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Bài Ngợi Ca Nguyễn Ngọc Loan 

Viết Bởi Một Người Mỹ Gốc Việt  

 

Zora Mai QUỲNH 

Jan 30, 2017 

Nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày “Sài Gòn sụp đổ,” Zora Mai Quỳnh viết một lời 

ngợi ca dành cho Nguyễn Ngọc Loan. Trong loạt bài gồm hai phần này, Quỳnh đặt 

ra những câu hỏi then chốt: Có phải những anh hùng của chúng ta đã bị phủ 

nhận? Có phải lịch sử đã được nhồi nhét cho chúng ta chỉ với một nửa những sự 

thật, bị bóp méo để phục vụ một kế hoạch nào đó mà khi đó chúng ta đã quá trẻ để 

có thể hiểu, và bây giờ đã quá già để còn nhớ? Hoặc quan tâm? 

 

https://diacritics.org/author/zmquynh/


- 2 - 

 

Bạn có thể không nhận ra ông. Đa phần bạn đã nhìn thấy ông từ phía sau lưng, mặt 

nghiêng một bên, cánh tay duỗi thẳng, khẩu súng lục trong tay, một viên đạn bay 

trong không trung, một người đàn ông bị hành quyết. Ngày 30 tháng 4 đang đến 

gần, lễ kỷ niệm “Sự sụp đổ của Sài Gòn” sẽ lại được hộ tống bằng một chuỗi những 

hình ảnh, phóng sự, và bình luận thời sự thường lệ của nó. Đâu đó, một người nào 

đó sẽ phát lại hoặc đăng tải lại tấm hình “Hành quyết ở Sài Gòn” và bạn sẽ lại thấy 

tấm hình đó không biết là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời. Với nhiều người trong 

số chúng ta, tấm hình này có thể chỉ là cách người ta gợi cho chúng ta nhớ lại về 

cuộc chiến tranh Việt Nam mỗi năm. 

 

Khi tôi bắt đầu viết lời ngợi ca này[1], tôi đã vật lộn để tìm một tiêu đề.  Lựa chọn 

đầu tiên của tôi là: “Nguyễn Ngọc Loan: Phục hồi tên tuổi một anh hùng.” Nhưng, 

dù rằng ông có thể là anh hùng của cha mẹ bạn, ông chắc hẳn không phải là anh 

hùng của bạn . Nên tôi đã nghĩ tôi có thể chọn: “Nguyễn Ngọc Loan – Tại sao tôi 

nên quan tâm?” Nhưng điều này có thực sự quan trọng không? Bạn có tôn thờ 

những anh hùng từ chiến tranh không? Bạn có được phép làm vậy không? Với 
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nhiều người trong chúng ta, anh hùng của chúng ta chắc hẳn là cha mẹ, những 

người đã hi sinh tất cả để chạy thoát khỏi Việt Nam. Đối với nhiều người trong số 

cha mẹ của chúng ta, tuy vậy, Tướng Loan chắc chắn đã được coi là một “hero,” 

một anh hùng. 

Nhưng khi Loan qua đời vào năm 1998, đa số những lời ca tụng được viết bởi 

truyền thông Mỹ đã thất bại trong việc thừa nhận điều này. Những lời ca tụng đó tất 

thảy đều là một chiều và thiếu sự khoan dung, gợi nhắc lại tấm hình, “Hành quyết ở 

Sài Gòn” với những chi tiết vụn vặt về cuộc đời Loan. Đến giờ vẫn chưa có một lời 

ngợi ca nào được viết bởi người Mỹ gốc Việt bằng tiếng Anh được xuất bản. Do 

đó, dù rằng đã rất muộn, – hãy để tôi chia sẻ lời ngợi ca của tôi:[2] 

đôi dép mềm cho đôi chân ông 

một chén cơm nghi ngút khói, cùng những miếng sườn heo ướp đậm đà 

tấm ga sạch 

chiếc giường trong căn phòng có cửa số hướng Đông 

bạn phải chào đón một anh hùng như thế 

dáng đi ông khập khiễng 

nụ cười ông phóng khoáng, lệch một bên khóe miệng, 

bàn tay ông đặt chắc và nhẹ nhàng 

trên lưng người chủ nhà 

“nhớ hồi đó…” ông bắt đầu 

cả căn phòng sững sờ 

quá khứ là quá khứ 

người đã chết không kể chuyện 
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nhưng ông vẫn còn sống 

và cho đến ngày cuối đời 

miệng ông vẫn thốt ra bao lời 

không phải về những gì đã mất 

mà là về những gì đã được 

đứa con thứ sáu của một trung úy chào đời 

người lính đầu tiên của ông tậu nhà 

cửa hàng mới của anh bạn thân nhất của ông trên đại lộ Bolsa 

cửa hàng đầu tiên trên những con phố của Sài Gòn Nhỏ 

Một nơi để gây dựng lại những gì đã mất 

“tôi thấy anh trên ti-vi,” 

một người bạn nói 

có ai chưa từng? 

tấm hình đả phá 

biến anh hùng của chúng ta thành kẻ ác 

nỗi đau của bao thế hệ bị coi rẻ 

ông tướng nhún vai, “đó là tất cả những gì họ có thể hiểu được,” 

“nhưng không phải ai cũng thế,” ông nói 

“không phải những người lính của họ, những quân nhân, 

những người đàn ông đẹp trai, những người đàn ông đầy sẹo 
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những người từng có bạn bè hi sinh, 

họ hiểu.” 

Đó là năm 1968. Đó là Tết của họ. Không phải của chúng ta. Số mệnh đã mang Tết 

đến cho chúng ta sớm hơn một ngày. Một dấu hiệu của điềm lành, chắc chắn là 

như vậy. Ta đang ở Sài Gòn. Quân lính của ta đang bình tĩnh và sẵn sàng. Sứ mệnh 

của ta rất đơn giản. Đó là một sứ mệnh cảm tử. Chúng ta biết điều này khi nhận 

nhiệm vụ. Nhưng ta nhất quyết thực hiện đến cùng. Tìm kiếm, bắt giữ, khử cho 

bằng hết những quan chức chủ chốt, làm tê liệt toàn miền Nam Việt Nam. Ta đang 

ở trại huấn luyện lính thiết giáp với trung tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn 

Tuấn và thành viên gia đình hắn. Ta sẽ buộc hắn phải khởi động các xe tăng. Ta sẽ 

cướp phá Sài Gòn. 

