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Sau đây là bức thư mới nhất của anh Hà Minh Thành kể về công việc mà anh đang tham gia tại 
vùng Fukushima… 
 
 
Xin chào anh Đào 
 
Em là Minh Thành đây. Anh và gia đình khỏe không ? Mấy ngày nay mọi sự đều quay 
cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết, nhắm mắt cũng thấy xác chết. Mỗi thằng tụi em 
mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm 
cứu người. Điện nước không , thực phẩm gần như số không ? Di tản dân chưa xong thì lại 
có lệnh đưa dân đi di tản tiếp. 
Em đang ở Fukushima, cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng cách 25km, có rất nhiều 
chuyện có thể viết nên thành sách về tình người trong hoạn nạn. 
 
Ngày hôm kia em đã tìm thấy và cứu được một người VN. Anh ta tên là Toàn đến từ Mỹ, 
kỹ sư nguyên tử lực làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, anh ta bị tai nạn 
ngay cơn động đất đầu tiên, mọi thứ hỗn loạn nên chẳng ai giúp anh ta liên lạc cả. 
 
Tình cờ biết được em đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ và phải công nhận tụi Mỹ nó nhanh, 
ngay lập tức trực thăng của quân đội Mý đến bệnh viện bốc anh ta đưa thẳng ra hạm đội 7. 
 
Còn lại một số tu nghiệp sinh VN ở trong vùng này thì em đang tìm vẫn chưa có thông tin 
rõ ràng. Nếu có thông tin chính xác tên tuổi, nơi làm việc của họ thì dễ tìm kiếm hơn. Ở 
Nhật cảnh sát không có quản lý gắt gao về hộ tịch như ở VN và luật bảo hộ thông tin cũng 
khiến cho việc tìm thông tin của họ cũng khó. Em gặp một phụ nữ Nhật có làm việc chung 
với 7 cô gái đến từ VN làm việc với tư cách tu nghiệp sinh, chỗ họ làm cách bờ biển khoảng 
3km, bà ta nói rằng họ không biết tiếng Nhật và lúc chạy loạn thì họ chạy theo bà ta, nhưng 
sau đó thì không biết chạy đi đâu còn sống hay là chết.Trong đó bà ta chỉ nhớ tên một cô 
gái tên là Nguyễn Thị Huyền (Có thể tên là Hiền) vì làm việc chung nhau. 
 
Nhân viên Đại sứ quán và chính phủ VN vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây, dù đọc trên báo 
mạng của VN thấy họ nói lo lắng cho dân VN rất tốt, toàn xạo cả. 
 
Ngay cả cảnh sát tụi em còn đói khát tả tơi thì huống chi tới mấy đứa nhỏ tu nghiệp sinh 
VN. Nỗi khổ nhất ở vùng này bây giờ là Lạnh, Đói, Khát, không có điện, thiếu thông tin. 
Dân chúng thì vẫn bình tĩnh, lòng tự trọng và luân lý của họ tốt nên chưa đến nỗi loạn 
nhưng nếu tình hình này kéo dài thêm chừng 1 tuần nữa thì có khả năng tình hình an ninh 
không thể kiểm soát nổi. Họ cũng là con người mà, khi cơn đói khát đã vượt quá lòng tự 
trọng và nhân cách thì cái gì cũng phải làm thôi. Chính phủ đang lập cầu không vận thực 
phẩm và thuốc men vào vùng này nhưng chỉ như muối bỏ biển. 
 
Có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe để đăng trang tin của anh nhưng mà nhiều đến độ 
bây giờ em cũng chẳng biết gì mà viết nữa. 
 



Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn 
như em một bài học làm người. 
 
Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát 
thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý 
đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh 
mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới 
lại hỏi thăm.Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, 
cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy 
chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó 
nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay 
người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi 
cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em 
bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: " Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, 
khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". 
Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến 
ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang 
phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại 
xếp hàng.Ngạc nhiên vô cùng , em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả 
lời: " Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho 
công bằng chú ạ".  
 
 
Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm 
động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm 
người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.  
Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh 
cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những 
giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ 
những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.  
 
Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy em về Tư 
bản luận đã nói rằng " Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản 
luận đó là " Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật".  
Vài dòng gửi cho anh, chúc anh khỏe .Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.  
Chúc anh và gia đình vạn sự an khang.  
 
