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Chín lần Cảm Ơn 
 

                                    Giao Chỉ, San Jose 

  
 Giao Chỉ San Jose viết về lần tổ chức Đại Hội Cám Ơn Anh tại San Jose năm 
2015. Năm nay 2017,Đại Hội dự trù sẽ trở lại San Jose nhưng không còn cô 
Hạnh Nhơn nữa. Cô ra đi 9 giờ tối ngày 17.4.2017. Xin đọc lại chuyện cũ để 
tưởng nhớ người xưa. 

Kỳ Đại hội Văn nghệ "Cảm Ơn Anh, người thương phế binh VNCH" tại San Jose đã ghi 
nhận có sự hiện diện của nhiều vị niên trưởng trong quân đội. Đô đốc Trần văn Chơn 95 
tuổi vẫn không quản tuổi già bình tĩnh ngồi giữa trưa nắng với hàng ngàn khán giả. Một 
vị cao niên khác là Trung tướng Hoàng Xuân Lãm 87 tuổi. Mới đây có tin ông qua đời 
nên bác đến tham dự cũng để bày tỏ ý nghĩa của lời ca nổi tiếng. "Anh không chết đâu 
em." Đó là các vị cao niên trong hàng quan khách danh dự. Người đứng ra nhận trách 
nhiệm là Đại tá Không quân Nguyễn Hồng Tuyền. Năm nay ông 85 tuổi. Mấy năm trước 
tưởng người đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây. 

Vị nữ lưu số một của cộng đồng bền bỉ 9 năm qua là Trung tá Nữ quân nhân Không 
quân Hạnh Nhơn 87 tuổi. Chị là Hội trưởng của tổ chức đứng mũi chịu sào tổng cộng 9 
kỳ Đại hội. Không có thành tích nào lớn hơn có thể so sánh với "9 lần gươm báu trao 
tay, thuyền quyên thay thế anh hùng một phen". Tổng cộng kỳ nầy tổ chức lần thứ 3 tại 
San Jose thu được trên tám trăm ngàn. Trong đó có Canada góp 100 ngàn và riêng 
Texas đưa về 300 ngàn. Nếu tính chung tất cả các kỳ tổ chức thu được gián tiếp và trực 
tiếp con số đã lên đến trên 7 triệu mỹ kim. Trong khi đó hồ sơ thương phế binh ghi nhận 
hôm nay trên 14 ngàn. 

Trung tá Hạnh Nhơn, nguyên Trưởng đoàn Nữ quân nhân Không quân khi đứng ra nhận 
công tác hơn 10 năm qua, chị không biết đã bắt đầu trở thành con tằm."Nàng" đã mang 
thân làm kiếp con tằm, dù cho đến thác vẫn còn vương tơ". 

Câu chuyện năm xưa bắt đầu từ khi nhà văn Huy Phương dẫn cô Hạnh Nhơn lại gặp 
nghệ sĩ Nam Lộc. Xem ra chính Nam Lộc là người mở đường cho chương trình Cảm 
Ơn Anh từ đầu. Khi trận thứ nhất mở màn, Trúc Hồ vận dụng tối đa các nghệ sĩ của Asia 
nhập cuộc và tiếp theo sau này là phương tiện của truyền hình SBTN. Với khả năng 
truyền thông mở rộng toàn thể giới, tiếng ca của Asia chuyên chở hùng ca cùng nước 
mắt Việt Nam Cộng Hòa đã đem lại tiền bạc gửi về cho thương phê bình ở quê nhà. 
 
Những yếu tố thành công 
 
40 năm xưa, khi miền Nam thất thủ, Ngày 30 tháng tư một trăm ba mươi tư ngàn người 
chạy thoát. Ngày 15 tháng 5-1975 chiến hạm của Đệ Thất hạm đội Hoa Kỳ rút khỏi biển 
Đông sau khi vớt hết dân ty nạn. Từ sau ngày đó, những con thuyền ra đi được coi là 
thuyền nhân đầu tiên. Những chuyến đi liên tiếp kéo dài từ 75 đến 95 với hơn 1 triệu 
người vượt biển. Tiếp theo là ODP, HO, con lai... chúng ta làm thành các cộng đồng tại 
hải ngoại. Ngày nay tổng cộng có 3 triệu dân tỵ nạn rải rác khắp năm châu. 