Tết là ngày lễ quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam. Đó là dịp tẩy rửa và bỏ đi 

các điều xấu ra khỏi nhà, chuẩn bị những món ăn đặc biệt, đoàn tụ cùng thành viên 

gia đình, và thờ cúng tổ tiên. Sáng ngày 31 tháng 1, Tết năm 1968, khi những gia 

đình được đoàn tụ còn đang chìm trong giấc ngủ, bụng còn no và những người yêu 

thương kề bên, các cuộc tấn công của trận “Tổng tiến công Tết” đầy tai tiếng bắt 

đầu mở ra. Miền Bắc Việt Nam vi phạm thỏa ước ngừng bắn lâu đời với Miền Nam 

Việt Nam, đáng lẽ phải kéo dài ba ngày . 

Khoảng 3 giờ sáng, Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng giám đốc Cảnh sát 

Quốc Gia đang đi tuần tra các con phố của Sài Gòn để tìm kiếm lính cộng sản Việt 

Cộng (VC) miền Bắc. Loan, người được cựu Thủ tướng miền Nam Việt Nam 

Nguyễn Cao Kỳ mô tả như là “một trong số ít những người hoàn toàn thật thà và 

liêm khiết ở Việt Nam,” đã nghi một cuộc tấn công do VC thực hiện sắp xảy ra 

ngay dịp Tết. 

Ông đã thông tin cho các quan chức Hoa Kỳ nhưng họ chọn giải pháp phớt lờ ông, 

một phần bởi vì ông không được lòng họ cho lắm – ông không hề e sợ khi lên tiếng 

phản đối Chiến dịch Phượng Hoàng từng gây tranh cãi vì sử dụng các biện pháp tra 

tấn vô nhân đạo đối với tù binh VC. Do đó, khi người Mỹ và quân lính của Quân 
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đội miền Nam Việt Nam của Việt Nam Cộng Hòa (QĐVNCH) được cho về nghỉ 

lễ, Loan giữ lực lượng của ông ở tình trạng luôn sẵn sàng. 

Khi VC tấn công trước bình minh, không như những người khác, Loan đã sẵn sàng 

để đáp trả. Dựa vào tiếng ồn của pháo Tết làm ngụy trang, 4000 lính VC cải trang 

làm lính QĐVNCH và sĩ quan cảnh sát quốc gia khởi động cuộc tấn công vào Sài 

Gòn. Mục tiêu đầu tiên của họ, Đài Phát Thanh Quốc Gia, bị Loan đánh bại. Loan, 

với phong cách thông thường của ông, dẫn đầu một trung đội cảnh sát tiến thẳng 

vào đài phát thanh để giành lại nó và ngăn chặn không cho VC loan tải tuyên 

truyền. Từ thời điểm đó, Loan hành động liên tục, không ngừng nghỉ, để phối hợp 

cuộc bảo vệ thành phố. 

Một phần không thể thiếu của Cuộc tổng tiến công Tết là kế hoạch ám sát các quân 

lính QĐVNCH, sĩ quan cảnh sát quốc gia, công chức chính phủ bị “liệt vào danh 

sách đen,” và gia đình họ. Đại úy đặc công Nguyễn Văn Lém, bí danh Bảy Lốp, chỉ 

huy biệt đội cảm tử VC và những kẻ ám sát khác đã xâm nhập vào tư gia của nhiều 

cá nhân được định trước ở khắp nơi trong Sài Gòn. Họ lục soát nhà cửa, bắt người 

làm con tin, và dựng lên những phiên tòa công cộng mini nơi họ tuyên bố những 

nạn nhân là những kẻ phản bội trước khi hành quyết họ ngay tức khắc. 

Bảy Lốp là một phần của một chiến dịch ám sát toàn diện, một phần không thể 

thiếu của các chiến dịch khủng bố của VC. Đã có con số báo cáo rằng chương trình 

này đã gây ra cái chết của 11.200 thường dân, bắt cóc 39.750 người khác trong 

khoảng thời gian từ năm 1958 đến năm 1966. 

Nguyễn Trường Toại, một người lính QĐVNCH, người đã từng đối đầu với Bảy 

Lốp và biệt đội cảm tử của hắn trong một cuộc đọ súng ngày 31 tháng 1, đã kể lại 

rằng ở thời điểm dữ dội nhất của trận giao chiến, Bảy Lốp đã dùng trẻ con làm tấm 

chắn bảo vệ để hắn chạy trốn. Khi Loan đến hiện trường, ông nhìn trân trân vào 

những xác trẻ con nằm la liệt trên phố trong sự lo ngại. Đó không phải là lần đầu 

tiên trong ngày Loan phải chứng kiến cảnh đàn ông, đàn bà, con nít, bạn bè, gia 

đình, quân lính, và người già bị giết chết trên đường phố. Và ông cũng không phải 

là người duy nhất trải nghiệm điều đó. 
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Cựu điệp viên tình báo Mỹ gốc Việt Yung Krall đã ghi lại trong hồi ký của bà, A 

Thousand Tears Falling (Ngàn Giọt Lệ Rơi): 

“Không có lời nào có thể tả nổi những con phố: người chết nằm la liệt khắp 

nơi…xác chết của một người đàn ông treo lủng lẳng trên cành cây me trên đường 

Công Lý. Tiếng súng nổ gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng đạn rít lên trong 

không trung…có một người ăn xin với đôi chân bó bột trông rất đáng sợ và cô con 

gái sáu tuổi của ông, người thỉnh thoảng phải quấn băng bông quanh đầu; khi 

chúng tôi lái xe qua nơi họ thường nằm ngủ, tôi thấy thân thể của cả hai người tan 

nát thành nhiều mảnh tung tóe bên bức tường gạch.” 

Tổng thống miền Nam Việt Nam, Tướng Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố tình trạng 

thiết quân luật và toàn thành phố chìm trong khói lửa. Phải đến cuối ngày hôm đó 

Bảy Lốp mới bị bắt giữ bên cạnh một núi 34 thây người, ngay sau khi Bảy Lốp vừa 

chặt đầu một trung sĩ công an và bắn vợ và sáu người con của ông ta đến chết, theo 

những gì Thủ tướng Kỳ ghi lại trong cuốn hồi ký của ông, Có tin đồn rằng sĩ quan 

cảnh sát bị hành quyết đó là một trong những người bạn thân nhất của Loan. Ngay 

sau khi bị bắt, vận bộ đồ kẻ ca-rô, quần soọc, đi dép tông, Bảy Lốp bị QĐVNCH áp 

tải tới gặp Loan. Đây là lúc nhà nhiếp ảnh Eddie Adams của hãng Associated Press 

(AP) và Võ Sửu, người quay phim cho NBC, xuất hiện. 