Hà Minh Thành 
 
Tái bút: 
À, quên. Số điện thoại em ghi là số điện thoại cá nhân của em, hiện tại con gái lớn của em 
mới tốt nghiệp y tá và cháu đang tham gia công tác cứu trợ thiện nguyện trong vùng này, 
em đưa cho cháu dùng điện thoại của em cho tiện liên lạc. Cháu không rành tiếng VN nên 
chắc bị hiểu lầm như vậy.  
Được đăng bởi Phạm Viết Đào-Nhà văn vào lúc 09:58 
 



Hà Minh Thànhnói... 
 
Nho anh Dao dang tiep gium . Cach day 1h , em da tim va lien lac duoc voi 1 co gai nguoi 
Viet ten la Duong Le Thanh Thao du hoc sinh VN o trong vung Fukushima. Xin nho anh 
thong bao gium tren trang cua anh de neu than nhan cua co ta neu co doc duoc cho ho an 
tam. 
 
Co be Thanh Thao nay hien dang roi khoi vung Fukushima di tan sang tinh khac voi mot 
so gia dinh nguoi Nhat. Hien tai co be an toan. Em da chi dan cach di tan ve Tokyo bang 
duong huyet mach quoc lo 4 cua Nhat. 
 
Ngoai ra nhung ba con nao khac can tim thongtin nguoi than o trong vung Fukushima thi 
lam on cho em biet chinh xac so dien thoai, dia chi cuoi cung de em co the tim kiem 
 
Cam on anh Dao 
Ha Minh Thanh  
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BẢN LÃNH DÂN TỘC NHẬT 
 
 
Vì sao cảnh cướp bóc không xảy ra trong thảm họa ở Nhật? Ngay cả chen lấn cũng không có ? 
TTO - Từng làm cả thế giới phải trầm trồ thán phục về cuộc “Minh Trị duy tân” hay những bước 
tiến thần kỳ kể từ sau Thế chiến thứ 2, giờ đây Nhật Bản lại khiến người ta ngạc nhiên về tính kỷ 
luật phi thường, bất chấp cảnh tượng kinh hoàng do động đất và sóng thần. 
 
Tài sản cá nhân được tôn trọng ngay khi thảm họa đang thảm khốc - Ảnh: Telegraph 
 
Trước tiên là thảm họa xảy ra, sau đó là hôi của - một diễn biến đã trở nên quá quen thuộc trong 
những thảm họa gần đây. Trong trận lụt ở phía tây nước Anh năm 2007, những kẻ hôi của đã đập 
vỡ cửa kính của những xe hơi bị bỏ lại và cướp giật những chai nước uống cứu trợ. 
Tại New Orleans năm 2005, Chính phủ Mỹ đã phải đưa quân đội tới để giải quyết cảnh hỗn loạn 
trong thành phố - các vụ đọ súng, cướp của diễn ra thường xuyên đến độ người ta đã không cho 
những người tình nguyện đến hỗ trợ vì quá nguy hiểm. 
Còn ở Haiti, cho đến bây giờ người ta vẫn còn ghi nhận các vụ hãm hiếp và cướp bóc tại những 



khu vực đổ nát mà chính phủ chưa thể dọn dẹp, một năm sau khi động đất xảy ra. 
Thế nhưng tại Nhật Bản, không có ai bất chợt “để mắt” đến những đống đổ nát dù tình hình thật 
sự tuyệt vọng. 
Tại tỉnh Miyagi - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất, người dân 
đang trải qua cảnh thiếu thốn lương thực và nước uống. 
“Đường ống gas và nước đã ngừng hoạt động ở Miyagi và thành phố Sendai. Ở vài nơi thì điện 
cũng không có - một nhân viên cứu hộ nói với RIA Novosti - nhưng không có cảnh hoảng loạn 
trên đường phố và cửa hàng”. 
CNN ghi lại cảnh người dân đứng xếp hàng trật tự bên ngoài những cửa hàng không còn cửa 
chính cũng như cửa sổ do bị trận động đất tàn phá. 
 