Nhưng chúng ta đã để lại 16 ngàn tử sĩ tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Đã để lại 
hơn 50 ngàn thương binh và trên 100 ngàn quả phụ.. Ngay từ giữa thập niên 80 khi Việt 
Dzũng viết bài ca gửi chút quà về quê hương thì đã có nhiều người nghĩ đến thương 
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binh chiến hữu còn ở lại Sài Gòn. Hai mươi năm sau, giữa thập niên 90 khi người Việt 
về thăm gia đình thì việc cứu giúp thương phế binh đã trở thành phong trào tại Âu châu, 
Úc châu, Canada và Mỹ châu. Qua đến thập niên đầu thế kỷ 21 thì lời cảm ơn anh mạnh 
mẽ cất lên bằng tiếng hát đã trải qua 9 mùa thu từ 2006 đến nay 2015. 
 
Trong số các phong trào quần chúng hải ngoại 40 năm qua thì Cảm Ơn Anh đã trở 
thành truyền thống tốt đẹp và thành công nhất. Yếu tố căn bản là lòng người vẫn hoài 
niệm tinh thần Việt Nam Cộng Hòa và người lính Cộng Hòa. Đã gần nửa thế kỷ trải qua 
mà nam nhi vẫn còn muốn mặc bộ quân phục oai hùng và nữ nhi vẫn mãi mãi là người 
yêu của lính. Thêm vào đó, cuộc chiến ngày này không phải bằng vũ khí mà bằng 
phương cách đấu tranh chính trị thì nghệ sĩ, danh ca đã trở thành chiến sĩ và truyền 
thông Việt ngữ đã chuyển tải các thông điệp cảm ơn anh vô cùng hữu hiệu để nhận về 
tình nghĩa từ khắp bốn phương trời. Trong việc phối hợp tổ chức xem ra vẫn có nhiều 
khiếm khuyết, nhưng tinh thần hợp tác vì mục đích chúng đã thể hiện được sự thành 
công tốt đẹp sau cùng. Về phương diện quản trị và điều hành tài chánh lên đến hàng 
triệu mỹ kim, chắc hẳn cũng có nhiều điều cần cải tiến và công bố. Chúng tôi sẽ có dịp 
tìm hiểu và đóng góp ý kiến xây dựng sau này. Nhưng nói chung sự hưởng ứng của 
đồng bảo là điều quan trọng nhất. Xin chúc mừng đại hội thành công. 

Chuyện bên lề: 

Các nghệ sĩ như Nam Lộc, Khánh Ly, Ý Lan, Kiều Chinh, Việt Dzũng và nhiều tài danh 
khác đã từng đến thăm viếng Viện bảo tàng Việt Nam tại San Jose. Buổi tối chủ nhật 
thêm anh chị Trúc Hồ là những người khách thăm viếng rất muộn. Sau một ngày dài đại 
hội, Trúc Hồ và Diệu Quyên đến vào lúc 7 giờ chiều. Kelley Park đã chính thức đóng của 
từ 5 pm nhưng Viet Museum cũng mở cửa đặc biệt dành cho người thanh niên vượt 
biên đường bộ hơn 30 năm trước. Trúc Hồ đến thăm Museum đồng thời cũng thăm lại 
người bạn văn nghệ Việt Dzũng với đầy đủ hình ảnh và đôi nạng sắt được lưu lại ở đây 
cả trăm năm sau. Sau khi thăm viếng suốt một giờ, 
 
Trúc Hồ hỏi bác Lộc rằng cháu có thể làm được chuyện gì. Tôi nói rằng bác là quá khứ, 
cháu là hiện tại. Museum này là di sản quý giá từ quá khứ muốn giao cho hiện tại để 
chuyển cho tương lai. Hãy xử dụng phương tiện của Asia và SBTN để hải ngoại quan 
tâm đóng góp di sản và nuôi dưỡng lâu dài. Bản thông điệp từ quá khứ đã trao cho hiện 
tại vào buổi tối sau một ngày dài đại hội văn nghệ lần thứ 9 tại San Jose. 

Đăng lại để tưởng niệm chị Hạnh Nhơn. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Giao Chi, San Jose - giaochi12@gmail.com - (408) 316 8393 

        
Giao Chỉ, SanJose City, VietMuseum, Book 1, 2 đã phổ biến, sẽ in 3, 4, 5 đến 12. 
Một cuốn $10 Mua sách ghi IRCC 3017 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121 
Lịch sử ngàn người viết, tác giả ghi chép lại, giữ sách là giữ lửa cho mai sau. 
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