Vài dòng trước khi chúng ta tiếp tục: trong sự hỗn loạn của ngày đó, hai tấm hình 

đáng chú ý đã được các nhà nhiếp ảnh của hãng AP chụp. Tấm hình đầu tiên chụp 

quân lính QĐVNCH đứng bên cạnh những xác chết của một trung tá miền Nam 

Việt Nam bị chặt đầu, cùng vợ và sáu đứa con bị giết chết của ông. Mặc dù tấm 

hình không nêu đích danh người trung tá, nhiều người Việt đã chứng thực và liên 

hệ tấm hình này với cuộc ám sát trung tá Tuấn và gia đình ông do Bảy Lốp thực 

hiện. Tấm hình thứ hai chụp một sĩ quan QĐVNCH ôm xác đứa con gái mới bị giết 

hại với lời chú thích nhắc đến vụ ám sát trung tá Tuấn và gia đình. 
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Cả hai tấm hình này đều cực kỳ khó tìm, thế nhưng chúng lại là những tấm hình 

hiếm hoi có thể miêu tả một cách thích đáng hoàn cảnh dẫn tới tấm hình mà 

bạn đã xem, tấm hình đã đọng lại trong tâm trí bạn. 

Mặt trời đã mọc và không ai có thể nói rằng chúng ta đã không chiếm đoạt Sài Gòn 

như vũ bão. Nếu chúng không biết cơn giận dữ của Mặt trận Giải phóng Quốc gia, 

giờ này chúng đã biết. Ta biết ta đang bị đưa đi hành quyết. Nhưng có hề gì bởi vì 

tên tuổi ta sẽ còn sống mãi. Ta đã phục vụ Bác Hồ hết mình. Ta thấy ông ta tiến lại. 

Ông ta là ai, người đàn ông sẽ xử tử ta? Mặt đất gồ lên dưới chân ta và ta cảm 

nhận không khí cuồn cuộn khi khẩu súng lục được nâng lên ngang đầu ta. Một 

tiếng gầm. Một hơi thở. Đôi chân ta khuỵu xuống. Một cảm tử quân thành hình.  
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Adams đã chộp được hình ảnh này, mặc cho dòng máu chạy rần rật trong huyết 

quản. Máy quay phim của Võ Sửu tiếp tục lia, ghi lại từng giây phút. Viên đạn rời 

khỏi khẩu súng của Loan, xuyên vào đầu Bảy Lốp và làm nên lịch sử. Loan tiếp tục 

nhiệm vụ, vật lộn để chỉ huy cuộc bảo vệ thành phố. Adams lui về phòng tối. Khi 

bức hình được in ra, Adams đã thốt lên một tiếng kêu phấn khích. Đó là lần đầu 

tiên và lần cuối cùng Adams thể hiện một cảm xúc tích cực về tấm hình, mặc dù 

ông đoạt giải Pulitzer cho tấm hình này. 

 

Trong vòng 11 giờ, vào buổi tối ngày 1 tháng 2, đoạn phim quay cảnh hành quyết 

được phát đến từng phòng khách của các gia đình Mỹ. Ngày hôm sau, tấm hình của 

Adams được đăng trên nhiều tờ báo, bao gồm The New York Times, The Los 

Angeles Times, và The Washington Post. 

Đó là một ngày mưa tháng 2 năm 1968 khi tôi được sinh ra lần nữa. Thế giới cũ 

giờ nhìn mới lạ quá, khác quá, và cả đến bây giờ các kỷ niệm đã bắt đầu mờ dần. 

Trong tôi tràn đầy những cảm xúc mới. Tôi đã cảm thấy những điều này trước đó, 

có phải vậy không? Đói, thèm được ôm mẹ. Một nghi lễ đang được tiến hành. Tôi 

vừa tròn một tháng tuổi. Ba tôi tự hào. Một cô con gái. Mắt ông ngấn lệ. “Con sẽ 

không phải chiến đấu một cuộc chiến tranh nào. Ta sẽ đảm bảo điều đó,” ông nói. 
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Ông chào một người đàn ông đứng bên cạnh. “Tướng Loan,” ông nói, “Ông đã 

cứu mạng tôi; vợ tôi và tôi nợ ông nhiều lắm. Chúng tôi đã quyết định đặt tên con 

gái chúng tôi là “Loan.” Người cha đỡ đầu của tôi mỉm cười nhìn tôi, nụ cười lệch 

một bên khóe miệng. Tôi biết người đàn ông này, phải vậy không nhỉ?  

 [2] Bài thơ và câu chuyện được viết chữ nghiêng là cách hiểu ẩn dụ hư cấu hóa của 

tôi về thái độ của một số người miền Nam Việt Nam về Nguyễn Ngọc Loan dựa 

trên nghiên cứu và điểm báo chí truyền thông, các trang blogs trên Internet bằng 

tiếng Việt, các thảo luận và trò chuyện trên mạng trong phần phản hồi của các 

blogs và bài báo tiếng Việt, v.v. Các đoạn này là một sáng tác hư cấu, mặc dù 

chúng dựa phần nào vào ông Nguyễn Ngọc Loan, một nhân vật của công chúng. 

Các tên, nhân vật, cơ sở kinh doanh, địa điểm, sự kiện và sự việc hoặc là sản phẩm 

của trí tưởng tượng của tôi hoặc được sử dụng một cách hư cấu. Bất kỳ điểm tương 

đồng nào với người thật, còn sống hay quá cố, hoặc với sự kiện thật, hoàn toàn chỉ 

là ngẫu nhiên. 

 Có phải các Bức hình Nói dối?  Hay là Truyền thông điều khiển chúng? 

