáo là 

Nguyễn Hữu Huy Toàn(4), anh 

đã đến Nhật với tu cách là thực 

tập sinh kỹ năng. 

  

Anh Toán dù bận rộn nhưng 

hàng ngày vẫn gọi điện video 

về cho gia đình. Khi tôi hỏi 

"Công việc con có vất vả 

không? Nơi ở con như thế nào" 

thì con nói "Mẹ không phải lo cho con đâu, mẹ hãy cố gắng ăn uống cho đầy đủ vào" 

qua lời bà Thọ thì có thể thấy được anh Toán là một thanh niên mạnh mẽ và biết quan 

tâm lo lắng cho người khác. 

   

Giải thích ảnh / Anh Nguyễn Hữu Toán (ảnh trái) đã gọi video về cho 
gia đình ở Việt Nam hàng ngày. Bên phải là mẹ Trần Thị Thọ và em 
trai Nguyễn Hữu Huy Toàn (ảnh do gia đình cung cấp) 
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Cùng trả lời phỏng vấn có em An, lần cuối em liên lạc với anh Toán là vào tối ngày 5 

tháng 9 năm ngoái trước tối ngày xảy ra trận sạc lở đất. Anh Toán lúc nào cũng luôn 

hỏi "Em ăn cơm chưa?" "Đã học bài xong chưa?" 

 

Em An cho hay "Anh luôn tươi cười với mọi người, là một người con hiếu thảo. Ở nhà 

anh thường nấu ăn cho gia đình". Không biết cuộc sống ở Shiba như thế nào. Cuộc 

sống bình yên hàng ngày đã hoàn toàn thay đổi sau thảm họa. 

 

Gia đình nhận được tin báo từ người thân bên Nhật Bản sau 1 ngày xảy ra trận sạc lở 

đất. Bà Thọ cho hay "Lúc đó như sét đánh ngang tai". Tôi vẫn cầu mong có một phép 

màu "Nhất định con vẫn còn đang sống ở đâu đó" nhưng, ngày 17 thì tìm thấy thi thể, 

và ngày 30 hài cốt được đưa về bên gia đình. 

 

Tin tức vụ sạc lở cũng được đưa tin ở bên Việt Nam, mọi người cũng cảm thấy xót xa 

cho 2 anh vì tai nạn bất ngờ ập tới. Bà Thọ nói "Không có nỗi đau nào như nỗi đau 

này, ngày qua ngày vẫn luôn nhìn tấm ảnh thờ với nụ cười tươi của con. Đối với gia 

đình đây là sự mất mát lớn", em An nhấn mạnh rằng "Chỉ muốn được gặp anh. Vì anh 

là người em yêu quý nhất". 

 

Mặt khác, bà Thọ cũng cảm ơn mọi người cho dù "Không thể bù đắp được nỗi đau 

mất con". Số tiền quyên góp từ người dân sau tai nạn khoảng 4.000.000 yên đã được 

chuyển đến gia đình.  

  

Bà Thọ nói "Với số tiền đó gia đình đã có thể trả số nợ mà đã vay để cho con đến 

Nhật làm việc. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người ở Miyazaki không chỉ 

trong việc nỗ lực tìm kiếm con trai tôi, mà còn giúp đỡ gia đình chúng tôi" 
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