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Ngày 19/8, trong không khí tang thương tại ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo giữa làng chài Cây
Bàn, thôn Tân Hy, xã Bình Đông (Bình Sơn, Quảng Ngãi), hàng trăm người dân và chính
quyền địa phương đã có mặt quyên góp, sẻ chia giúp đỡ cho gia đình chị Phạm Thị Tâm
(43 tuổi). Chồng chị Tâm là anh Nguyễn Văn Sỹ (48 tuổi), vừa bị mất tích trên biển...

Chị Tâm vợ anh Sỹ 43 tuổi, bị bệnh tim gần 5 năm nay, nhà nghèo không đủ tiền chữa trị,
chị Tâm chỉ biết bất lực nằm ở nhà chống chọi cơn đau tim hành hạ. Nhà có ba đứa con,
đứa con gái đầu tên Nguyễn Thị Lý bị nhiễm chất độc da cam. Em Lý 19 tuổi, cũng là 19
năm nằm liệt một chỗ, còn 2 em nhỏ đứa thì lớp 9, đứa thì lớp 2. Anh Sỹ là trụ cột trong
gia đình, đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi con nhỏ, khi anh mất vẫn còn nợ vay
ngân hàng.
Anh Nguyễn Văn Công (em ruột anh Sỹ) cho biết thêm, hơn hai năm qua, hai anh em
theo tàu câu mực số hiệu QNg 95514 TS của ông Nguyễn Đình Hiệp (47 tuổi), ở thôn Mỹ
Tân, xã Bình Chánh, Bình Sơn, ra vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa hành nghề.
Ngày 17/7, tàu ông Hiệp rời bến ra khơi, trên tàu có 32 lao động. Đến ngày 11/8, họ câu
mực cách đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa khoảng 40 hải lý. Tối 12/8, do ảnh hưởng
hoàn lưu của bão số 5, nên sóng to, gió lớn, các ngư dân câu mực trên thuyền thúng
nhanh chóng quay về tàu thì phát hiện thiếu anh Sỹ. Ông Hiệp lái tàu chạy tìm tới chiều
13/8 mới vớt được thúng và đồ dùng cá nhân của anh Sỹ. Còn anh Sỹ thì mất tích giữa
biển khơi...

Bên bàn thờ chồng, chị Tâm vật vã khóc than. Nhà nghèo lại có 3 đứa con dại, trong đó
con gái đầu 19 tuổi bị nhiễm chất độc da cam nằm liệt một chỗ. Bản thân chị Tâm bị
bệnh tim gần 5 năm nay. Cuộc sống gia đình, tiền thuốc men cho vợ, tiền cho con ăn học
đều dồn lên đôi vai anh Sỹ. Nay anh Sỹ mất đi, gia đình càng thêm khốn đốn...Xin quý vị
hãy giúp đỡ bằng cách gởi thẳng ngân phiếu đến g/đ chị Tâm (tại địa chỉ trên), hoặc liên lạc đến
Quỹ Từ Tâm - chị Phi ở điện thoại 905-858-9965 hoặc email: info@tutamfoundation.org. Xin
cãm ơn.