Nhiều người tin rằng bức hình do Adams chụp là một bước ngoặt cho người Mỹ vì 

nó thúc đẩy nỗ lực phản chiến tại Hoa Kỳ. Nhưng Adams lại hối hận vì điều này: 

“Ông ta thực sự là một anh hùng…” ông than thở trong một cuộc phỏng vấn trong 

chương trình “War Stories with Oliver North.” Với trái tim trĩu nặng, Adams viết 

lời ca tụng Loan cho tạp chí Time năm 1998, trong đó ông viết: 

“Ông tướng đã giết Việt Cộng; còn tôi giết ông tướng với máy chụp hình. Tuy vậy 

các tấm hình vẫn là những vũ khí có sức tác động mạnh nhất trên thế giới. Người ta 

tin vào chúng, nhưng các tấm hình thực ra có thể nói dối, ngay cả khi không có sự 

điều khiển nào. Chúng chỉ là một nửa sự thật mà thôi.” 

Người miền Nam Việt Nam, trong đó có Loan, đã chỉ trích cách truyền thông Mỹ 

miêu tả tấm hình “Hành quyết ở Sài Gòn.” Họ cho rằng các bài viết về vụ xử bắn 

này đã cho thấy sự thất bại hoàn toàn trong việc nhận thức đúng thực tế của cuộc 

chiến ở Việt Nam. 
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 Ví dụ: Nguyễn Trường Toại, một người lính QĐVNCH: “Một trong những điều 

đáng buồn và đau đớn nhất mà tôi thấy… đó là lúc báo chí đăng tải hình ảnh tướng 

Nguyễn Ngọc Loan bắn vào đầu tên tù Việt Cộng trong cuộc Tổng Công kích Tết 

Mậu Thân 1968. Đọc những bài báo của các phóng viên người Mỹ, tôi có cảm 

tưởng họ không hiểu biết gì về thực tế chiến cuộc, về sự thực diễn ra ở Việt Nam.” 

Tướng Lâm Quang Thi: “Nhìn lại, tôi nghĩ rằng việc truyền thông Mỹ đưa tin về 

Tổng tiến công Tết thực ra là một trường hợp điển hình về sự vô trách nhiệm của 

báo chí… Khi ông Tổng Giám đốc Tổng nha Cảnh sát Nguyễn Văn Loan hành 

quyết một sĩ quan Việt Cộng, người đã giết một số sĩ quan của ông trong một trận 

đối đầu ở Chợ Lớn…truyền thông Mỹ đã biến việc này thành một sự kiện gây xôn 

xao dư luận có lợi cho các nhà hoạt động phản chiến.” 

Cũng có hàng tá các ý kiến bằng tiếng Việt trên mạng Internet. Đó là lời nói của 

những binh lính người Việt Nam đã từng tham chiến, những người đã sống sót – 

những người đã chứng kiến cuộc chiến từ những ngày đầu. Họ là những tiếng nói 

bị bỏ quên trong những bức tranh do người Mỹ vẽ ra – tiếng nói của những người 

đồng bào của chúng ta  – không phải của Eddie Adams, của NBC, của phóng viên 

người Mỹ. Họ có quyền được lắng nghe. Và bạn có quyền được nghe họ nói. 

Trong tất cả những điều này, có một điều là chắc chắn. Dù rằng tấm hình phản ánh 

một sự kiện đã xảy ra ở một nước khác giữa hai người không mang quốc tịch Mỹ, 

“Hành quyết ở Sài Gòn” giờ rõ ràng đã trở thành một công cụ đả phá của lịch 

sử Mỹ . 

Ngày 30 tháng 4 lại đến và Ba bật Tivi liên tục. Các chương trình đặc biệt về Chiến 

tranh Việt Nam được phát trên tất cả các kênh lớn. Tôi thấy đi thấy lại đoạn phim 

về ông. “Cha đỡ đầu của con đó,” Ba kêu lớn từ phòng khách. Tôi xỏ chân vào đôi 

giày pa-tanh. “Uh hum,” tôi ậm ừ, trượt vào phòng khách. Ba đã lát gạch hoa trên 

toàn bộ sàn nhà. Tôi như trên thiên đường! Mắt Ba dán vào Tivi. Một người đàn 

ông mặc chiếc áo sơ-mi kẻ ca-rô xấu xí nhất mà tôi từng thấy bị áp tải trên một con 

phố đầy bụi. Một phiên bản trẻ hơn rất nhiều của Ba đi cùng quân lính áp tải anh 

chàng mặc áo kẻ ca-rô xấu xí. “Xem này!” Ba nói một cách phấn khích. “Ba đó!” 
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ông vừa nói vừa chỉ tay vào hình ảnh diễn ra không đầy nửa giây trong đó có hình 

cánh tay ông vung sang bên trái và mặt ông dưới chiếc mũ sắt quay về bên phải rời 

khỏi chiếc máy ghi hình. “Wow Ba, trông ba trẻ quá,” tôi nói. Lời nói của tôi khiến 

ba vui vẻ. Tôi thổi một bong bóng cao su cực kỳ to. “Xem kìa!” Ba vừa nói vừa chỉ 

tay vào màn hình, ngón tay ba che hình chiếc súng lục Bác Loan giơ lên. Ngón tay 

của ba di theo viên đạn khi đoạn phim được chiếu chậm lại (một cách thuận tiện). 

Một vạch nhờn xuất hiện trên màn hình TV khi ngón tay ba di chuyển theo viên đạn 

vào đầu anh chàng mặc áo kẻ ca-rô. “Bang!” ông nói và anh chàng kia ngã xuống 

đất. “Con có thấy không?” ông nói, quay về phía tôi. Tôi thổi một bong bóng nhỏ 

xíu. “Yeah Ba con thấy rồi, giờ con ra ngoài và trượt pa-tanh được không?” 

Hình ảnh này đã trở thành biểu tượng của điều gì và theo đó, điều gì đã mất 

hoặc bị đánh giá thấp đi? 

Lịch sử thường được phân chia thành từng mẩu vừa miệng ăn. Thực tế mà nói, 

chúng ta chẳng thể mang theo trong đầu tất cả những chi tiết của bao nhiêu sự kiện 

lịch sử. Thời xưa ở ta, lịch sử được gói gọn lại thành những biểu tượng anh hùng và 

nữ anh hùng – hai chiến binh phụ nữ cưỡi voi, một con rùa khổng lồ, một cây nỏ, 

vua rồng và tiên nữ, một cậu bé trên lưng con ngựa bay. 