 
Tại một cửa hàng khác đã tan hoang vì động đất, người ta thấy một máy ATM và nhiều thùng 
lương thực bên trong vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xung quanh không có ai bảo vệ. 
Không hề có tình trạng đầu cơ - các siêu thị giảm giá và các chủ máy bán nước tự động phát 
không nước uống cho mọi người - tất cả cùng đoàn kết để tồn tại, tờ Telegraph ghi nhận. 
“Hiện tượng” này đang gây ngạc nhiên khắp thế giới. Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ 
Telegraph: “Tại sao không có hôi của ở Nhật Bản?”. Trang web tìm kiếm Google cho thấy có 
2.770.000 người đã đặt ra vấn đề tương tự như ông West. 
“Tinh thần đoàn kết của người Nhật thật mạnh mẽ. Sức mạnh của xã hội Nhật Bản có lẽ gây ấn 
tượng còn hơn cả sức mạnh công nghệ của họ” - ông Ed West viết trên tờ Telegraph. 
Còn tổng biên tập báo Bangkok Post Pichai Chuensuksawadi đã phải thốt lên: "Chẳng phải đã 
bao nhiêu lần chúng ta thấy cảnh hôi của, cướp giật và bạo lực sau một thảm họa thiên nhiên đó 
sao?". 
Tinh thần tập thể cao độ 
“Hôi của đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản. Tôi thậm chí còn không chắc rằng trong ngôn 
ngữ Nhật Bản có một từ để mô tả chính xác hành động này” - Gregory Pflugfelder, giáo sư 
nghiên cứu văn hóa Nhật Bản tại Đại học Columbia (Mỹ), nhận định. 
Giáo sư Pflugfelder, người có mặt tại Nhật Bản vào thời điểm xảy ra thảm họa, kể với CNN về 
những dòng người xếp hàng trật tự tại các ga tàu điện đã đóng cửa trong nhiều giờ do thảm họa. 
Hiện tượng này có cội rễ từ nền văn hóa Nhật Bản, theo ông Pflugfelder, bởi mỗi người Nhật 
Bản đều cảm thấy mình có trách nhiệm trước hết là đối với xã hội. Nền tảng văn hóa Nhật, theo 
ông, được xoay quanh một tinh thần cộng đồng cao độ, “có vẻ như được phát huy còn tốt hơn 
ngay cả khi có thảm họa”. 
“Người Nhật tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của cộng đồng và nhóm, bởi họ coi đó là cách duy 
nhất để cân bằng nhu cầu của cá nhân” - ông Pflugfelder phân tích. 
Mặt khác, CNN dẫn lời ông Pflugfelder, “Trật tự xã hội và kỷ luật đã được tập thành thói quen 
ngay trong cuộc sống bình thường, nên người Nhật Bản không thấy trở ngại tiếp tục thói quen 
này khi có thảm họa xảy ra”. 
Xếp hàng ngay ngắn bên ngoài một cửa hàng ở Sendai - Ảnh: CNN 
 
Merry White, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Boston (Mỹ), nói hôi của xuất phát từ sự phân 
hóa xã hội và khoảng cách giàu nghèo. Xã hội Nhật Bản không phải là không có hiện tượng đó, 
tuy nhiên “bạo lực và giành giật từ tay người khác đơn giản là không được chấp nhận trong văn 
hóa Nhật”. 
Tôn giáo 



Đa số người Nhật theo Thần đạo và Phật giáo, và theo như giáo sư John Nelson thuộc Đại học 
San Francisco, người Nhật sử dụng tôn giáo để đối mặt với các tình huống khác nhau trong cuộc 
sống. 
“Khi gặp sự việc tính cực thì người Nhật tìm đến các nghi thức của Thần đạo, nhưng khi gặp tai 
họa hay thảm kịch thì họ hướng về Phật giáo”, theo ông Nelson. 
 
 
Người dân đứng chờ tàu điện ngầm trong trật tự - Ảnh: CNN 
 
Khác với nhiều tôn giáo khác, Phật giáo và Thần đạo của người Nhật không quá tập trung vào 
nguyên nhân xảy ra thảm họa mà chỉ dạy cách ứng xử của người dân trước thảm họa. 
“Đối với người Nhật, quan trọng nhất là phản ứng một cách tích cực và kiên trì mỗi khi đối mặt 
với khó khăn, điều đó phản ánh qua tôn giáo của họ” - giáo sư Bocking thuộc Đại học Cork nói 
với CNN 

 


