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Vào tối 20 tháng 10, thình lình trong đêm, nước lũ từ từ dâng lên, trời càng về khuya nước 
lên càng nhanh, có nhiều người phải mở ngói ngồi trên nóc nhà kêu cứu. 

Suốt vài ngày liên tiếp thiện nguyện viên (TNV) MTNCĐ kêu gọi người khoẻ mạnh trong 
làng đi phát mì gói và nước để cứu đói, có gạo cũng không nấu được, điện mô có và củi 
lữa cũng chẳng còn. 

Đêm về TNV chưa húp được tô mì ăn liền, thì tin nhắn và di động reo liên tục, tiếng kêu 
cứu khắp nơi nhờ đưa thuyền đến nhà “cứu cho tui với “. TNV bỏ ăn bỏ con dại chạy tiếp 
suốt đêm, rất nguy hiểm đến tánh mạng vì trời tối và nước chảy xiết hơn, nhưng đoàn 
thanh niên trong vẫn cùng nhau đưa thuyền ra biển nước lũ. 

Cứu ai được thì cứu, đưa hết về trường học, nhà khách, cơ quan, và nhà dân ở tạm đó từ 
từ tính sau. Đoàn cứu hộ đi suốt trong 3 ngày mới hết các thôn xóm bị cách ly bởi nước. 
Những người được vớt về vào ngày thứ 2 và 3 nhìn họ không còn thần sắc. Sự khủng 
hoản trong những ngày cận với cái chết, và chẳng biết người thân mình đang ở đâu, nhìn 
họ như người bị tâm thần, đôi mất thất hồn, chân không bước nỗi, và miệng lẫm bẫm con 
tui mô rồi  …. 

Thanh niên, người trẻ tham gia cứu hộ đưa đồng bào về địa điểm an toàn chỉ nghĩ là làm 
sao cho bà con thoát chết. Nhưng về đến nơi tạm trú thì TNV lại phải đối diện với việc 
thiếu chiếu, mền, nước uống, thức ăn, áo quần .. và muôn ngàn cái thiếu … vì mọi người 
bỏ của lấy thân nên rời nhà bằng hai bàn tay không. 

Vậy là TNV chạy ra cửa tiệm xin mua hàng thiếu nợ, đem về phục vụ cho mọi bà con, mua 
được thứ này thì lại thiếu thứ khác. Có hàng rồi lại đi đưa tận tay từng người cần, không 
sót 1 ai. TNV nói: “cô ơi! khổ nhất là phụ nữ, thiếu đủ thứ .. họ xin cái này cái kia làm con 
muốn ngất, nhưng nghĩ lại những thứ họ xin đều là thứ họ đang rất cần .. nên con lại chạy 
tiếp” 

“Khi người có sức khoẻ đi cứu hộ bà con thì ở nhà những người có tuổi lại xúm nhau nấu 
cơm. Con rất ngạc nhiên, vì con đã đặc mua 300 ổ mỳ, nhưng làm sao cho đủ. Những 
phần cơm các o các dì xúm lại nấu rất ngon và bới ra các địa điểm tập trung .. ôi đúng là 
bát cơm là bát vàng cô ạ” 

“Cô ơi! khi hoạn nạn mới thấy lòng dân, dể thương lắm cô ạ, lần sau cô ra thăm con con 
mời cả làng đến thăm cô” 

 



 

Report on 

OCTOBER 22, 2020 

 

Urgent needs for essential goods for Quang Binh province flood victims.  

 

 In the evening of October 20, in the middle of the night, the floodwater suddenly  rose. It 

rose faster and faster during the night. Many people had to remove tiles to access and sit the 

rooftop of their houses,  calling for help. 

 

For several days, the Eye of Compassion volunteers asked healthy people in the village 

distribute instant noodles and clean water to ease people hunger.   

Rice could not be cooked due to power outage and firewoods were no longer available. 

 

 At night, volunteers skipped their instant noodle meal. Text messages and cell phones rang 

continuously. Cries for help came from everywhere, desperately begging for boats  

dispatched to their houses. 

 

 It was great danger to rescue people at night, facing strong fast flowing flood water. 

However, the volunteers, with empty stomachs, left behind their young children to take the 

lifeboats out and ran all night against flood water, trying to reach as many houses as they 

can. 

 

Many of flood victims were safely rescued and brought to village schools, guest houses, 

offices, all used as temporary shelters.    

The rescue team spent three tireless days before all the villagers in isolated areas reached 

the safe shelters. 

 

 Those who were rescued on the 2nd and 3rd day were unbelievably  distressed.  The fact 

that they narrowly escaped death, not knowing whereabouts their loved ones made them 

soulessly haggard, utterly lost in despair and grief.  

Some women could hardly walked, keep uttering: „Where is my child, my dear child?”. 

 

 Young volunteers taking part in the rescue did their best to bring  people to a safe 

place. At that time, they just had only in their minds how to help all people escape 

death.   

Now when they reached the shelters, they faced another sinister reality: lack of 

mats, blankets, drinking water, food, clothes ... and the grim view of victims' loss of 

their vital properties due to flood. Villagers had to let go all their valuable 

belongings  to run for their lives.  

 

So the volunteers ran to the stores buying essential products on credit.  

 

They could not buy enough for everybody. However, they wanted to make sure  

essential goods were fairly  distributed.  

 

 Our volunteers reported: " Dear big sister, the most pitiful of all are women. They 

lost so much,  everything are lacking. They asked so many things, so 

exhaustingly… but out of love, I kept running to purchase  whatever I can to fulfill 

their urgent needs”. 

 

 

Few words to summarize the dramatic unfortunate event: 

 

 “While healthy and strong persons went out on rescue mission, at home the elderly 

gathered to cook rice.  I was so surprised, 300 bread loaves of bread were not 

enough at all.  

The rice our aunts cooked was so delicious and precious as gold. Rice equally 

distributed to different gathering locations made everybody so happy.  

 

 “ Dear big sister, when the people are in trouble, I can see the depth of their  hearts, 

so loving, so compassionate.  

 

Next time, when you have a chance to visit me, I will gladly invite the whole 

village to come greeting you ” 



 



 



 



 

 