Đối với tôi, một “anh hùng” hay “nữ anh hùng” là một người được kính trọng vì họ 

đã làm hay nói một điều gì đó có tác động đáng kể và tượng trưng cho một điều gì 

đó quan trọng như là những cuộc đấu tranh của một dân tộc. Người đó không cần 

phải hoàn hảo; thực ra họ có thể mắc sai lầm, một điều rất người. Họ trở thành một 

phần huyền thoại, một phần lịch sử – như chủ yếu mang tính biểu tượng. 

Chưa đánh giá vội xem Loan có phải là một anh hùng hay không – đầu tiên hãy 

hỏi, Loan là biểu tượng cho điều gì? Đối với người Mỹ? Đối người miền Nam Việt 

Nam? Đối với bản thân bạn? Sau đó, hãy trả lời câu này: hãy nêu danh một anh 

hùng hay nữ anh hùng người Việt từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Rất khó phải 

không? Có thể chúng ta đã không được phép có anh hùng. 
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Hay còn điều gì hơn thế? Đa phần, Loan được kính trọng một cách rộng rãi như 

một anh hùng bởi những người Việt lớn tuổi. Nhưng có thể sự thật của họ không 

hợp lắm với nghị sự chính trị Hoa Kỳ về Chiến tranh Việt Nam. Trên thực tế, 

những bài viết trên báo Mỹ đăng tải “Hành quyết ở Sài Gòn” đã thất bại trong việc 

trao cho người Việt sự tôn trọng đáng có với việc tường thuật công bằng về những 

sự kiện xảy ra xung quanh vụ việc. Điều gì đã xảy ra với tiếng nói của chúng ta? 

Phần nào của lịch sử của chúng ta đã thất bại trong việc được tấm hình bảo vệ? 

Những phần nào của những sự thật của chúng ta đã bị bào mòn? 

Sau cuộc Tổng tiến công Tết, số dân thường và binh lính tử vong đã gây choáng 

váng. Chính phủ ước tính 14.300 dân thường bị giết hại và thêm 24.000 người nữa 

bị thương. Năm đó, QĐVNCH có số tử vong cao nhất, với 27.915 binh lính bị giết. 

Người Mỹ mất đi 14.589 người đàn ông và đàn bà trẻ tuổi. Chỉ riêng tại Thành phố 

Huế, VC đã chôn hơn 5000 dân thường và viên chức chính phủ trong các nấm mồ 

tập thể. 
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Vậy tại sao, căn cứ vào sự khốc liệt của Tổng tiến công Tết, tác động của nó tới 

miền Nam Việt Nam đã không có mặt trong những lời miêu tả về cuộc chiến? Thay 

vào đó, bối cảnh được tối thiểu hóa, mọi con mắt đổ dồn vào Loan, bỏ qua tất cả 

các hình ảnh khác, và, với sự trợ giúp của truyền thông, nhồi nhét tất cả sự dơ dáy 

của cuộc chiến vào riêng người đàn ông này. Rất nhiều sự dơ dáy là đằng khác. 

Vậy Loan đã trở thành con dê tế thần cho tập thể như thế nào? Điều này không phải 

chỉ là một sự ước đoán. Hãy nhìn vào câu trả lời của báo The Washington Post về 

việc Cục Di trú và Nhập tịch (INS) tìm cách trục xuất Loan: 

“… một số người Mỹ làm ra vẻ như Hoa Kỳ đã không vấy bẩn chính đôi tay mình 

ở Việt Nam và không có trách nhiệm gì đối với những gì đồng minh của chúng ta 

đã làm ở đó. Hay là họ nghĩ sự tham gia của chính chúng ta vào cuộc chiến, điều 

vẫn khiến họ thấy tội lỗi, có thể được chuộc tội bằng cách dâng hiến ông Loan như 

một vật hiến tế tập thể thích hợp? 

 



- 16 - 

 

Điều gì xảy ra khi lịch sử của chúng ta được lọc qua lăng kính của người 

khác? 

Mùa xuân năm 1988, “nhà báo” Tom Tiede đi tản bộ vào Les Tres Continents, một 

quán pizza ở Burke, bang Virginia, để được phục vụ bởi một “người phương Đông 

nhỏ nhắn và cực kỳ gầy gò, bước đi với một chân giả, mang một nụ cười dán 

thường trực trên mặt để che đi vẻ ngoài buồn rầu, phiền muộn…u sầu.”[1] Tôi biết, 

bạn đang bực bội vì hai chữ “phương Đông” nhưng, hãy ráng chịu đựng cùng tôi. 

Chính các cụm từ “nụ cười dán thường trực trên mặt” và “vẻ ngoài buồn rầu, phiền 

muộn…u sầu” mới khiến tôi phát cáu. Tiede đang cố gắng làm điều gì vậy? 

Loan hỏi ông ta, “Quý vị muốn dùng gì?” 

Một cuộc phỏng vấn, nói chung lại, là những gì Tiede muốn. Loan từ chối. Bài viết 

của Tiede, được đăng 20 năm sau Tổng tiến công Tết, sau đó tiếp tục thảo luận về 

câu chuyện của Loan và việc ông đã trở thành “biểu tượng của tất cả những gì sai 

lầm” với cuộc chiến. (Okay, ít nhất Tiede nhận định đúng về điều đó.) 

Rồi Tiede kết thúc bài viết với lời khẳng định rằng Loan đã nói với bạn bè rằng ông 

đã chạm đáy khi trở thành kẻ “phục vụ thịt băm.” “Bạn bè” nào? Ai là những 

nguồn tin ông ta không nêu danh? Tiede sau đó viết rằng Loan “đi khập khiễng” 

sang một bàn khác để phục vụ nước cho khách hàng. “Không có gì ngạc nhiên là 

ông ta rất là u sầu,” Tiede bình luận. 

Dựa vào sự quan sát của ai? Của Tiede? Mà Tiede là ai mới được chứ? Tôi tìm 

kiếm thông tin về ông ta trên mạng, cho vui. Không có nhiều điều đáng chú ý xuất 

hiện. Tôi tự hỏi liệu Tiede có “u sầu” về điều này. Hơn nữa, tôi tự hỏi liệu việc 

Loan được tô vẽ như một “người phương Đông gầy gò,” “phiền muộn,” “u sầu” 

như vậy có quan trọng không với Tiede, với bang Virginia, với đất nước này. 

Giờ thì điều gì đang xảy ra? Điều gì đã xảy ra với kẻ giết người hung tợn, giận dữ, 

máu lạnh?  So sánh bài viết này với tác phẩm báo chí lỗi lạc trước đây của Tiede 
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năm 1977 với tiêu đề, “Cựu tướng người Việt không hề ăn năn,”[2] trong đó Tiede 

miêu tả Loan như là một “Đao phủ,” một “kẻ hung ác trẻ tuổi,” một người đàn ông 

“làm ra vẻ hiên ngang một cách tàn nhẫn và lãnh đạo bằng bạo lực,” người “bị sợ 

hãi khắp nơi,” còng lưng và hói đầu với bộ răng khấp khểnh. Tiede quả là có tài vẽ 

biếm họa kiểu truyện tranh mang đậm những phán xét cay độc của chính ông ta. 

Tôi đoán nếu Loan cao lớn và đầu dầy những tóc là tóc và có bộ răng đẹp, ông ta sẽ 

nói Loan có vẻ duyên dáng của một tay bán ô-tô cũ dẻo miệng có nha sĩ đặc biệt có 

tài. 

Nhưng thử tưởng tượng điều này – nếu Tom Tiede được thay thế bởi zm quỳnh thì 

sao? Điều gì xảy ra nếu tôi mới là người đi vào Les Tres Continents: 

Tuần trước, Ông Nội qua đời. “Vì cô đơn,” tôi nghe Mẹ thì thầm với Ba. “Vì tuổi 

già,” Bác Loan nói, huých nhẹ tôi, mỉm cười. Cái nhìn của ông khiến tôi yên tâm 

rằng luôn có một cách tiếp cận câu chuyện khác đi. Suy nghĩ của tôi trở lại với Ông 

Nội – ông đã nhớ nhung điều gì và đến mức nào mà sự tiện nghi của một căn hộ xa 

hoa ở Virginia không thể làm nguôi ngoai đi được. Tất cả chúng tôi ùa vào một toa 

tàu và đi đến tiệm pizza của Bác Loan. Một cánh cổng sắt được kéo lại, đóng lối 

vào tiệm pizza từ trung tâm thương mại. Tôi nhìn chằm chằm đầy thèm muốn vào 

chiếc áo trễ vai đính kim sa trên cô ma-nơ-canh trong cửa tiệm phía bên kia cánh 

cổng. Những ông già, một số người bụng to như miệng cười của họ, ùa vào tiệm 

pizza. Cùng với họ là những người vợ và lũ con nít người Việt chạy nhốn nháo 

khắp nơi trong tiệm. Sô-đa được rót ra từ thùng và những chiếc pizza với cá ướp 

chiên đẫm nước mắm được mang ra. “Pizza Việt Nam!” Bác Loan tuyên bố. Đèn 

trong trung tâm thương mại lách cách tắt dần. Tiếng cười nói từ trong tiệm pizza 

càng trở nên ồn ào hơn, vọng lại từ những bức tường của trung tâm thương mại 

vắng vẻ. Bác Loan đặt tay lên vai Ba khi ông chế giễu Ba, kể những câu chuyện 

chiến đấu cũ mèm, khiến những người đàn ông ôm bụng cười lăn lộn, đập bàn ầm 

ầm, mặt đỏ gay, xúc-xích Ý và cá chiên vương lủng lẳng trên miệng. “Ew…” tôi thì 

thầm với cô em họ. Cô em tôi hất mái tóc tém… “Yeah…” 
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“Sự thật” đằng sau “Hành quyết ở Sài Gòn” là gì và nó đã biến thành sự thật 

của chúng ta như thế nào?  

…sự thật của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Về câu hỏi này, tôi sẽ nói thế này: khi 

tôi chết tôi chỉ mang theo mình một điều – sự thật của tôi và tính chính trực của tôi. 

Hành trình đến vị trí của tôi hiện tại, con người của tôi, và lý do tồn tại của tôi. Và 

sự thật này có nền tảng của nó. Đối với tôi, nền tảng đó cần phải được dựa trên dữ 

kiện có thật, chứ không phải trí tưởng tượng. Và nó cần được viết ra bởi tôi hoặc 

dân tộc tôi. Tôi cần biết, bởi vì không biết có nghĩa là xóa bỏ, là không kính trọng 

những sinh mệnh đã ngã xuống, là không kính trọng những hi sinh đã được dâng 

hiến – là không kính trọng những hi sinh của chính tôi. 

Và về câu hỏi điều này tác động đến chúng ta ra sao và tại sao nó quan trọng – tôi 

sẽ nói thế này: ở thời điểm đó, có “sự thật” của người Mỹ – một câu chuyện thần 

thoại phức tạp về giữ gìn “nền dân chủ” và đánh bại “chủ nghĩa cộng sản” đòi hỏi 

phải điều hàng trăm ngàn thanh niên Mỹ đến một miền đất lạ dù biết rằng nhiều 

người trong số họ sẽ không sống sót để trở về. Điều này bắt buộc phải tạo được một 

thông điệp để thuyết phục người dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến và hi sinh người thân 

của chính họ. Điều này nghe quen thuộc quá phải không? 

https://diacritics.org/wp-content/uploads/2015/04/696BE663-5244-4505-875C-955287A32365.png
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Thế nên cách tôi quan sát cuộc chiến được tính bằng cách tôi quan sát lập trường 

hiện tại của nước Mỹ với các nước khác. Một ví dụ cụ thể là “Cuộc chiến chống 

Khủng bố.” Một ví dụ nhập nhằng hơn, “Cuộc chiến chống Ma túy.” Cuộc chiến 

Việt Nam là nơi tập dượt cho các phân tích hiện tại về tuyên truyền – nó cho chúng 

ta hiểu rõ hơn về các cuộc chiến hiện đang được tiến hành – hữu hình và vô hình, ở 

nước ngoài và ở ngay sau sân nhà chúng ta. 

Chúng liên quan trực tiếp đến tôi: con trai và con gái tôi, các bạn bè tôi hiện đang 

trong quân lực, và hơn hết, những điều (mà nhiều người trong số chúng ta coi là 

hiển nhiên) đã thêm vào các vấn đề toàn cầu, gây ra xung đột, nghèo đói toàn cầu, 

và cách ly khỏi đà phát triển chung. Nó cho biết tôi là ai về mặt đạo đức với tư cách 

là một người Mỹ gốc Việt. 

Bác Loan đến cùng Ba vào một buổi chiều. Tôi giúp mẹ dọn dẹp phòng ngủ chính, 

đặt đôi dép mềm cho đôi chân ông, trải ga giường sạch, mở cửa sổ hướng về phía 

đông. Khi ông đến, chúng tôi đưa ông đến tiệm ăn ưa thích nhất của ông, đồ ăn 

Pháp-Việt. “Hay quá!” Tôi thì thầm và hò hét bên cạnh ông. Tại tiệm ăn, ly cà phê 

sữa đá được đặt lên bàn, món Poulet Ratio au Vin Rouge được phục vụ. Bác Loan 

trò chuyện với chủ tiệm người Việt bằng tiếng Pháp. Phía sau quầy khách hàng 

tranh nhau thanh toán hóa đơn cho bác Loan ngay cả trước khi đồ ăn được phục 

vụ. Ông còn không có thời gian ăn miếng nào vì người lạ từ mọi ngóc ngách của 

tiệm ăn đến bắt tay ông, nói với ông lời cảm tạ. Lời mời ăn tối, ăn trưa, ăn sáng 

dầy đặc những ngày ông ở California. Ba ưỡn ngực, “Ổng ở với tôi, với con gái đỡ 

đầu của ổng,” ông vừa nói vừa đẩy tôi ra phía trước. Tôi nghẹn vì nuốt vội chiếc 

bánh kem. “Chào Bác,” tôi cúi đầu. “Thế thì, ít nhất hẹn ăn tối nhé,” họ cố nài. 

Bác Loan mỉm cười, chống cây gậy và đi ra cửa. Trên Đại lộ Bolsa thêm nhiều 

người đến chào ông. Ông như một con rồng, ghé thăm hết chỗ này đến chỗ khác. 

Số lượng các cửa tiệm Việt Nam đã tăng gấp 10 lần kể từ lần trước ông tới thăm. 

“Cứ như thể ta đang đi giữa Sài Gòn vậy,” ông cười. 

Thật thà mà nói, Tướng Loan đã tuyên bố ông không quan tâm. Ông đã chấp nhận 

vị trí của ông trong lịch sử với một sự đĩnh đạc nhất định. Nhưng tôi thì quan tâm. 

Sự thật nửa vời làm tôi khó chịu. Hoặc có thể tôi bực mình vì bị nói dối. Đó là lịch 
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sử của tôi . Tôi muốn nó được trình bày đầy đủ, chứ không phải bị cắt xén tùy tiện 

để làm nguôi ngoai nhu cầu của một quốc gia nào đó. Tôi phải là người quyết định 

ai là người tôi kính trọng và vì sao, chứ không phải truyền thông, không phải một 

mưu đồ chính trị. 

Với tôi điều này vẫn chẳng thay đổi gì trong thế giới của tôi hiện tại. Thế giới 

người Mỹ gốc Việt của tôi tại đất nước đa sắc tộc này – đất nước nơi một chút sự 

thật le lói từ một lời nói dối được chế tạo khôn khéo hay từ một sự thật nửa vời 

được đẽo gọt gần hết có thể được sử dụng để biện minh cho việc cách ly tổng thể 

và thường xuyên của các cộng đồng. 

Sự thật là một hoạt động chủ động. Thừa nhận mà không phân tích, đặc biệt là 

trong thời đại Internet ngày nay, rằng tất cả các thông tin được mang tới cho chúng 

ta là đầy đủ và đúng sự thực, chỉ là một sự lười biếng. Vậy tại sao chúng ta có thể 

đối xử với quá khứ một cách ít chủ động hơn? 

Với toàn bộ sự thật, bạn có thể định rõ lịch sử của chính bạn. Với toàn bộ sự thật, 

bạn có thể quyết định công nhận những người đã phục vụ và hi sinh cho chúng ta. 

Đối với tôi, cho dù tôi có gọi ông là “anh hùng” hay không, tôi kính trọng sự phục 

vụ và những hi sinh của Tướng Loan, và tình cảm nồng nàn ông dành cho đất nước 

Việt Nam mà cha mẹ của chúng ta đã chiến đấu để bảo vệ. 

Theo ý kiến của tôi, chỉ có sự hiểu biết về toàn thể sự thật mới cho phép bạn có một 

câu trả lời và/hoặc giải pháp toàn diện và bền vững – một câu trả lời/giải pháp có 

tiềm năng tồn tại và bén rễ. Với một sự thật nửa vời, tất cả những gì bạn có thể làm 

là chiếc băng cứu thương. Những chiếc băng cứu thương ưa thích của tôi có hình 

Người Nhện dùng để dán lên những vết trầy. Nhưng, tất cả các băng cứu thương rồi 

cũng không dính nữa, dù chúng có chống thấm hay không. Tin tôi đi, tôi biết điều 

này. Tôi có những vết sẹo để chứng minh. 

Năm trước khi Bác Loan qua đời, tôi trải ga giường sạch lên chính chiếc giường 

của tôi khi Bác Loan đến. Ông di chuyển liên tục, thăm viếng tất cả những người 

ông gọi là gia đình hay bạn bè, đôi chân ông không bao giờ đứng yên như trong cái 
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ngày định mệnh đó, ngày 31 tháng 1 năm 1968. Ông đã không kịp gặp Ba lần cuối, 

Ba đã không còn minh mẫn từ gần một tháng trước khi Bác đến, cơn đột quỵ ảnh 

hưởng đến toàn bộ cơ thể của Ba. Mẹ ngồi trong vườn, những ngón tay già nua hái 

những lá cây bà thề sẽ chữa lành được cho Ba. “Cả hai chúng ta chỉ là những ông 

già…” ông nói khi ngồi bên ba tôi, cả hai người đều nhìn trân trân ra ngoài cửa 

sổ. Đôi mắt Bác Loan vẫn tinh anh và sáng, đôi mắt ba tôi thẫn thờ. Tôi vuốt tóc 

Ba, khép miệng ông lại, lau nước dãi. Bác Loan cầm tay tôi: “Chăm sóc cho ông 

bạn già của bác nhé. Ổng là một người lính tốt – một trong những người lính hiếm 

hoi của bác còn sống sót. Ổng như em trai của Bác vậy,” ông nói. “Vâng, chắc 

chắn rồi,” tôi cúi đầu, cảm thấy như mắc nợ ông một cách lạ lùng thay cho ba tôi. 

Tôi đã vui trong lần cuối cùng ông tới thăm nhà chúng tôi. Sau khi ông đi, nỗi nhớ 

về sự có mặt của ông trong cuộc đời chúng tôi, luôn luôn chăm chú, luôn luôn thân 

thiện, luôn luôn hào phóng, còn ở lại mãi trong bầu không khí chúng tôi thở. Một 

phần nào đó của tôi biết đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy ông. Một phần khác 

của tôi biết ông sẽ không bao giờ hoàn toàn vắng bóng trong cuộc đời chúng tôi. 

Tôi đã không biết ông khi đó, vào thời điểm đó năm 1968, nhưng bây giờ tôi đã 

biết. Ông – một con rồng, một người anh hùng, một người đàn ông. 

      Bài tiểu luận này được ghi chú dày đặc. Để tìm hiểu thêm thông tin xin ghé 

thăm trang zmquynh.com hoặc liên hệ với tác giả tại zmquynh.lyrics@gmail.com 

Bài thơ và câu chuyện được viết chữ nghiêng là cách hiểu ẩn dụ hư cấu hóa của tôi 

về thái độ của một số người miền Nam Việt Nam về Nguyễn Ngọc Loan dựa trên 

nghiên cứu và điểm báo chí truyền thông, các trang blogs trên Internet bằng tiếng 

Việt, các thảo luận và trò chuyện trên mạng trong phần phản hồi của các blogs và 

bài báo tiếng Việt, v.v. Các đoạn này là một sáng tác hư cấu, mặc dù chúng dựa 

phần nào vào ông Nguyễn Ngọc Loan, một nhân vật của công chúng. Các tên, nhân 

vật, cơ sở kinh doanh, địa điểm, sự kiện và sự việc hoặc là sản phẩm của trí tưởng 

tượng của tôi hoặc được sử dụng một cách hư cấu. Bất kỳ điểm tương đồng nào với 

người thật, còn sống hay quá cố, hoặc với sự kiện thật, hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. 

 

http://www.zmquynh.com/
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Chú thích: 

[1] Tom Tiede, “Ex-Viet cop: I want to live a quiet life,” Ludington Daily 

News, March 26, 1988, p. 10. 

[2] Xem thêm một bài viết khác của Tiede, cũng thiếu sự chu đáo về nghiệp vụ báo 

chí như vậy, bài “Ex-Viet General Unrepentant” [“Cựu Tướng Người Việt Không 

Hề Ăn Năn”], trong đó Tiede tuyên bố rằng có những “lời do nhân chứng kể lại” 

rằng Loan đã “bình tĩnh chọn người đàn ông đó từ một nhóm tù nhân” mà không 

trích dẫn bất kỳ nguồn nào về các “nhân chứng.” Thêm nữa, không lời kể nào như 

vậy đã xuất hiện trong các nguồn bình luận khác về tấm hình “Hành quyết ở Sài 

Gòn” trong đó những cá nhân có mặt được trích dẫn trực tiếp, chẳng hạn như nhiếp 

ảnh gia người Mỹ Eddie Adams. Tiede, Tom, “Ex-Viet General Unrepentant,” The 

Pittsburgh Press, Feb. 26, 1977. 

–------------------------------- 

Huong Nguyen (Nguyễn Thị Hường) làm nghiên cứu và dịch thuật tại Evanston, 

IL. 

Z.M. Quỳnh nương náu trong một căn phòng nhuốm màu xanh nuôi dưỡng đôi 

bàn tay chai sạn mòn vì không ngừng chép lại những giấc mơ bồn chồn không yên. 

những cuộc sống trong quá khứ bao gồm những cuộc chơi rải rác qua những bãi 

mìn đô thị với mỗi bước hụt là một nhắc nhở rằng cuộc đời không dễ gì sắp đặt 

được bởi người vẽ bản đồ nghiệp dư này. bị lôi cuốn một cách phi lý vào việc dời 

non từng hòn đá một, quỳnh nhất quyết chế tạo một cỗ máy để kéo dài cuối tuần 

thêm một ngày (chỉ một ngày – đó là tất cả những gì cô cần!) để cô có thể hoàn 

thành một cuốn tiểu thuyết về hậu quả cuộc chiến Việt Nam. 

Nguồn: https://diacritics.org/2017/01/bai-ngoi-ca-nguyen-ngoc-loan-viet-boi-mot-nguoi-my-

goc-viet-phan-1/ 

 

https://huongthinguyen.com/
https://diacritics.org/2017/01/bai-ngoi-ca-nguyen-ngoc-loan-viet-boi-mot-nguoi-my-goc-viet-phan-1/
https://diacritics.org/2017/01/bai-ngoi-ca-nguyen-ngoc-loan-viet-boi-mot-nguoi-my-goc-viet-phan-1/
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 Vài hàng Anh ngữ về Zora Mai Quỳnh  

 

Zora Mai Quỳnh 
Zora Mai Quỳnh is a Vietnamese American literary poet and writer whose short stories 

have appeared in the Anthologies: "The Chamber of Souls" - The SEA is Ours and 

"The South China Sea" - Genius Loci: The Spirit of Place. Her short story "The 

Chamber of Souls" was translated and featured in the Czech version of the "The SEA 

is Ours" anthology. Her short story, "The Seashell" was nominated in 2015 for a 

Sundress Best of the Net Award for fiction, given honorary mention by the literary 

magazine, Glimmer Train, and was featured in APAture 2016. Her essay "On the 

Topic of Erasure" was published in the Anthology, "People of Color Destroy Science 

Fiction." Her creative non-fiction essay, "Meta Eulogy: Nguyễn Ngọc Loan By A 

Vietnamese American," published at DiaCRITICS, was nominated in 2015 for a 

Sundress Best of the Net Award for creative non-fiction. Her essay, "Octavia Butler - 

Master Cultural Translator" was published by Twelfth Planet Press in "Luminescent 

Threads - Connections to Octavia Butler" and her short story, “Drink Brother for the 

Pain…” was published in Kweli Journal. Her poem, "When she sings..." debuted on 

Strange Horizons. She was a finalist for the 2014 Barbara Deming Writing Grant, 

attended the 2017 Sewanee Writing Conference and is a book reviewer and essayist for 

diaCRITICS (diacritics.org) on everything ARVN (the Army of the Republic of 

Vietnam). She is a narrator for the Glittership podcast. 
 

Nguồn: http://www.zmquynh.com/about/ 
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